KONKURS
„GODNI NAŚLADOWANIA”
ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

KATEGORIA VI

ANIMATOR SPOŁECZNY GODNY NAŚLADOWANIA

Regulamin
§1
Patroni Kategorii
Patronami Kategorii VI są:
- Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski
§2
Adresaci Kategorii
1. Do Konkursu w tej kategorii mogą być zgłoszone osoby pełniące w swoich
środowiskach funkcję animatora/rki społecznego/ej, pobudzające aktywność
osób, grup i instytucji w środowiskach lokalnych w różnych obszarach pożytku
publicznego, a zgłoszenie ich do Konkursu powinno być dokonane przez: osobę
fizyczną, grupę osób, organizację pozarządową lub instytucję ze środowiska.
2. Do konkursu mogą być zgłaszani animatorzy społeczni, biorący udział
w poprzednich edycjach Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni.
3. Zgłoszenie musi być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik
do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy
złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu, nie data
stempla pocztowego).



W przypadku wersji papierowej konieczne jest również załączenie
wszystkich materiałów i dokumentów na nośniku elektronicznym
(np. płyta CD, pendrive) i złożenie w sekretariacie Rady Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Marka
Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45;



W przypadku wersji elektronicznej należy wysłać na adres e-mail:
godninasladowania@gmail.com z dopiskiem „Kategoria VI”.
§3
Nagrody

1. Laureat/ka Konkursu otrzymuje statuetkę „Godny Naśladowania”. Ponadto
otrzymuje nagrodę rzeczową o wartości 750 zł, finansowaną przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego, którą będzie mógł wykorzystywać w swojej pracy
animacyjnej.
2. Kapituła może nie wyłonić laureata, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw
nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody.
§4
Ocena, Kapituła
1. Złożone wnioski oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Za ocenę formalną wniosków odpowiada sekretariat Rady.
3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wniosku z Regulaminem
Kategorii. W przypadku uchybień, wnioskodawca zawiadamiany jest drogą
telefoniczną lub mailową o tym fakcie i ma trzy dni na naniesienie poprawek. Po
upływie tego czasu i nieuzupełnieniu braków wniosek zostaje odrzucony z
przyczyn formalnych i nie przekazany do oceny merytorycznej.
4. Oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Kategorii VI.
5. Ocena zostanie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria:
 opis działalności kandydata/kandydatki, w szczególności opis, w
jaki sposób kandydat/ka pobudza do działania społeczność lokalną,
 rekomendacje minimum 1 osoby ze środowiska, w którym kandydat/kandydatka działa.
6. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele wskazani przez Radę Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Patronów.
7. Kapituła może do swojego składu zaprosić laureatów poprzednich edycji.
8. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca powiązania z podmiotami
składającymi inicjatywę do konkursu oraz osobami zgłaszanymi.
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9. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący/ca, a za obsługę
sekretariat Rady.
§5
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas dorocznej Gali Konkursu „Godni
Naśladowania”, która się odbędzie 14. czerwca 2017 w Olsztynie.
§6
Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w porozumieniu z Forum Animatorów
Społecznych.
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Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK
ZGŁOSZENIOWY
do Konkursu „Godni Naśladowania”
KATEGORIA VI

ANIMATOR SPOŁECZNY GODNY NAŚLADOWANIA
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata/kandydatkę:

2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty
elektronicznej):

3. Nazwa organizacji/instytucji zgłaszającej (proszę wypełnić w przypadku gdy
kandydat/kandydatka są zgłaszani w imieniu organizacji/instytucji):

4. Adres do korespondencji (proszę wypełnić w przypadku gdy kandydat/kandydatka są zgłaszani w imieniu organizacji/instytucji):

II. INFORMACJE O KANDYDACIE/KANDYDATCE
5. Imię i nazwisko kandydata/kandydatki:
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6. Nazwa organizacji/instytucji z którą związany jest kandydat/kandydatka
(w przypadku, gdy kandydat/kandydatka reprezentuje jakąś
organizację/instytucję):

7. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata/kandydatki:

8. Opis działalności kandydata/kandydatki (do 2 stron)

III. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć: (w przypadku wersji elektronicznej mogą być
skany dokumentów):
 minimum jedną rekomendację osób, organizacji lub instytucji dotyczącą
kandydata/kandydatki,
 dodatkowo (nieobowiązkowo) inne materiały, w tym artykuły prasowe, zdjęcia
itp. prezentujące działania animacyjne kandydatki/kandydata.
Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie
do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego)
w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego: ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45 lub
w przypadku wersji elektronicznej na e-mail: godninasladowania@gmail.com
z dopiskiem „Kategoria VI”.
W przypadku składania wersji papierowej wniosku, należy dołączyć do niej
NOŚNIK ELEKTRONICZNY (np. CD, pendrive), na którym znajdą się wszystkie
składane dokumenty wraz z załącznikami.
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