Regulaminu Konkursu "Społecznik Roku" w pomocy społecznej
województwa lubuskiego
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1 W imieniu Wojewody Lubuskiego Organizatorem Konkursu „Społecznik Roku”
jest Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2. Celem konkursu jest:
1) Inspirowanie placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników
pomocy społecznej do tworzenia interesujących programów i działań w obszarze pomocy
społecznej w środowisku lokalnym;
2) Promowanie interesujących wydarzeń z tego obszaru oraz twórców tych działań;
3) Pozyskiwanie mecenasów i sponsorów na rzecz pomocy społecznej;
4) Przełamanie stereotypowego traktowania działalności w obszarze pomocy jedynie jako
instytucji trudnej i ciężkiej pracy. Nowa formuła konkursu dotycząca artystycznej
prezentacji zaangażowania kandydata (osoby, instytucji, organizacji) w pracę w obszarze
pomocy społecznej daje możliwość szerszego zobrazowania działań.
3. Zasady uczestnictwa:
1) Uczestnikami konkursu mogą być jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe działające w
obszarze pomocy społecznej, osoby fizyczne, które pracują lub działają na rzecz klientów
pomocy społecznej, które na temat swoich działań w obszarze wsparcia społecznego
przygotują i prześlą pracę w formie opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu
lub audycji (słuchowiska).
2) Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się podmioty bezpośrednio realizujące zadania
pomocy społecznej, w tym także osoby prawne, fizyczne.
3) Warunkiem uczestnictwa jest: nadesłanie zgłoszenia na formularzu oraz pracy w formie
opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu, audycji (słuchowiska) – zwanych
dalej dziełem, zawierającego istotę procesu pomagania, jego efekty, w tym zmiany
postaw klientów i osoby/osób pomagających. Mile widziane załączenie opinii i referencji
dotyczących kandydata.
4) Kandydat zgłaszający się do Konkursu, to osoba w opisany w przedłożonym dziele
proces pomagania osobiście zaangażowana. Może w nim przedstawić własne emocje,
odczucia, opinie. Zakres dzieła powinien dotyczyć sytuacji, procesu pomagania
dokonywanego przez osobę/ kandydata z własnego życia lub pracy zawodowej.

5) Dzieło wg ustalonych priorytetów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą
tradycyjną, na adres Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. (z dopiskiem „Społecznik Roku”) lub drogą elektroniczną na adres
polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl (z dopiskiem „Społecznik Roku”). Formularz
wniosku, priorytety oraz termin nadsyłania zgłoszeń wraz z ww. pracami ustala
Organizator Konkursu.
6) Określa się następujące warunki uczestnictwa w Konkursie:
a) Praca powinna być autorstwa własnego na temat dotyczący działań własnych
w wybranej kategorii i priorytetu Konkursu;
b) W przypadku opracowania literackiego praca powinna być napisana prozą,
czcionką 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5, na stronie
A4, maksymalnie 10 stron;
c) W przypadku wiersza obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia
1,5 wiersza, marginesy 2,5, maksymalnie 2 strony A4.
d) Film i reportaż powinien być zapisany na płycie CD/DVD najlepiej w formacie
*.avi, *.mpg. Czas trwania filmu, reportażu nie powinien przekraczać 10 minut;
e) Audycja (słuchowisko) powinna być nagrana na płycie CD w formacie *.mp3.
Czas audycji nie może przekroczyć 10 minut.
7) Nadesłanie pracy w ww. formie do udziału w Konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na jej ewentualne upowszechnianie. Do nadesłanej pracy wymagane
jest złożenie oświadczenia w zakresie praw autorskich, publikacji (formularz
oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
8) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji
dotyczących działań zgłoszonych do konkursu.
4. Konkurs ogłaszany jest corocznie przez Organizatora i rozstrzygany w listopadzie
z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO.
5. Informacja o laureatach Konkursu wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody
zostanie podana do publicznej wiadomości.
Rozdział 2
NAGRODY i PRACE KAPITUŁY
§ 2. 1. Ustala się nagrody w następujących kategoriach:
1) Wydarzenie roku - nagroda zespołowa;
2) Działania na rzecz środowiska lokalnego - nagroda zespołowa;

3) Szczególne osiągnięcia w obszarze pomocy społecznej - nagroda indywidualna;
4) Przyjaciel roku - nagroda indywidualna.
2. Formą nagrody w poszczególnych kategoriach będzie STATUETKA WOJEWODY
LUBUSKIEGO, HONOROWY TYTUŁ "SPOŁECZNIKA ROKU" oraz nagroda rzeczowa.
§ 3.1. Oceny i wyboru najlepszych prac z terenu województwa dokonuje według
opracowanych i przyjętych przez nią zasad Kapituła Nagrody.
2. Kapitułę Nagrody powołuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
3. Stały skład Kapituły Nagrody stanowią przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
4. Członkiem Kapituły w kolejnych edycjach Konkursu zostaje dwóch wybranych
laureatów z roku ubiegłego.
5. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ma
prawo w kolejnych edycjach konkursu dodatkowo rozszerzyć skład Kapituły o wybranych
członków.
6. Członkowie Kapituły dokonują spośród swojego składu wyboru Przewodniczącego.
§ 4.1. Ocenie podlegać będzie nie tyle walor artystyczny nadesłanych dzieł, ale ich
przekaz ideowy.
2. Przy ocenie dzieł Kapituła Nagrody stosuje następujące kryteria:
1) W kategorii: WYDARZENIE ROKU (nagroda zespołowa):
a) Wielkość, zasięg zjawiska wykracza poza statutową działalność uczestnika Konkursu;
b) Inicjatywa wykracza poza statutową działalność;
c) Wydarzenie w dużym stopniu wpływa na podniesienie prestiżu i znaczenia działań
pomocowych w świadomości społeczeństwa, władz lokalnych i ponadlokalnych;
d) Może to być działanie akcyjne lub powodować trwałe zmiany w podmiocie
oddziaływania;
e) Wydarzenie poparte działaniami nierozpowszechnionymi dotąd na terenie województwa.
2) W kategorii: DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO (nagroda
zespołowa):
a) zasięg, obszar zaistniałego wydarzenia obejmuje teren statutowego działania uczestnika
(gmina, powiat, grupa społeczna);
b) działanie rozszerzające statutową działalność;
c) efektem – budowanie lokalnego systemu pomocy społecznej;

d) efekt wydarzenia wywołuje trwałe zmiany w środowisku lokalnym: stopień uaktywnienia,
sposób inicjowania, stopień usamodzielnienia;
e) stosowanie starych i nowych inicjatyw służących osiągnięciu celu.
3) W kategorii: SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA W POMOCY SPOŁECZNEJ (nagroda
indywidualna):
a) zasięg, obszar oddziaływania: człowiek, grupa społeczna, powiat, gmina, instytucja,
województwo, kraj);
b) działanie

wykraczające

poza

pełnioną

funkcję

zawodową

oraz

wynikające

z niej obowiązki służbowe, lub rozszerzające te obowiązki;
c) działania zmierzające do integrowania, animowania, aktywizowania środowiska
lokalnego;
d) podejmowanie inicjatyw wywierających wpływ na władze lokalne (uwrażliwianie
na problemy społeczne);
e) efekt oddziaływania prowadzi do zaktywizowania lub usamodzielniania klienta
lub określonej grupy klientów pomocy społecznej;
f) stosowanie starych i nowych inicjatyw służących osiągnięciu celu;
g) zaangażowanie własnych środków materialnych i niematerialnych bez możliwości
czerpania własnych korzyści materialnych;
h) kierowanie się humanitarnym przesłaniem;
4) W kategorii: PRZYJACIEL ROKU (nagroda indywidualna):
a) zasięg, obszar oddziaływania: człowiek, grupa społeczna, powiat, gmina, instytucja,
województwo, kraj);
b) działanie wykraczające poza pełnioną funkcję zawodową oraz wynikające z niej
obowiązki służbowe;
c) efekt działania: trwała poprawa funkcjonowania podmiotu oddziaływania;
d) promowanie bezinteresownej pomocy;
e) systematyczne podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celu;
f) zaangażowanie własnych środków materialnych i niematerialnych bez możliwości
czerpania własnych korzyści materialnych;
g) kierowanie się humanitarnym przesłaniem;
§ 5. Kapituła ustala liczbę nagród w określonej kategorii oraz zastrzega sobie
możliwość podziału nagród.
§ 6. Organizator zastrzega sobie prawo określania priorytetów Konkursu w kolejnych
jego edycjach.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu
Konkursu „Społecznik Roku”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że załączona praca artystyczna (w formie opracowania literackiego, wiersza,
filmu, reportażu, audycji-słuchowiska)* jest materiałem oryginalnym, własnego autorstwa
i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1293 ze zm.).

………………………………………
miejscowość, data

………………………………………..
czytelny podpis

………………………….……
……………………….………
……………………….………
adres, tel. kontaktowy

*zaznaczyć odpowiednią formę pracy artystycznej

