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REGULAMIN ogólnopolskiego projektu 

 

 

 

 

 

1.Organizatorami projektu PODAJ DOBRO DALEJ jest Fundacja im. Heleny Kmieć z siedzibą w Trzebini 

przy ul. B. Głowackiego 3, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego 

w Zambrowie, ul. Marii Konopnickiej 13. 

 

1. propagowanie osoby i charyzmatu Helenki ze szczególnym nastawieniem na aspekt 

bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi  

2. promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży 

3. otwarcie się na drugiego człowieka  

4. co ja mogę ofiarować drugiej osobie- wykorzystanie swoich talentów 

5. „miłość bez limitów” 

6. ukazanie właściwych wzorców  

7. nauka pracy w zespole 

8. ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej  opcji dla „siedzenia przed telewizorem i 

komputerem” metody zagospodarowania czasu wolnego” 

9. kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych 

10. tworzenie kultury pozytywnych wzorców 

 

1.Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VII) ze szczególnym nastawieniem 

na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. 

świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne.  

2.Każda placówka może zgłosić tylko 1 zespół. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie nie może 

przekraczać 5 osób + opiekun. 

3.Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1.Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem; wymyślenie 

tytułu akcji, hasła, logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w 

postaci filmu lub prezentacji multimedialnej. 

 

§ 4. TEMATYKA 

§ 1. ORGANIZATOR 

§ 2. CELE 

§ 3. UCZESTNICY 
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Przykład: 

Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Z pomocą 

starszym”, hasłem akcji jest cytat „Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi, bo Oni byli tacy 

jak my, a my będziemy tacy jak Oni.” Logo przedstawia dwie wyciągnięte ku sobie ręce wraz z 

hasłem. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu 

ciast, gdzie zebrane cele zostały przeznaczone zakup koców dla pacjentów hospicjum, a drugie w 

formie wizyty w domu spokojnej starości. Wszystko zostało udokumentowane w postaci filmu. 

 

1.Warunkiem uczestnictwa jest  przesłanie ZGŁOSZENIA udziału w Projekcie, zgodnie z załączonym 

FORMULARZEM do dnia 30 marca 2018 r. (decyduje data dostarczenia) na adres:  

Fundacja im. Heleny Kmieć, 32 – 540 Trzebinia, ul. B. Głowackiego 3 lub zeskanowanego e-mailem 

na adres: fundacja@helenakmiec.pl  

 

 

Aby wziąć udział w Projekcie, należy: 

1. Wypełnić FORMULARZ  i przesłać go na adres Fundacji  w terminie podanym w § 5 

niniejszego Regulaminu. 

2. Przygotować plan akcji społecznej, nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem.  

3. Zrealizować ww. akcję, w ramach której należy: zaprojektować tytuł akcji, hasło, logo i 

przeprowadzić minimum dwa przedsięwzięcia, które zostaną udokumentowane w postaci 

filmu lub prezentacji multimedialnej (film lub zdjęcia max. 15 min.). 

4. Opracować  raport  z  realizacji  wydarzenia oraz  prezentację multimedialną/ film  (1  CD  –– 

do 15 min. nagrane w ogólnodostępnych programach, z wykorzystaniem części lub 

fragmentu piosenki projektu zespołu Sound n’ Grace „100”). Raport powinien być 

przygotowany w wersji drukowanej. Wzór raportu końcowego jest załącznikiem do 

Regulaminu. 

5. Dostarczyć ww. raporty wraz z wymaganymi załącznikami maksymalnie do dnia 20 maja  

2018 r. na adres: Fundacja im. Heleny Kmieć, 32 – 540 Trzebinia, ul. B. Głowackiego 3, 

Nadesłane raporty nie podlegają zwrotowi. 

 

1. do 30 marca 2018 r. - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do projektu. 

2. marzec – do 20 maja 2018 r. - Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz 

materiałów multimedialnych z akcji. 

3. do 1 czerwca 2018 r. - Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów. 

4. 2 czerwca 2018 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji 

5. 14 czerwca 2018 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, 

rozdanie nagród, możliwość noclegu i zwiedzanie regionu.  

 

§ 5. ZGŁOSZENIE 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 7. HARMONOGRAM

 

mailto:fundacja@helenakmiec.pl
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1. Za udział w projekcie, przewiduje się następujące nagrody: 

i. I miejsce nagroda główna- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny w 

obrębie Europy dla całej wygranej grupy. 

ii. na pozostałych uczestników czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, niespodzianki 

rozlosowane pośród uczestników. 

iii. Wyjazd odbędzie się na jedną z placówek misyjnych na której w okresie wakacyjnym 

posługują wolontariusze Wolontariatu Misyjnego Salvator. 

iv. Wyjazd będzie miał charakter edukacyjny i będzie nastawiony na pomoc wolontariuszom w 

trakcie ich posługi oraz integrację z miejscowymi dziećmi. 

v. Koszta wyjazdu takie jak transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie są częścią nagrody. 

 

1. Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny nadesłanych materiałów. Ocenie będzie 

podlegać: 

i. wykonanie wszystkich elementów projektu- tytuł, hasło, logo, 2 przedsięwzięcia 

ii. pomysłowość, czyli rodzaj i charakter akcji, 

iii. zaangażowanie dzieci i młodzieży w organizację zaplanowanych przedsięwzięć, 

iv. sposób zaprezentowania prezentacji lub filmu- wykorzystanie fragmentu lub części piosenki 

projektu zespołu Sound n’ Grace „100” , 

v. kreatywność , 

vi. współpraca grupy. 

 

 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu projektu. 
 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

3. Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem mailowym Fundacji im. Heleny Kmieć 

fundacja@helenakmiec.pl lub pod numerem  tel. 536 051 777 

 

 

 

 

 

§ 9. JURY 

§ 10. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. NAGRODY 
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