FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 1

KONKURS „DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO ROKU 2012 „
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej

Funkcja osoby zgłaszającej

Organizacja / instytucja

Adres e-maila i nr Tel.

Organizacja / instytucja adres korespondencyjny

Imię i Nazwisko
Działacza (-ki) Społecznego(-ej)

Adres e-maila i nr tel.
Działacza(-ki)Społecznego(-ej)

Rodzaj pracy społecznej Gmina Borne Sulinowo

 Działacz Społeczny



Działacz/ka pomaga w zarządzaniu organizacją np
jako członek/członkini Zarządu , członek Komisji
Rewizyjnej (np. PCK , Caritas, Bank Żywności ,sponsor
artysta ,lekarz itd.)

Opis działania Działacza(-ki) Społecznego (-ej)
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Zaangażowanie Działacza(-ki) Społecznego (-ej) w organizacji / instytucji
(od kiedy, w jakim wymiarze godzin)

Uzasadnienie nominacji, w tym rodzaj uzyskanej pomocy np. pomoc prawna, socjalna , medyczna
opis zaangażowania (maksymalna ilość wyrazów 300)

Użyteczność i efektywność wniesionej pracy (maksymalna ilość wyrazów 300)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania
organizacji i instytucji oznacza posiadanie przez organizację i instytucję zgody kandydata/ki
Działacza(-ki) Społecznego (-ej) do umieszczenia jego kandydatury w konkursie, oraz
przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu.
Miejscowość………………….Data…………..Podpis……………………………………..
imię i nazwisko
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do używania danych osobowych zawartych we
wnioskach, w celu sprawnej realizacji konkursu. Formularz zgłoszeniowy należy w zaklejonej i
opisanej kopercie włożyć do Urny Konkursowej , która będzie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie w terminie od 01.09.12 do 10.10.12
(uwzględnia organizator wraz ze SKO i Kapitułą zmiany terminu).
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REGULAMIN

(dotyczący zgłoszenia – załącznik nr 1)

Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz(załącznik nr 1).
Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby pod kątem następujących
kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo. Opis powinien
być zamieszczony na max1- 2 strony maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego.
Opis może mieć dowolną formułę np. relację, artykuł itp. Formularz wraz z dołączonym opisem
działalności nominowanego kandydata należy
przesłać drogą elektroniczną na adres:
e-mail:zprzyjaciolmirazniej@interia.pl lub e-mail:konkurs2012borne@interia.pl
bądź drogą listowną do:
STOWARZYSZENIE „Z PRZYJACIÓŁMI RAŹNIEJ”
PLAC ZESŁAŃCÓW SYBIRU 1 S.P.10 78-401 SZCZECINEK 3
lub osobiście URNA KONKURSOWA : MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. SZPITALNA 1 78-449 BORNE SULINOWO
0d 01 września do dnia 10 października 2012r. godz.15.00.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 25 października 2012 roku tj. czwartek o
godz.17.00.podczas koncertu wręczania nagród i wyróżnień , które odbędą się w trakcie
Gali Konkursu : w Budynku Kulturalno-Oświatowym przy Zespole Szkół im. Bohaterów
Oflagu II D Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie (uwzględnia organizator wraz ze SKO
i Kapitułą zmiany terminu).
Władze miasta i gminy są zaproszeni z laureatami konkursu na koncert z okazji -

Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej z Międzynarodowym Dniem Przyjaźni -ogłoszony przez Kongres
USA w 1935 roku.
Prosimy o potwierdzenie na liście obecności gości i telefonicznie kom.531-924-888, czy
potencjalni laureaci będą dostępni danego dnia na koncercie w trakcie uroczystości zostaną
nadane tytuły: ” Działacz Społeczny roku 2012” z okazji Międzynarodowego Dnia
Przyjaźni - należy powiadomić organizatora o zmianach .
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do używania danych osobowych zawartych
we wnioskach, w celu sprawnej realizacji konkursu.
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REGULAMIN KONKURSU
„DZIAŁACZ SPOŁECZNY ROKU 2012 „
§1
1. Na rzecz Konkursu „Działacz Społeczny roku 2012” organizowany przez Dorotę
Michalską, inicjatorka powołuje Społeczny Komitet Organizacyjny w składzie instytucji
samorządowych instytucje pomocy socjalnych ,organizacji pozarządowych ,grup nieformalnych
itp.
2. Celem konkursu jest:
a) wskazanie różnych form pracy społecznej w gminie Borne Sulinowo,
b) podziękowania działaczom społecznym za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz
organizacji i środowiska lokalnego w gminie Borne Sulinowo,
c) prezentację ciekawych sylwetek działaczy społecznych i wyjątkowych akcji w latach 2011-2012
na terenie gminy Borne Sulinowo,
d) promocja postaw prospołecznych w gminie Borne Sulinowo,
e) propagowanie idei szkół liderów w kampaniach społecznych w gminie Borne Sulinowo :
-przywództwo – rozwój i wspieranie liderów w organizacjach formalnych i nieformalnych,
-umiejętności menedżerskie i efektywność osobista,
- budowanie zespołu, prowadzenie ewenów integracyjnych,
-komunikacja zewnętrzna – prowadzenie kampanii i kreowanie własnego wizerunku dla osób i
organizacji,
-zarządzanie projektami i budowanie partnerstwa.
3. Obowiązkiem Społecznego Komitetu Organizacyjnego jest promocja tytułu „ Działacz
Społeczny roku 2012 ”, organizacja przebiegu konkursu, organizacja posiedzeń Kapituły
konkursu, organizacja i obsługa uroczystości nadania tytułu: ” Działacz Społeczny roku 2012 ”.
Spotkanie organizacyjne dnia 17.09.2012 r. tj. poniedziałek o godz.17.00 Miejska Biblioteka
Publiczna przy ul. Szpitalnej 1.
§2
1. Za działania Działacza Społecznego dla potrzeb niniejszego konkursu uznaje się
dobrowolne, świadome i bezpłatne działania na rzecz innych osób lub
instytucji/organizacji, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie.
2. Nominowani do konkursu mogą być działacze społeczni, którzy w 2011- 2012 roku, w sposób
szczególny zasłużyli się w pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej w gminie Borne
Sulinowo w nominowanej kategorii :Działacz Społeczny Roku 2012
3. Nominacje do tytułu „Działacz Społeczny Roku 2012” mogą składać:
NGO-s, organizacje społeczne, szkoły, instytucje publiczne i niepubliczne, kościoły i związki
wyznaniowe ,UTW , a także podmioty gospodarcze działające na rzecz mieszkańców gminy
Borne Sulinowo i powiatu szczecineckiego. Nominujący mogą zgłosić do dwóch kandydatów do
nominowanej kategorii .
4. Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:
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a)pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
b)edukacja i oświata ,
c)sport i kultura,
d)rozwój lokalny i demokracja.
§3
1. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2. Formularz o którym mowa w pkt.1 dostępny jest na stronach
www.zprzyjaciolmirazniej.strefa.pl lub www.organizacjeszczecinek.pl wraz z regulaminem
konkursu i załącznikiem nr1,umieszczony w tablicach informacyjnych UM Borne Sulinowo ,
CKiR ,BOK ,Miejska Biblioteka Publiczna.
3. Do każdego formularza należy dołączyć opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien
być zamieszczony na maksymalnie 2 stronach formatu A4. W przypadku zgłoszeń
dokonywanych drogą elektroniczną opis powinien być sporządzony w formie pliku
komputerowego WORD-doc. lub PDF .
4. Do każdego formularza można dołączyć opis działań organizacji/instytucji
podejmowanych w 2011 - 2012 r. na rzecz społeczności lokalnej gminy Borne Sulinowo.
5. Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
konkursowych, w tym m.in. promocji konkursu i jego laureatów.
§4
1.Zgłoszenia należy przesłać na adres STOWARZYSZENIE „Z PRZYJACIÓŁMI RAŹNIEJ”
PLAC ZESŁAŃCÓW SYBIRU 1 S.P.10 78-401 SZCZECINEK 3 bądź przesłać pocztą
elektroniczną na adres:
E-mail:zprzyjaciolmirazniej@interia.pl lub E-mail:konkurs2012borne@interia.pl
0d dnia 01 września do dnia 10 października 2012 r. do godz.15.00.
2. Termin rozpoczęcia przysyłania zgłoszeń kandydatów od 01 września 2012,a termin upływa
10 października 2012 r. o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).
3. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 2 nie będą oceniane
(uwzględnia organizator wraz ze SKO i Kapitułą zmiany terminu).
§5
1. Uhonorowanie
laureatów konkursu nastąpi podczas koncertu z uroczystością
związaną z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej z Międzynarodowym Dniem Przyjaźni.
2. O terminie i miejscu uroczystości, o której mowa powyżej, laureaci i nominujący zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną..
3. Nagrodą dla laureatów konkursu jest honorowy tytuł „Działacz Społeczny Roku 2012” .
4. Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu .
§6
1. Oceny zgłoszonych kandydatów
oraz wyboru
Kapituła Konkursu „Działacz Społeczny Roku 2012”.

laureatów

dokona

powołana
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2. W skład Kapituły mogą wchodzić osoby zaufania publicznego, autorytety społeczne,
gospodarcze oraz inne osoby zaproszone przez organizatora w ilości 5-10 osób .
3. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego ,wice-przewodniczącego i protokolanta
wraz z dwoma członkami.
4. W przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły, Przewodniczący
zarządza głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 50% składu Kapituły.
5. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego
Kapituły.
6. Dokonując oceny Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy kandydatów:
zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność ,partnerstwo w podejmowanych
działaniach w gminie Borne Sulinowo.
7. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatów wybierze laureatów w nominowanej kategorii
:Działacz społeczny roku 2012 .
8. Wyboru laureatów Kapituła Konkursu dokona w ciągu 2 dni ,obrady Kapituły odbędą się w
dniach 11.- 12.10.2012 r. w godz.16.30-19.00 Miejska Biblioteka Publiczna .
9. Po zakończeniu prac Kapituły sporządza się protokół zawierający listę laureatów wraz z
uzasadnieniem wyboru.
10.Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
11.Członkowie Kapituły oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniach zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy informacji o wynikach prac Kapituły do czasu oficjalnego
ogłoszenia wyników Konkursu.
12.Organizację pracy Kapituły, w tym przygotowanie spotkań, dostarczenie niezbędnych
materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie i przechowywanie
dokumentacji pracy Kapituły zapewnia organizator.
§7
1. W ramach konkursu Kapituła wyróżni nominujących kandydatów organizacje / instytucje.
2. Kapituła dokona wyboru organizacji/instytucji na podstawie opisu zamieszczonego w
„Zgłoszeniu kandydata na działacza społecznego roku 2012”.
3. Dokonując oceny Kapituła będzie brała pod uwagę : zaangażowanie, innowacyjność
działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach w gminie Borne
Sulinowo.
§8
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawa zmiany regulaminu konkursowego ,wraz z terminem
przeprowadzenia konkursu.
3. W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje organizator konkursu
lub osoba przez niego upoważniona Mecenas Grzegorz Misiakowski Kancelaria Szczecinek .
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