28 maja 2021

„Wdzięczni Bohaterom Powstańcom Warszawskim” – konkurs

Rusza 4. edycja konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Wdzięczni Bohaterom Powstańcom
Warszawskim. To konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych wspierających żołnierzy – kombatantów
walczących w Powstaniu Warszawskim. Na dotacje MON przeznaczyło w tym roku 3 mln zł.
Chodzi o realną pomoc. Wśród zadań konkursowych jest: zapewnienie Powstańcom transportu na uroczystości, na groby
współtowarzyszy broni, a także wsparcie w życiu codziennym np. przejazdy do przychodni, sklepów, przekazywanie paczek
z artykułami pierwszej potrzeby, pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw
związanych z naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych.
- Powstańcy są bohaterami. Są ludźmi, którzy potrzebują wsparcia. Jesteśmy im winni szacunek za to, co zrobili dla Polski,
jednocześnie mogą być świetnymi nauczycielami, przewodnikami w życiu ludzi młodych. Dlatego chcemy zainspirować,
stworzyć warunki do tego, żeby młodzi ludzie zorganizowani czy to w organizacjach harcerskich, czy innych, mogli pomagać
Powstańcom Warszawskim – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej pytany o konkurs Wdzięczni
Bohaterom podczas wywiadu dla TVP 3 Warszawa. - Ważne jest, żeby była ciągłość pokoleń, żeby to wszystko, co jest
naszym największym skarbem, a więc doświadczenia naszych dziadków były przekazywane tym najmłodszym. Tak, żeby
dzięki temu sztafeta pokoleń trwała w przyszłości – dodał szef MON.
Dofinansowanie mogą otrzymać także działania patriotyczno-edukacyjne, „żywe lekcje historii”, spotkania w miejscach
związanych z bohaterskimi walkami żołnierzy i dokonaniami ludności cywilnej. Celem konkursu jest upowszechnianie
wiedzy historycznej na temat Powstania Warszawskiego, integracja młodzieży, wolontariuszy, harcerzy, uczniów klas
mundurowych z żołnierzami AK, Powstańcami Warszawskimi i kombatantami. Ważne jest także otaczanie opieką miejsc
pamięci, grobów żołnierzy Powstania, a także odnajdywanie ich „zapomnianych mogił”.
Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 21 czerwca 2021 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego
Konkursu Ofert.
Zadania będą realizowane od 24 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
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