Leszno
Regulamin konkursu animacyjnego „Wolontariat na medal 2014!”
Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Informacje ogólne:

www.leszno.roEFS.pl

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:
1) Kategoria „Wolontariusz junior” ma na celu upowszechnianie i promowanie działań
wolontarystycznych podejmowanych w 2014 roku (tj.1.01.2014 – 28.11.2014) przy
współpracy dzieci i młodzieży na rzecz aktywności lokalnej na obszarze działania ROEFS w
Lesznie.

Działania

powinny

zakładać

współpracę

kilku

podmiotów

(grup

nieformalnych/organizacji/instytucji), poprzez którą angażuje się do działania lokalną
społeczność.
2) Kategoria „Wolontariusz senior” ma na celu upowszechnianie i promowanie działań
wolontarystycznych podejmowanych w 2014 roku (tj.1.01.2014 – 28.11.2014) przy
współpracy dorosłych i seniorów na rzecz aktywności lokalnej na obszarze działania ROEFS
w

Lesznie.

Działania

powinny

zakładać

współpracę

kilku

podmiotów

(grup

nieformalnych/organizacji/instytucji), poprzez którą angażuje się do działania lokalną
społeczność.
II. Zasady udziału w konkursie:


Do udziału w konkursach zaproszone zostaną grupy inicjatywne, składające się z
przedstawicieli instytucji (np. Urząd Gminy, Szkoła, Dom Kultury), organizacji
pozarządowych (lokalne fundacje i stowarzyszenia) oraz mieszkańcy z obszaru
powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, m. Leszna,
nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.
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Do konkursu zgłoszone mogą zostać inicjatywy(wydarzenia)1 wolontarystyczne
zorganizowane przez dzieci i młodzież bądź przez dorosłych i seniorów w 2014
roku.



Najwyżej punktowane będą inicjatywy angażujące jak największą liczbę podmiotów
(organizacji, instytucji, osób indywidualnych)

www.leszno.roEFS.pl



Każda grupa osób – (organizatorów) w ramach konkursu może wysłać tylko jedno
zgłoszenie



Z danego powiatu w konkursie może wziąć udział kilka grup osób (organizatorów)

III. Termin i sposób naboru
Przedstawiciele grupy wolontarystycznej zainteresowani udziałem w konkursie
muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (wzór do pobrania dostępny na stronie
internetowej www.leszno.roEFS.pl i www.pisop.org.pl) i przesłać na adres
joanna.jekot@roEFS.pl do 28.11.2014 roku do godz. 12:00.

IV. Punktacja
O wygranej nie decyduje kolejność zgłoszeń lecz przyznana punktacja
Warunkiem koniecznym jest, aby inicjatywa miała charakter woluntarystyczny.
Punktacja przyznana za:
- innowacyjność pomysłu – 0-20 pkt
1

Jako inicjatywę rozumie się (gra miejska/wiejska, zbiórka charytatywna, spotkanie, warsztaty, szkolenie,
festyn, piknik itp.). Inicjatywa mogła się już odbyć w 2014 roku lub może być zaplanowana w odpowiedzi na
konkurs. Inicjatywa może być finansowana z innych źródeł itp.
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- ilość partnerów (osób, organizacji, instytucji) zaangażowanych w inicjatywę – 0-40 pkt
- pomysł na działanie (szczegółowy opis, podział zadań, wskazanie daty i miejsca) – 0-40
pkt
Razem: 100 pkt.

www.leszno.roEFS.pl

Dodatkowe punkty przyznane za:
- dołączenie dokumentacji fotograficznej min. 5 zdjęć – 5 pkt
- wzięcie udziału w konkursie Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie po raz pierwszy – 5
pkt
Maksymalna ilość pkt. w konkursie – 110

V. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci:
- przyznania tytułu „Wolontariat na medal!”,
- promocji inicjatywy i inicjatorów na stronach internetowych www.wielkopolskie.ngo.pl,
www.pisop.org.pl, www.leszno.roEFS.pl3, www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl;
- promocji inicjatywy i inicjatorów w gazetce informacyjnej Regionalnego Ośrodka,
- wsparcia merytorycznego laureatów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
Inicjatywy (jeżeli zaistnieje tak potrzeba),

2

Organizator konkursu – Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie, zastrzega sobie udział w organizowanych
inicjatywach
3
Organizator konkursu – Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie, zastrzega sobie udział w organizowanych
inicjatywach
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- wsparcie laureatów w zakresie nawiązania partnerstwa lokalnego przez ekspertów z
Regionalnego Ośrodka EFS,
- zestaw publikacji tematycznych,

www.leszno.roEFS.pl

- kosze słodyczy, pendrive`y, kubki, koszulki, torba lniania, ołówek , temperówka.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 5.12.2014 podczas seminarium
informacyjnego w Lesznie.

VII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowo, w powiatach, z których zostanie przesłanych na oba konkursy najwięcej grup
osób (organizatorów), odbędą się bezpłatne seminaria informacyjne, na którym
zaprezentowani zostaną zwycięzcy, omówione zostaną najnowsze źródła finansowania dla
organizacji pozarządowych, szkół, urzędów gmin itp. Organizator konkursu (Regionalny
Ośrodek EFS w Lesznie) nie pokrywa kosztów organizacji inicjatywy.

Osoba do kontaktu: Joanna Jękot-Łaźniak, Animatorka ROEFS, joanna.jekot@roEFS.pl
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