
 

 

 

KONKURS  
 „GODNI NAŚLADOWANIA” 

ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa  
oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

 

 
KATEGORIA IX 

 

GRUPA MŁODZIEŻOWA  
GODNA NAŚLADOWANIA 

 

 

Regulamin 
 

§1 
Patroni Kategorii 

 
Patronami Kategorii IX są:  
- Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego 
- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 
§2 

Adresaci Kategorii 
 

1. Konkurs adresowany jest do grup młodzieżowych z woj. warmińsko-
mazurskiego, działających na rzecz środowiska lokalnego lub regionu.   

2. Grupy młodzieżowe rozumiane są jako grupy składające się z minimum  
3 osób w wieku od 13 do 30 lat, działające nieformalne lub  formalnie w 
ramach organizacji pozarządowych. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane grupy młodzieżowe, które  w ciągu 
ostatnich dwóch lat podejmowały działania wykraczające poza działania na 
rzecz własnej grupy/członków. 

4. Zgłoszeń grup młodzieżowych mogą dokonywać osoby fizyczne i osoby 
prawne, w tym organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej oraz 
kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może również być dokonane przez 
samą grupę.  



2 

 

5. W każdym przypadku zgłoszenie należy złożyć na formularzu, będącym 
załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz wraz  
z załącznikami należy złożyć w terminie do 28 kwietnia 2017 roku 
(decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego). 
 W przypadku wersji papierowej konieczne jest również załączenie 

wszystkich materiałów i dokumentów na nośniku elektronicznym 
(np. płyta CD, pendrive) i złożenie w sekretariacie Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Marka 
Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45; 

 W przypadku wersji elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: 
godninasladowania@gmail.com z dopiskiem „Kategoria IX”. 

 
§3 

Nagrody 
 

1. Laureat otrzymuje statuetkę „Godni Naśladowania” oraz nagrodę finansową. 
2. W ramach Konkursu mogą być przyznane nagrody rzeczowe, finansowe                          

i honorowe (wyróżnienia). 
3. Łączna wartość puli nagród to 1 500 zł. Jest ona finansowana z budżetu 

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
4. O podziale puli nagród decyduje Kapituła Kategorii IX, przyznając nagrody w 

formie finansowej lub rzeczowej za I, II i III miejsce. Kapituła ma prawo do innego 
podziału nagród, w tym do przyznawania wyróżnień. 

5. Kapituła może zrezygnować z przyznania nagrody, jeżeli uzna, że żadne ze 
zgłoszeń nie spełnia kryteriów wymaganych do jej przyznania.  
 

 
§4 

Ocena, Kapituła 
 

1. Złożone wnioski oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym. 
2. Za ocenę formalną wniosków odpowiada sekretariat Rady.  
3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wniosku z Regulaminem 

Kategorii. W przypadku uchybień, wnioskodawca zawiadamiany jest drogą 
telefoniczną lub mailową  o tym fakcie i ma trzy dni na naniesienie poprawek. Po 
upływie tego czasu i nieuzupełnieniu braków wniosek zostaje odrzucony z 
przyczyn formalnych i nie przekazany do oceny merytorycznej. 

4. Oceny merytorycznej dokonuje Kapituła Kategorii IX. 
5. Kapituła Konkursu składa się z przedstawicieli wskazanych przez Radę 

Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
przedstawicieli Patronów.  

6. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca powiązania z grupami 
młodzieżowymi zgłoszonymi do konkursu.  

mailto:godninasladowania@gmail.com
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7. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący/ca, wybrany 
spośród członków Kapituły, a za obsługę Kapituły sekretariat Rady.  

8. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria: 
 znaczenie/wartość inicjatyw (działań), podejmowanych przez grupę 

młodzieżową w tym znaczenie dla bezpośrednich uczestników, środowiska  
lokalnego/regionu; stopień odpowiedzi na  potrzeby/problemy środowiska 
lokalnego lub regionu;  

 innowacyjność działań podejmowanych przez grupę młodzieżową w danym 
środowisku oraz ich konsekwentna kontynuacja; 

 stopień zaangażowania grupy młodzieżowej w działania podejmowane 
przez inne grupy młodzieżowe/instytucje/organizacje; 

 stosowanie przez grupę młodzieżową sposobów działania nie budzących 
wątpliwości etycznych. 

 
§5 

Ogłoszenie wyników 
 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas dorocznej Gali Konkursu „Godni 
Naśladowania”, która się odbędzie 14. czerwca 2017 w Olsztynie. 

 
§6 

Postanowienia końcowe 
 

Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Prezydium Rady Organizacji 
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w porozumieniu z 
Chorągwią Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego. 
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Załącznik do Regulaminu  
 
 

 

WNIOSEK  
ZGŁOSZENIOWY 

 
do Konkursu „Godni Naśladowania” 

 
KATEGORIA IX 

GRUPA MŁODZIEŻOWA GODNA NAŚLADOWANIA 
 

 
I. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY 

 
1. Nazwa i siedziba podmiotu zgłaszającego inicjatywę: 

 

  
2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty 

elektronicznej): 

 

 
 

II. INFORMACJE O ZGŁOSZONEJ GRUPIE MŁODZIEŻOWEJ 
 

1. Nazwa i siedziba grupy (miejscowość, w której działa): 

 

  
2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, adres poczty 

elektronicznej) – organizacji/lidera grupy  

 

 
 

3. Data rejestracji, nr KRS/przybliżona data rozpoczęcia działalności grupy 
młodzieżowej (jeżeli posiada osobowość prawną): 
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4. Skład osobowy/imiona i nazwiska min. 3 przedstawicieli grupy: 

 

 
 

5. Cele  działania grupy młodzieżowej: 

 

 
6. Główne osiągnięcia  (z czego grupa jest dumna?): 

 

 
  
7. Opis grupy młodzieżowej zgłaszanej do Konkursu i okres jej funkcjonowania 

(Ile osób liczy grupa? Zwięzła historia powstania grupy i planowany kierunek 
rozwoju): 

 

 
8. Opis sposobu działania grupy młodzieżowej (W jaki sposób powstają pomysły 

na działania? Kto jest inicjatorem działań? Z jakimi organizacjami/instytucjami 
lub innymi grupami współpracuje grupa? Miejsce spotkań grupy): 

 

 
9. Opis najważniejszych inicjatyw (działań) podejmowanych przez grupę 

młodzieżową oraz ich znaczenie dla społeczności lokalnej lub regionu (Czy 
były to działania innowacyjne/nowe w  środowisku lokalnym lub regionie? Czy 
są kontynuowane? Dla kogo ważne są te działania i dlaczego? Jaki był zasięg 
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działań – ilość osób która z nich skorzystała/sta? Czy były/są realizowane we 
współpracy z innymi grupami młodzieżowymi, instytucjami, organizacjami ?): 

 

 
 
 

10. Proszę o uzasadnienie w maksymalnie 2-3 zdaniach dlaczego warto wyróżnić 
akurat tę grupę młodzieżową? 

 

   
 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 
Do wniosku należy dołączyć: (w przypadku wersji elektronicznej mogą być 
skany dokumentów) 
 

 Rekomendacje osób, organizacji i instytucji; 
 Materiały ilustrujące działania grupy (max 5 zdjęć); 
 Dodatkowo (nieobowiązkowo) inne materiały, w tym promocyjne. 

 
 
Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie  do 28 kwietnia 
2017 r. (decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego) w sekretariacie 
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego:  
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45 lub w przypadku wersji 
elektronicznej na e-mail: godninasladowania@gmail.com  z dopiskiem „Kategoria IX”. 
 

W przypadku składania wersji papierowej wniosku, należy dołączyć do niej 
NOŚNIK ELEKTRONICZNY (np. CD, pendrive), na którym znajdą się wszystkie 
składane dokumenty wraz z załącznikami. 
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