Regulamin konkursu „Szkoła Społecznie Wrażliwa 2019/2020”:

1. Kategorie:
Konkurs podzielony jest na 2 kategorie:
Kategoria I - dla szkół podstawowych publicznych
Kategoria II - dla grup, które nie są rekrutowane ze szkół podstawowych publicznych
pod nazwą: Nowe Inicjatywy
2. Nagrody:
W każdej kategorii przyznawane są 2 nagrody - główna i wyróżnienie. Są to nagrody
finansowe, nie rzeczowe. Pula w konkursie wynosi 12.000 zł (słownie: dwanaście
tysięcy złotych), po 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w każdej kategorii,
nagroda główna wynosi: 4000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), wyróżnienie: 2000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).
Kwoty mogą być przeznaczone na:
W Kategoriach I i II na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, przy czym przez
pomoce dydaktyczne rozumiemy na przykład: zakupy książek do biblioteki szkolnej,
sprzętu sportowego, tablicy multimedialnej, specjalistycznego oprogramowania do
nauki języków obcych, rzutnika, doposażenia sal dydaktycznych, pracowni itp.
Nagroda musi służyć większej grupie uczniów nagrodzonej szkoły.
3. Organizatorzy:
Organizatorami konkursu są: Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta
Gdańska, Komisja Edukacji RMG oraz Wydział Rozwoju Społecznego, a osobami
wyznaczonymi do koordynowania projektu są: Beata Dunajewska – Przewodnicząca
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Konsultacje w sprawie konkursu odbywać się
będą drogą mailową oraz na specjalnym dyżurze Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej. Kontakt mailowy: spolecznie.wrazliwa@gdansk.gda.pl.
4. Zasady konkursu:
Dotyczy Kategorii I i II -W konkursie może brać udział tylko jeden zespół ze szkoły,
w którym pracować będzie reprezentatywna grupa uczniów, ale nie mniejsza niż 10cio osobowa, w przypadku grup „pozaszkolnych” nie mniejsza niż 7 osób. Udział ma
charakter dobrowolny, wolontariacki, dodatkowo: wymagana jest zgoda rodziców
uczniów. Konieczne jest wyznaczenie opiekuna lub kilku opiekunów grupy, zależnie
od ilości osób biorącej udział w konkursie.
Konkurs polega na podjęciu wspólnej akcji „pomocowej” na rzecz osób starszych,
niepełnosprawnych, dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych lub chorych, zwierząt i
środowiska naturalnego, a następnie przedstawieniu ich w formie „kroniki” (techniki
do wyboru: zapis wideo, opis ze zdjęciami, zapis audio, strona społecznościowa itp.).
Dotyczy Kategorii II - Nowe Inicjatywy- w konkursie może brać udział
grupa/grupy ze szkół niepublicznych, szkół średnich, studenci, NGO, działające
na rzecz gdańszczan grupy wolontariackie, ZHP, ZHR bez ograniczeń

wiekowych czyli na przykład grupa międzypokoleniowa. Grupa/grupy nie może
liczyć mniej niż 8 osób.
1.Działania konkursowe muszą mieć charakter praktyczny, a dodatkowo premiowane
będą działania:
cykliczne lub długoterminowe
pozytywne oceniane przez osoby, do których działania były skierowane
działania o charakterze innowacyjnym
praca zespołowa.
5. Czas trwania konkursu:
Konkurs trwać będzie od 1 października 2019 r. do 29 maja 2020 r. Oceniane będą
jedynie działania realizowane w tym okresie.
6. Zgłoszenia:
Pisemne zgłoszenia do udziału w konkursie powinny być nadsyłane na druku
będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie:
27 września 2019 r. na adres: Rada Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1,
Gdańsk 80-853 z dopiskiem: Konkurs „Szkoła społecznie wrażliwa” lub
na e-mail: monika.zawisza@gdansk.gda.pl.
7. Finał konkursu:
Po zakończeniu konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa”, do dnia 5 czerwca 2020
należy przesłać krótki opis podjętych działań (maksymalnie 5 stron). Po zapoznaniu
się
ze
wstępną
prezentacją
Komisja
Konkursowa,
w skład której wchodzą: Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska lub
osoba przez niego wyznaczona, Beata Dunajewska - Przewodnicząca Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska oraz Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska oraz po 1 przedstawicielu:
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska oraz Komisji Edukacji
RMG, po 1 osobie z Wydziału Rozwoju Społecznego, Regionalnego Centrum
Wolontariatu oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej wybierze 10 finalistów, po 5 w
każdej kategorii, którzy zostaną zaproszeni na drugie posiedzenie Komisji
Konkursowej w celu osobistej prezentacji projektu.
W grupie osób przedstawiających efekty konkursu muszą być zarówno uczniowie jak
i opiekunowie. Zespoły bez udziału uczniów nie będą dopuszczone do prezentacji, co
oznacza wykluczenie z finału konkursu.
8. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa” zostaną ogłoszone do
19 czerwca 2020. Uroczyste wręczenie nagród zorganizowane będzie podczas Sesji
Rady Miasta Gdańska w czerwcu lub wrześniu 2020.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

"Szkoła Społecznie wrażliwa"

(załącznik nr 2 do Regulaminu)

………………………………………………………………………
(dane zgłaszającego/pieczątka)

………………..
(data)

Kategoria
(zaznacz jedną)

Kategoria I - dla szkół podstawowych publicznych
Kategoria II - NOWE INICJATYWY

Tytuł projektu

………………………………………………………………………

Krótki opis
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Uczestnicy

(wiek, liczba osób, struktura grupy)

- ………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………

Zgłaszający/rekomendujący (opiekun/opiekunowie grupy)
(wraz z danymi kontaktowymi: telefon, adres e-mail)

- ………………………………………………………………………

…………………
……………………………………………………

data

podpis osoby zgłaszającej

