§ 1. ORGANIZATOR
1.Organizatorem 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.

§ 2. CELE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Propagowanie osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć ze szczególnym nastawieniem na aspekt
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Promocja idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.
Nauka wykorzystywania własnych talentów.
Ukazywanie właściwych wzorców.
Nauka pracy w zespole i budowanie relacji między rówieśnikami.
Wspieranie w wychowaniu do świadomego i aktywnego zaangażowania społecznego.
Ukazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnej opcji dla siedzenia przed telewizorem i
komputerem.
Przedstawienie ciekawych metod zagospodarowania czasu wolnego.
Kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych.
Tworzenie kultury pozytywnych wzorców.

1.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VIII) 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 maksymalnie 2 zespoły. Liczebność grupy biorącej udział w projekcie
nie może przekraczać 5 osób + opiekun (osoba pełnoletnia). Każdy zespół ma realizować osobny
program, mieć niepowtarzający się skład, opiekuna oraz realizować odrębne akcje.
3.Konkurs prowadzony jest na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. TEMATYKA
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1.Przygotowanie grupą akcji społecznej nastawionej na pomoc innym; wymyślenie tytułu akcji, hasła,
logo i przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć, które zostaną udokumentowane w postaci filmu lub
prezentacji multimedialnej.

Przykład:
Grupa 5 uczniów ze szkolnego koła wolontariatu wraz z opiekunem przygotowują akcję pt. „Serce dla
seniorów”, hasłem akcji jest zdanie „Każda osoba starsza zasługuje na miłość”. Logo przedstawia
okulary i misia umieszczone w sercu oraz hasło. W ramach akcji uczniowie przeprowadzili dwa
przedsięwzięcia. Jedno w formie kiermaszu ciast, gdzie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup
upominków, a drugie w formie wizyty w domu seniora. Wszystko zostało udokumentowane w postaci
filmu.
2. Wszystkie akcje muszą być zorganizowane przez grupę oraz mieć autorski charakter.
Akcje nie związane z tematyką czwartej edycji projektu „Podaj dobro dalej!” oraz wykonywane poza
terminem realizacji określonym w § 7 p.2 nie będą podlegały ocenie.

§ 5. ZGŁOSZENIE
1.Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie dostępnego na stronie Fundacji www.helenakmiec.pl
formularza zgłoszeniowego online oraz załączenie do niego wydrukowanej, podpisanej,
zeskanowanej ZGODY DANE OSOBOWE (zał. Nr 1 do Regulaminu) do dnia 15 stycznia 2022 roku.
2. Niepodpisane i/lub wypełnione w sposób cyfrowy ZGODY są nieważne.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Aby wziąć udział w Projekcie, należy:
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1. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA wraz z ZGODĄ DANE OSOBOWE (zał.1 do regulaminu) w
terminie podanym w § 5 niniejszego REGULAMINU.
2. Przygotować plan akcji społecznej, nastawionej na pomoc innym. Tegoroczna edycja nie ma
sprecyzowanego tematu pomocy.
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. w formatach pdf. mp4. ppt.
pptx. avi. jpeg.).
4. Przygotować i wysłać FORMULARZ KOŃCOWY, dostępny online na stronie Fundacji . Pytania
pojawiające się w formularzu końcowym są załącznikiem do REGULAMINU.
Na kompletny FORMULARZ KOŃCOWY składają się:
*pytania i odpowiedzi opisujące realizację zadania,
*załącznik nr 1 – zgoda wizerunek (obowiązkowo podpisana i zeskanowana!- zał. nr 2 do
regulaminu),
* załącznik nr 2- film lub prezentacja (nie dłuższe niż 15 min., max. 1,5 GB)
*załącznik nr 3- logo wraz z tytułem i hasłem.
Formularz końcowy należy wypełnić online maksymalnie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

5.

§ 6.7. HARMONOGRAM
Głowackiego 3, Nadesłane raporty nie podlegają zwrotowi.
1. 2 grudzieńUCZESTNICTWA
- 15 styczeń 2022 r. (wydłużony termin zgłoszeń do 25 stycznia 2022!) - termin
WARUNKI
2.
3.
4.
5.

6.

wypełnienia formularza zgłoszeniowego do projektu.
15 styczeń – 22 kwiecień 2022 r. - Realizacja oraz nadesłanie gotowych raportów oraz
materiałów multimedialnych z akcji.
22-29 kwietnia 2022 r. - Weryfikacja i ocena nadesłanych materiałów.
29 kwietnia 2022 r. – Umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji oraz informacja
mailowa do wszystkich uczestników.
koniec maja 2022 r. – Podsumowanie projektu i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w
Krakowie, w czasie której przewidziano: koncert, poczęstunek, rozdanie nagród, możliwość
noclegu, aktywności oraz zwiedzanie miasta.
Zgłoszenia do projektu oraz formularze końcowe wypełnione po terminie nie podlegają
zakwalifikowaniu i ocenie.

§ 8. NAGRODY
1.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Za udział w projekcie, przewiduje się następujące nagrody:
I miejsce nagroda główna- wyjazd w okresie wakacyjnym na wolontariat zagraniczny
w obrębie Europy dla całej wygranej grupy, + nagroda specjalna ufundowana przez Panią
Europoseł Beatę Kempę- trzydniowy wyjazd do Brukseli wraz zez zwiedzaniem
Europarlamentu
dla 10 najlepszych projektów czeka zaproszenie na uroczystą galę laureatów do Krakowa oraz
atrakcyjne nagrody rzeczowe,
na pozostałych uczestników czekają dyplomy,
wyjazd odbędzie się na jedną z placówek misyjnych na której w okresie wakacyjnym
posługują wolontariusze Wolontariatu Misyjnego Salvator,
wyjazd będzie miał charakter edukacyjny i będzie nastawiony na pomoc wolontariuszom
w trakcie ich posługi oraz integrację z miejscowymi dziećmi,
koszta wyjazdu takie jak transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie są częścią nagrody.
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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.
bezpośrednie odniesienie w działaniu do osoby i charyzmatu śp. Heleny Kmieć,
IV.
zaangażowanie dzieci i młodzieży w organizację zaplanowanych przedsięwzięć,
V.
sposób zaprezentowania prezentacji lub filmu.
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§ 9. JURY

§VI.10. PRZEPISY
KOŃCOWE
współpraca grupy.
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu projektu.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU.
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3. Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem mailowym Fundacji im. Heleny Kmieć
fundacja@helenakmiec.pl lub pod numerem tel. 536 051 777 .
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