REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN Projektu
”IM WIĘCEJ KTO OPUSZCZONY Z TYM WIĘKSZĄ
MIŁOŚCIĄ SŁUŻYĆ MU TRZEBA...”

§ 1.
ORGANIZATOR
Organizatorem Projektu pt.: "Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba...” - w myśl Brata
Alberta Chmielowskiego” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.

§ 2.
CELE
1.
2.
3.
4.
5.

Upamiętnienie 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta.
Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności św. Brata Alberta.
Rozwijanie w uczestnikach projektu wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego i chorego.
Upowszechnianie różnych form społecznej aktywności na rzecz innych.
Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie działalności charytatywnej.

§ 3.
UCZESTNICY
Uczestnikami Projektu będą zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych i gimnazjów, oceniane w następujących
kategoriach wiekowych:
► I. grupa wiekowa – szkoła podstawowa kl. V-VII
► II. grupa wiekowa - gimnazjum
Działania projektowe mogą podejmować maksymalnie 5 osobowe zespoły. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 zespoły.

§ 4.
TEMATYKA
Zadaniem projektowym dla uczestników jest przygotowanie i przeprowadzenie działania charytatywnego/pomocowego polegającego na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem zainspirowanego życiem
i działalnością św. Brata Alberta. Organizatorom nie chodzi o przygotowanie dużych i nagłośnionych medialnie
akcji takich jak np. koncert, czy zbiórka pieniędzy, ale o takie, w których najważniejszy będzie bezpośredni kontakt z osobą potrzebującą. Najlepiej jeśliby te działania nie było jednorazowymi akcjami, ale spotkaniami trwającymi na tyle długo, aby uczestnicy mogli nawiązać miłe i trwałe relację z osobami, którym będą pomagać.

§ 5.
ZGŁOSZENIE
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Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie ZGŁOSZENIA udziału w Projekcie, zgodnie z załączonym FORMULARZEM
do dnia 20 października 2017 r. (decyduje data dostarczenia) na adres:

REGULAMIN – ogólnopolskiego Projektu "Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba...”
- w myśl Brata Alberta Chmielowskiego”

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Aby wziąć udział w Projekcie, należy:
1. Zgłosić swój udział w terminie wymienionym w § 5 niniejszego Regulaminu.
2. Opracować plan organizacji akcji pomocowej, charytatywnej kierowanej do konkretnej potrzebującej pomocy osoby (uczniowie wraz z opiekunem) – może to być jedno wydarzenie lub kilka spotkań w ramach podejmowanego
działania.
3. Zrealizować ww. akcję pamiętając o udokumentowaniu jej przebiegu (zdjęcia lub filmik max. 15 min).
4. Opracować raport z realizacji wydarzenia oraz dokumentację zdjęciowo-filmową (1 CD – zdjęcia
i film – do 15 min. nagrane w ogólnodostępnych programach). 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 grudnia 2017 r. na adres:
Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa. Nadesłane raporty nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
HARMONOGRAM
do 20 października 2017 r.
październik
– do 15 grudnia 2017 r.
do 20 grudnia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
I połowa stycznia 2018 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do projektu (data wpływu do Fundacji)
Planowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych/pomocowych w ramach projektu
Przygotowanie raportu z przeprowadzanej akcji charytatywnej i przesłanie go
do Fundacji (liczy się data dostarczenia)
Ocena nadesłanych raportów i umieszczenie wykazu laureatów na stronie Fundacji
Podsumowanie projektu i wręczenie nagród w Warszawie

§ 8.
JURY
1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny nadesłanych raportów.
2. Ocenie podlegać będzie:
► rodzaj, charakter podjętej akcji

► zaangażowanie dzieci i młodzieży w przygotowanie i realizację akcji pomocowej

► dokumentacja zawarta w raporcie (opis akcji, dołączony film
i/lub fotografie itp.)

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 9.
NAGRODY
Laureaci Projektu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

§ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
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1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany harmonogramu Projektu;
b. umieszczenia dokumentacji zdjęciowej i filmowej zrealizowanej w ramach Projektu na stronie Fundacji
www.fundacjabowarto.pl;
2. W sprawach szczegółowych związanych z Projektem należy kontaktować się z Biurem Fundacji.

REGULAMIN – ogólnopolskiego Projektu "Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba...”
- w myśl Brata Alberta Chmielowskiego”

