REGULAMIN KONKURSU „DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI”

I.ORGANIZATOR KONKURSU
1.

Organizatorem konkursu „Działaj z nami-seniorami”, zwanego w dalszej części regulaminu
„Konkursem” jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, z siedzibą biura
projektowego mieszczącego się przy ul. Krasickiego 18/IIp. w Krakowie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników konkursu.

II.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU
1. Konkurs „Działaj z nami-seniorami” jest realizowany w ramach projektu o tożsamej nazwie „Działaj z
nami-seniorami”, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2. Celem konkursu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności
obywatelskiej małopolskich seniorów. Cel ten będzie realizowany poprzez:
●
promocję pozytywnego wizerunku wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej wśród
seniorów;
●
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu akcji wolontariackich i ich oddziaływania
wśród osób starszych;
●
zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnych wśród osób
w wieku 60+.
3. W ramach konkursu planowane jest wsparcie małopolskich seniorów zainteresowanych realizacją
akcji wolontariackiej. Wybrane grupy otrzymają wsparcie merytoryczne poprzez przygotowanie
grupy do realizacji planowanej akcji wolontariackiej i sfinansowanie jej niezbędnych elementów.

III. CZAS REALIZACJI KONKURSU
1. Konkurs realizowany jest w okresie czerwiec – listopad 2016roku.
2. Na czas realizacji konkursu składa się:
●
przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie: 3.06.2016-30.06.201r. (Termin może zostać
przedłużony w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń);
●
Wyłonienie 4 projektów do realizacji, które uzyskają wsparcie merytoryczne oraz finansowe na
przeprowadzenie akcji wolontariackiej – 1.07.2016-31.07.2016r.;
●
realizacja wsparcia merytorycznego w przygotowanie akcji wolontariackiej – 1.08.-30.09.2016r.
(terminy warsztatów ustalane indywidualnie z wybranymi grupami);
●
realizacja przez grupy akcji wolontariackich – 1.09.2016-30.10.2016r.
●
wybór najlepszej akcji wolontariackiej i przyznanie nagrody grupie seniorów za zajęcie I miejsca –
1.11.201-30.11.2016r.
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IV.ADRESACI I ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Do udziału w konkursie zapraszamy grupy seniorów (seniorów zrzeszonych w grupach formalnych i
nieformalnych lub indywidualnych seniorów, którzy zbiorą grupę minimum 10 osób), którzy są
zainteresowani udziałem w konkursie, chcą podjąć się realizacji akcji wolontariackiej pokazującej
aktywność osób starszych i zachęcającej do aktywności innych seniorów.
2. Uczestnikami konkursu mogą być:
●
osoby, które ukończyły 60 rok życia;
●
zamieszkują na terenie województwa małopolskiego;
●
zapoznają się z regulaminem konkursu i wynikającymi z nimi zobowiązania.
3. Do konkursu mogą przystąpić grupy seniorów liczące minimum 10 osób. Każda grupa powinna
wskazać lidera grupy, który reprezentować będzie grupę z Organizatorem konkursu.
4. Kryteria wymienione w pkt. 2 weryfikowane będą na podstawie oświadczenia składanego przez
lidera grupy.
5. Wszystkie grupy seniorów przystępujące do Konkursu zobowiązane są do wypełnienia „Formularza
zgłoszeniowego”, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na przekazaniu formularza zgłoszeniowego do biura
Organizatora. Zgłoszenia można dostarczać pocztą mailową: agnieszka.iwan@wolontariatmalopolska.pl lub tradycyjną na adres ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków. Formularz
zgłoszeniowy dostępny jest w biurze Organizatora, na stronie internetowej projektu
www.wolontariat.org.pl/krakow oraz na stronie www.wolontariat-malopolska.pl.
7. Termin końcowy nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30.06.2016r. (decyduje data nadania).
Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja
wydłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń).

V. SPOSÓB OCENY PROJEKTÓW I WYŁONIENIA FINALISTÓW KONKURSU
1. Wyboru 4 najlepszych projektów akcji wolontariackich, które otrzymają wsparcie merytoryczne i
finansowe do realizacji dokona Kapituła Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz koordynator/ka projektu.
2. Ocena projektów akcji wolontariackich zgłoszonych do udziału w konkursie przebiegać będzie trzyetapowo.
A: I etap-formalna weryfikacja zgłoszeń:
Weryfikacji poddane będą:

nadesłanie formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie;

nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego;

deklaracja udziału minimum 10 osób wchodzących w skład grupy.
Projekty akcji wolontariackich, które przejdą pozytywnie formalną weryfikację będą brane pod
uwagę w kolejnym II etapie – wybór czterech najlepszych projektów.
B: II etap- wybór 4 najlepszych projektów akcji wolontariackich
Kapituła konkursowa dokona wyboru 4 projektów do realizacji, które zostaną zakwalifikowane
do wsparcia merytorycznego i finansowego oraz kolejnego III etapu
– wyboru finalistów konkursu na podstawie kryteriów:
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●
●
●

spójność celów akcji wolontariackiej z założeniami konkursu;
pomysł na akcję wolontariacką;
motywacja i liczba zaangażowanych uczestników grupy seniorów realizującej akcję.

Projekty akcji, które uzyskają najwyższą ocenę końcową uzyskają wsparcie merytoryczne
i
finansowe niezbędne do przyprowadzenia akcji. Zrealizowane akcje wolontariackie wezmą udział w
III etapie konkursu – wybór najlepszej akcji.
C: III etap-wybór najlepszej akcji wolontariackiej:
Kapituła Konkursowa dokona wyboru najlepszej
nagrodę grupie seniorów, która uzyska I miejsce.
Weryfikacji poddane będą:

rozliczenie akcji wolontariackiej;

zaangażowanie uczestników grupy seniorów.

akcji

wolontariackiej

oraz

przyzna

Grupa seniorów, której akcja wolontariacka zostanie najlepiej oceniona otrzyma nagrodę o wartości
około 2000 zł, którą będą zaproszenia/bilety/vouchery na wydarzenie kulturalne realizowane na
terenie województwa małopolskiego.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora. Wszystkie wybrane do
realizacji akcji grupy zostaną poinformowane o wynikach konkursu mailowo i telefonicznie, poprzez
kontakt z liderem grupy. Kapituła konkursu może stworzyć listę rezerwową do realizacji akcji
wolontariackiej.
4. Ostatecznym zakwalifikowaniem do realizacji akcji wolontariackiej będzie podpisanie deklaracji
współpracy pomiędzy grupą seniorów, a organizatorem konkursu.

VI.WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU AKCJI WOLONTARIACKIEJ
1. Grupy seniorów, których projekty zostaną wytypowane do przeprowadzenia akcji wolontariackich
otrzymają wsparcie merytoryczne oraz finansowe.
2. Wsparcie merytoryczne - polega na udziale grupy seniorów w 3 warsztatach, każdorazowo
trwających 5h dydaktycznych, podczas których przydzielony trener będzie pomagał ustalić
poszczególne etapy akcji, proces promocji akcji, sposób dotarcia do grupy adresatów akcji, budżet,
harmonogram akcji itp. Zajęcia będą realizowane w miejscowości, z której pochodzi grupa seniorów
lub do której grupa będzie mieć najlepszy dojazd. Organizator konkursu nie zwraca kosztów dojazdu
uczestnikom warsztatów.
3. Wsparcie finansowe - polega na przyznaniu dofinansowania każdego projektu akcji wolontariackiej
w wysokości 600 zł. Środki pieniężne przeznaczone w ramach konkursu mogą być wykorzystane
wyłącznie na zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
UWAGA! W ramach wsparcia finansowego projektów akcji wolontariackich nie przewiduje się
przekazywania środków na konto grupy. Wszystkie planowane wydatki są ponoszone bezpośrednio
przez organizatora konkursu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie i
wymagają wcześniejszego zaakceptowania.
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VII.ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Grupy seniorów wytypowane do realizacji akcji wolontariackich stają się uczestnikami projektu, w
ramach którego realizowany jest konkurs.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

przestrzegania niniejszego Regulaminu,

udziału w
warsztatach w ramach wsparcia merytorycznego przygotowującego do
przeprowadzenia akcji wolontariackiej, w tym: potwierdzania własnoręcznym podpisem
uczestnictwa w warsztatach na liście obecności, potwierdzenia własnoręcznym podpisem
odbioru materiałów dydaktycznych podczas warsztatów oraz poczęstunku, a także udziału w
ewaluacji projektu w formie: wypełniania ankiet związanych z oceną warsztatów.
3. Na zakończenie udzielonego wsparcia uczestnicy otrzymają zaświadczenie.
4. Z każdym uczestnikiem projektu podpisana zostanie deklaracja współpracy regulująca zobowiązania
uczestnika oraz Organizatora projektu.
5. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w związku ze zdarzeniami niezależnymi od
uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili składania dokumentów
rejestracyjnych, wynikającymi z: działania siły wyższej, ważnych przyczyn osobistych (losowych),
przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w
projekcie.
6. Rezygnacja następuje poprzez złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia na formularzu
dostarczonym przez koordynatora/kę projektu.

VIII. DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych
osobowych zawartych w dokumentach konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z
przeprowadzeniem konkursu, organizacją wsparcia merytorycznego, monitoringu, sprawozdawczości
i ewaluacji w ramach projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie z obowiązków wobec Województwa
Małopolskiego. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod
warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału
w konkursie.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów
monitoringowych i ewaluacyjnych (w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów w
trakcie projektu) dostarczanych przez Organizatora jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie,
o ile badania dotyczą realizacji i udziału w projekcie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkiego rodzaju informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej
organizatora konkursu – www.wolontariat.org.pl/krakow
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2. Informacji na temat konkursu można zasięgnąć w biurze organizatora konkursu: Stowarzyszenie
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
3. Osobą do kontaktu jest p. Agnieszka Iwan – koordynatorka projektu, mail:
agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl, telefon: 577 472 451

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2016r.
Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
Ogólny nadzór nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, należy do Organizatora konkursu.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Rozliczenie akcji wolontariackiej
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