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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu o przyznanie stypendiów „Aktywność obywatelska”  w naborze 

do  31 marca 2015 r. 

 

Opis dziedziny, w której przyznawane są stypendia  

 

I. Przedmiotem realizowanych w ramach stypendium projektów nie mogą być działania organizacyjno-

produkcyjne (np.: wydanie książki, nagranie i wyprodukowanie płyty, produkcja i postprodukcja filmu,  

spektaklu itp.). Przedstawiane projekty muszą być dziełem autorskim wnioskodawcy.  

II. Składane projekty powinny charakteryzować się:  

a) potencjałem innowacji społecznych i jakości artystycznej (m.in. oryginalność koncepcji, świeżość 

spojrzenia na wyzwania społeczne i  formy aktywności obywatelskiej, nowatorstwo), 

b) unikatowością - zakres projektu związany z kontekstem lokalnym, niemożliwy do dofinansowania 

poprzez Programy Ministra, 

c) wysokim stopniem zaangażowania we współpracę z lokalną społecznością i wzmacniania 

mechanizmów dialogu obywatelskiego, np.: wymaga wyjazdów studyjnych, prac w terenie, konsultacji 

społecznych, otwartych form warsztatowych, itp., 

d) brakiem znamion komercyjności, 

e) potencjalnymi  możliwościami kontynuacji:  

• nawiązana współpraca z partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi w zakresie możliwości 

realizacji projektu(preferowane instytucje o profilu niekomercyjnym),  

• potencjalny krąg odbiorców (przede wszystkim walory społeczne i obywatelskie projektu), 

f) starannością przygotowania wniosku (portfolio, dokumentacja). 

III. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty (także interdyscyplinarne):  

Projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury, charakteryzujące się 

wysoką jakością artystyczną lub edukacyjno-animacyjną, przygotowane z uwzględnieniem lokalnego 

kontekstu społecznego oraz stwarzające możliwość na twórcze, kreatywne reagowanie na wyzwania 

społeczne i wspierające rozwój dialogu społecznego. 

Centralnym tematem projektu animacyjnego powinny być zjawiska lub problemy społeczne, 

zidentyfikowane i opisane przez twórcę projektu (łącznie z uzasadnieniem wyboru i zastosowania narzędzi 

twórczych planowanych do wykorzystania). Działania, tworzone i realizowane wspólnie z przedstawicielami 

lokalnej społeczności, powinna cechować dbałość o dobro wspólne, zaangażowanie w kształtowanie 

kompetencji obywatelskich, inkluzyjny charakter procesów tworzenia i efektów oraz przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej. Działania powinny stwarzać możliwość uczestnictwa w projekcie członkom 

różnych grup współtworzących daną społeczność, w tym grup zagrożonych marginalizacją społeczną.  

Projekty (także wielodyscyplinarne) powinny być oryginalne, osadzone w lokalnym kontekście 

i  wykorzystujące narzędzia z zakresu sztuki i kultury: 

1) literatury, 

2) sztuk wizualnych, 

3) muzyki, 

4) tańca, 

5) teatru, 

6) filmu, 
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7) opieki nad zabytkami, 

8) twórczości ludowej, 

9) animacji  

10)  edukacji kulturalnej, 

11) zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. 

Przykładowe działania (w tym także o charakterze eksperymentalnym), dotyczące zaangażowania społecznego 

sztuki i poszukiwania rozwiązań problemów społecznych przy pomocy narzędzi sztuki i kultury: 

 prowadzenie dialogu na temat historii oraz jej miejsca we współczesnej tożsamości lokalnej 

społeczności np. poprzez stwarzanie platformy dialogu wykorzystującej narzędzia audiowizualne 

i formułę historii mówionej; 

 proces rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych (w tym popegeerowskich lub poprzemysłowych) 

poprzez angażowanie dorosłych oraz młodzieży szkolnej w proces kreatywnego projektowania, 

z wykorzystanie sztuki nowych mediów i narzędzi cyfrowych, 

 angażowanie mieszkańców na rzecz kształtowania przestrzeni wspólnej i podnoszenia jej jakości 

poprzez działania z zakresu literatury i street-artu, projektowane z uwzględnieniem formuły konsultacji 

społecznych i działań edukacyjnych; 

 wzmacnianie zaufania i umiejętności współpracy poprzez realizację warsztatów i organizację 

przedsięwzięcia koncertowego z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym lokalnych 

muzyków i zespołów muzyczno-śpiewaczych. 


