”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy,
w oczach i w uśmiechu”

– w myśl Matki Teresy z Kalkuty”

§ 1.
ORGANIZATOR
Organizatorem Projektu pn.: ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu”
– w myśl Matki Teresy z Kalkuty” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy
ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3.

§ 2.
CELE
1. Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Matki Teresy z Kalkuty.
2. Rozwijanie w uczestnikach Przeglądu wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
3. Upowszechnianie różnych form społecznej aktywności na rzecz innych.
4. Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie działalności charytatywnej.

§ 3.
UCZESTNICY
Uczestnikami Przeglądu będą zespoły uczniowskie z klas VI-VIII szkół podstawowych. Działania projektowe
mogą podejmować maksymalnie 5 osobowe zespoły. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 zespoły.

§ 4.
TEMATYKA
Zadaniem dla uczestników jest przygotowanie i przeprowadzenie działań charytatywnych/pomocowych
polegających na spotkaniu z drugim, potrzebującym człowiekiem zainspirowanych życiem i działalnością
Matki Teresy z Kalkuty. Organizatorom nie chodzi o przygotowanie dużych i nagłośnionych medialnie akcji
takich jak np. koncerty, czy zbiórki pieniędzy, ale o takie, w których najważniejszy będzie bezpośredni kontakt z osobą potrzebującą. Najlepiej jeśliby te działania nie były jednorazowymi akcjami, ale spotkaniami
trwającymi na tyle długo, aby uczestnicy mogli nawiązać miłe i trwałe relację z osobami, którym będą pomagać.

§ 5.
ZGŁOSZENIE
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wcześniejsze (do 30 października 2018 r.) przesłanie ZGŁOSZENIA
udziału w Projekcie, w ramach którego zrealizowany jest opisywany Przegląd.
Gdyby jednak nie dokonano tej czynności we wskazanym terminie to możliwe jest zgłoszenie
do Przeglądu po uprzedniej zgodzie Organizatora uzyskanej telefonicznie (602 228 732) lub
mailowo (monikakarda@fundacjabowarto.pl)

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział w Przeglądzie, 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) – najlepiej, gdyby było to kilka spotkań w ramach podejmowanego
działania.
3. Zrealizować ww. działania pamiętając o udokumentowaniu ich przebiegu (zdjęcia lub filmik max. 15
min).
4. Opracować raport z realizacji 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 oraz zgodami Rodziców/Opiekunów prawnych
dzieci na przetwarzanie danych osobowych maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres: Fundacja BO
WARTO, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, 00-713 Warszawa. Nadesłane raporty nie podlegają zwrotowi.
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REGULAMIN PRZEGLĄDU

REGULAMIN PRZEGLĄDU działań pomoco
wych/charytatywnych w ramach Projektu

§ 7.
HARMONOGRAM
do 30 października 2018 r.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do projektu (data wpływu do Fundacji)

do 15 listopada 2018 r.

Samodzielne zapoznanie uczestników projektu z osobą i działalnością Matki Teresy z Kalkuty

16 listopada 2018 r.
- 20 kwietnia 2019 r.

Planowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych/pomocowych w ramach projektu

do 30 kwietnia 2019 r.

Przesłanie do biura Fundacji raportów z realizacji działań pomocowych/charytatywnych

do 15 maja 2019 r.
II połowa maja 2019 r.

Przegląd nadesłanych raportów
Uroczyste Zakończenie i Podsumowanie Projektu w Warszawie

§ 8.
PRZEGLĄD I OCENA RAPORTÓW
1.

Organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi związanymi z osobą Matki Teresy z Kalkuty i z tematyką dotyczącą wolontariatu dokonają przeglądu i oceny nadesłanych raportów. Uwzględniając:

► charakter podjętych
działań

► zaangażowanie dzieci
•
w przygotowanie
i realizację akcji po
mocowej

► nadesłaną dokumentację
zawartą w raporcie (opis
akcji, dołączony film i/lub
fotografie itp.)

2. Najciekawsze działania oraz najlepiej przygotowane raporty zostaną uhonorowane wyróżnieniami i nagrodami specjalnymi.

§ 9.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników Przeglądu, koordynatorów placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Przeglądzie.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Wyniki Przeglądu będą umieszczone na stronie www.fundacjabowarto.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany harmonogramu Przeglądu
b. bezpłatnego rozpowszechniania nadesłanych prac na potrzeby Przeglądu, organizacji wystawy oraz innych działań statutowych Fundacji.
5. W sprawach szczegółowych związanych z Przeglądem należy kontaktować się z Biurem Fundacji.
Fundacja BO WARTO 00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 400 86 46, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl

Regulamin Przeglądu działań pomocowych/charytatywnych wramachProjektu „(…)każdypowinien zobaczyć dobroćwtwojejtwarzy, woczachi wuśmiechu(…)”

2|S t r o n a

