REGULAMIN KONKURSU „Wolontariat... a jednak warto”
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, jednostek,
które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch woluntarystyczny .
ZASADY UCZESTNICTW I TERMIN
ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2018 r.
Decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.
Kandydatów do konkursu można zgłaszać listownie lub osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy
ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mops@mops-radomsko.pl
( w tytule wiadomości dopisek konkurs pn. „Wolontariat… a jednak warto”)
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu, który znajduje się na stronie MOPS
www.mops-radomsko.pl w zakładce „Wolontariat”.
Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata należy wypełnić
jeden formularz. Formularz musi być opatrzony podpisem osoby zgłaszanej.
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać
w dowolnym obszarze życia społecznego.
Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi
być sporządzony w formie papierowej.
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny,
które wspólnie podejmują działania społeczne.
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy
samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują
program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy
wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy
konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację
lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie;
innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy
działaniach.
Na potrzeby konkursu powstanie komisja oceniająca wnioski, składająca się minimum z 3
osób - przedstawicieli instytucji samorządowych, oświaty, organizacji pozarządowych.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas III Radomszczańskiej Gali Wolontariatu, która
odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 roku, godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w
Radomsku.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
Pani Emilia Gałwiaczek tel. tel. kom. 781-850-293; 044 683-28-85 wew. 72,
e-mail: emilia.galwiaczek@mops-radomsko.pl
Pani Iwona Broszkiewicz tel. kom. 781-698-774 044 683-28-85 wew. 72,
e-mail: iwona.broszkiewicz@mops-radomsko.pl

