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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

1. Program „Z parafii na wakacje”, zwany dalej „Programem” polega na dofinansowaniu 
przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zwaną dalej „Caritas”, wyjazdów 
wakacyjnych, kolonii, obozów itp., organizowanych przez parafię lub przez Parafialny 
Zespół Caritas, a także przez wspólnoty zakonne  i stowarzyszenia, organizacje i ruchy 
katolickie działające w parafii. 
2. Program jest częścią Wakacyjnej Akcji Caritas. 
3. Niniejszy regulamin dotyczy II edycji Programu w roku 2016. 
 

II. UDZIAŁ W PROGRAMIE 
1. W Programie może wziąć udział każda parafia Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 
która przeprowadziła w roku 2015 zbiórkę do puszek na rzecz Wakacyjnej Akcji Caritas 
i wpłaciła ją do Caritas do 15.05.2016 roku. 
2. Warunkiem udziału jest złożenie do dnia 15.05.2016 roku prawidłowo wypełnionego 
wniosku (wraz z załącznikami) podpisanego przez Proboszcza parafii. 
 

III. FUNDUSZE PROGRAMU 
1. Budżet Programu jest ustalany co roku przez dyrektora Caritas.  
2. Dofinansowanie wynosi 250 zł do 1 dziecka. Nie przewiduje się zwiększania lub 
zmniejszania dofinansowania na jedną osobę. 
3. W 2016 roku budżet Programu wynosi 20.000 zł i umożliwi dofinansowanie 80 dzieci. 
4. W przypadku bardzo dużej ilości wniosków rozpatrzonych pozytywnie budżet Programu 
i liczba dofinansowanych dzieci może ulec zwiększeniu. 
5. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych wniosków rozpatrzonych pozytywnie fundusze 
przechodzą na rok kolejny i zwiększą następny budżet Programu lub będą wykorzystane na 
inny program pomocowy. 
 

IV. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 
1. Dofinansowanie może otrzymać dziecko w wieku od 6 do 18 lat. 
2. We wniosku należy szczegółowo uzasadnić potrzebę dofinansowania dziecka opisując 
sytuację dziecka i jego rodziny. 
3. Dziecko musi mieszkać na terenie parafii wnioskującej. 
4. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić na piśmie zgodę na dofinansowanie. 
5. Grupa uczestników (dzieci, nie licząc opiekunów) wyjazdu nie może być mniejsza niż: 

 5 osób w przypadku parafii do 1500 mieszkańców 
 10 osób w przypadku parafii powyżej 1500 mieszkańców 

6. Wyjazd parafialny musi być zorganizowany w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 
2016 i nie może być krótszy niż 5 dni.  
7. Ilość dofinansowanych dzieci z jednej parafii zależy od liczby uczestników wyjazdu: 

 od 5 do 9 uczestników -  1 dofinansowane dziecko, 
 od 10 do 14 uczestników - max. 2 dofinansowanych dzieci, 
 od 15 do 19 uczestników - max. 3 dofinansowanych dzieci, 
 od 20 do 24 uczestników - max. 4 dofinansowanych dzieci, 
 25 i więcej uczestników - max. 5 dofinansowanych dzieci. 



8. Parafia może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie dwóch wyjazdów. Każdy wyjazd 
należy zgłosić na osobnym wniosku i będzie on rozpatrywany niezależnie. 
9. Nie dofinansowuje się wyjazdów zagranicznych oraz wyjazdów na Światowe Dni Młodych 
w Krakowie. Wyjazdy na ŚDM objęte są odrębnym programem „Młodzi Misjonarze 
Miłosierdzia”. 
10. Wyjazd nie musi być zgłoszony w Kuratorium Oświaty. 
 

V. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU 
1. Wnioski należy złożyć w Biurze Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przy 
ul. Wieniawskiego 5 w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2016.  
2. W przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego 
i równoczesne przesłanie do 15.05.2016 skanu wniosku na adres zmogielska@caritas.pl. 
3. Złożenie prawidłowego wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania.  

 
VI. PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA 

1. Oceny wniosków pod względem formalnym dokona koordynator Programu. Braki formalne 
wskazane przez koordynatora będzie można uzupełnić do dnia 22.05.2016.   
2. Oceny wniosków pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez dyrektora Caritas.  
3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletnie wypełnione. 
4. Ocena wniosku wyrażona zostanie punktowo w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny 
wniosku. Dofinansowanie otrzymają parafie, których wnioski otrzymają najwyższą liczbę 
punktów. Parafia może otrzymać mniejsze dofinansowanie niż wnioskowane. Ostatecznego 
zatwierdzenia wyników prac komisji oraz przyznania dofinansowań dokona dyrektor Caritas. 
5. Wnioski rozpatrzone zostaną ostatecznie w terminie do 05.06.2016. 
6. Lista dofinansowanych wniosków zostanie opublikowana w dniu 06.06.2016 na stronie 
www.szczecin.caritas.pl. 
7. Od decyzji komisji i dyrektora Caritas w sprawie dofinansowania nie przysługuje 
odwołanie. 
 

VII. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
1. Dofinansowanie zostanie przekazane jako darowizna dla parafii do dnia 20.06.2016. 
2. Umowa darowizny musi zostać sporządzona w formie pisemnej  i zostać  podpisana przed 
dniem przekazania dofinansowania. 
3. Przyznane dofinansowanie będzie przekazywane wyłącznie w formie przelewu na 
rachunek bankowy parafii wskazany we wniosku. 
4. W przypadku odwołania wyjazdu lub wycofania się dofinansowanych uczestników 
dofinansowanie w odpowiedniej kwocie należy zwrócić na konto Caritas. 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Formularze niezbędne do złożenia wniosku można pobrać ze strony 
www.szczecin.caritas.pl. 
2. Wszelka korespondencja wyjaśniająca będzie prowadzona jedynie w formie elektronicznej 
i kierowana na adres mailowy wskazany we wniosku. 
3. Szczegółowych informacji udziela koordynator programu Zofia Mogielska (tel. stacjonarny 
do biura Caritas: 914874905, tel. komórkowy: 508180411, e-mail: zmogielska@caritas.pl) 
 

 
Niniejszy regulamin zatwierdzam 

 
Ks. Maciej Szmuc 

 Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskie 
  

Szczecin, dnia 05.02.2016 
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