Zarządzenie Nr 405/WO/2008
                                                Prezydenta Miasta Zabrze
                                                z dnia 18.07.2008


w sprawie: 	przyjęcia Regulaminu Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
	w kategorii „Ósemka”



Na podstawie: art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)





Prezydent Miasta Zabrze
zarządza, co następuje:



§1

Przyjąć Regulamin Lokalnego Konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemka”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.














Uzasadnienie
 
Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" jest Fundacja "Świat na Tak" wraz 
z  jednostkami samorządu terytorialnego w całej Polsce. Konkurs jest organizowany od 1993 roku.
Miasto Zabrze zamierza włączyć się w organizację Konkursu na szczeblu lokalnym celem podjęcia działań wychowawczych. Forma Konkursu jest atrakcyjna zarówno dla dorosłych, jak i dla samej młodzieży. Przesłanie: wystarczy niewielu, by zmienić wiele idealnie nawiązuje do założeń Konkursu. Konkurs "Ośmiu Wspaniałych", promuje młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej - wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. Promuje pozytywne, prospołeczne postawy  działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnia zachowania życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję brutalizację życia.  Młodzi Wspaniali: konsekwentnie pomagają potrzebującym - rówieśnikom, osobom niepełnosprawnym, chorym i sędziwym, angażują się w życie swojego najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, szkoły, sąsiadów, osiedla, gminy, podejmują się służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, zachęcają rówieśników do działań prospołecznych, tak aby w naszym życiu było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości. Koncepcja Konkursu polega na dokonaniu wyboru, a następnie przedstawieniu całemu miastu swojej wspaniałej młodzieży. Ceremonia wręczenia wyróżnień Lokalnego Konkursu Nastolatków planowana jest podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariatu 5 grudnia.






	Załącznik
	do Zarządzenia Nr405/WO/2008
	Prezydenta Miasta Zabrze
	z dnia18.07.2008
	
REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
W KATEGORII „ÓSEMKA”


Postanowienia ogólne

§1

Celem Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemka” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
  
	Organizatorem Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemka” jest Prezydent Miasta Zabrze.


	Konkurs organizowany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.



§2


Tryb przyznawania wyróżnień „Ósemki”

Kandydatów do Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemka” mogą zgłaszać: instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Każda organizacja zgłasza 1 kandydata lub 1 zespół.


§3

Nagrody w formie wyróżnień przyznaje Prezydent Miasta Zabrze.


§4

	Czas realizacji konkursu: od 01 września do 05 grudnia każdego roku  zgodnie z Kalendarzem                    Prac, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.


	Zgłoszeń do Konkursu należy dokonać do 15 listopada.


	Zgłoszenia kandydatur należy składać osobiście  w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7 z dopiskiem „Ośmiu Wspaniałych” – „Ósemka”.



	Przyznawanie wyróżnień „Ósemki” odbywa się dwuetapowo:


1/ I etap – obejmuje zgłoszenia kandydata
2/ II etap – obejmuje weryfikację zgłoszeń oraz nominację do wyróżnień „Ósemki”.


	W skład Jury Lokalnego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemka” wchodzą :


 	1/ Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Zabrzu,
2/ Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Zabrzu, 
    	3/ Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
   	4/ Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
 	5/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze ds. Osób Niepełnosprawnych,
 	6/ Przewodniczący Zabrzańskiej Rady ds. Młodzieży,
7/ Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

	Jury wyłania nie więcej niż 8 laureatów  w kategorii indywidualnej na etapie Lokalnego Konkursu.


	Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych.


	Jury może wyłonić równorzędne wyróżnienia.


	Zgłoszenia w kategorii zespołowej rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym.


	Zespół nie może liczyć mniej niż 8 osób.


	Zgłoszenia zespołu do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności.



§5


W Konkursie może brać udział młodzież w wieku 14 – 19 lat – np. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

	W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie granicy wieku.


	Obowiązująca forma zgłoszenia do Konkursu to zgłoszenia indywidualne, bądź zespołowe. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie w terminie określonym przez organizatora wypełnionej karty uczestnictwa, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.






§6

    	 Kryteria wyboru kandydatów:

1/ Konsekwencja w realizacji podjętych prac,
2/ Zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
3/ Pozytywny efekt społeczny,
4/ Wzorcotwórczy charakter działań,
5/ Wytrwałość w pokonywaniu trudności,
6/ Motywy działania,
7/ Minimum 1 rok pracy  wolontariackiej,
8/ Konsekwentna pomoc potrzebującym,
9/ Podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska,
10/ Zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
11/ Podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej brutalności 
a więcej życzliwości,
12/ Aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

§7

	Najwyższym tytułem przyznawanym przez Prezydenta Miasta Zabrze w kategorii „Ósemka” jest tytuł laureata.


	W kategorii „Ósemka” Prezydent Miasta Zabrze nagradza laureatów edycji lokalnej dyplomem oraz znaczkiem /wg. Wzoru zatwierdzonego przez Fundację „Świat na Tak” Ogólnopolskiej Organizacji Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”/.


	Nagrodą dla zespołu jest zaprezentowanie własnych dokonań społeczności lokalnej.


	Prezydent Miasta Zabrze ma prawo przyznać wyróżnienia równorzędne oraz wyróżnienia specjalne.


	Lista laureatów Lokalnego Konkursu „Ósemki” oraz wskazanie reprezentanta do eliminacji ogólnopolskich „Ośmiu Wspaniałych” przekazywana jest zgodnie z Kalendarzem Prac Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”.


§8

Postanowienia końcowe

	Nominacje osób wyróżnionych zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada każdego roku.


	Ceremonia wręczenia wyróżnień odbywa się 5 grudnia podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariatu.


§9

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Prezydent Miasta Zabrze, od decyzji którego nie przewiduje się odwołań.



	Załącznik Nr 1
	do Regulaminu Lokalnego                          Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
    w kategorii „Ósemka”


KALENDARZ PRAC KOMITETU ORGANIZACYJNEGO LOKALNEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH” W KATEGORII „ÓSEMKA”

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2008 r. – Promocja Konkursu w mediach, szkołach, 
 i władzach samorządowych. /zaproszenie do udziału w Konkursie, rozesłanie materiałów informacyjnych/.

DO 15 LISTOPADA 2008 r. – Zgłaszanie kandydatów do edycji lokalnej.

15 – 30 LISTOPAD 2008 r. -  Przeprowadzenie eliminacji na szczeblu lokalnym. 

05 GRUDZIEŃ  2008 r.– Gala Wolontariatu kończąca I etap edycji lokalnej.

DO 28 MARCA 2009 r. – Przekazanie informacji o laureatach lokalnych do Fundacji, wskazanie reprezentanta do eliminacji ogólnopolskich.

11 – 12 KWIETNIA 2009 r. – Eliminacje ogólnopolskie. 
/ termin ustala Ogólnopolski Komitet Organizacyjny/

6 – 8 CZERWCA 2009 r. – Wielka Gala kończąca kolejną Ogólnopolską Edycję Konkursu . 
/ termin ustala Ogólnopolski Komitet Organizacyjny/











	Załącznik Nr 2
	do Regulaminu Lokalnego                          Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
    w kategorii „Ósemka”


KARTA UCZESTNICTWA W SAMORZĄDOWYM KONKURSIE NASTOLATKÓW
„ OŚMIU WSPANIAŁYCH”
(wypełnia instytucja, organizacja lub osoba zgłaszająca)
..................................................................
(pieczęć instytucji lub organizacji)
1. Imię i nazwisko kandydata: .............................................................................................
2. Data urodzenia: ...............................................................................................................
3. Adres zamieszkania i telefon kontaktowy:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły, klasa do której uczęszcza kandydat:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Nazwa, adres instytucji, organizacji lub osoby zgłaszającej kandydata, telefon
kontaktowy:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Okres działalności wolontarystycznej ..............................................................................
7. Który raz kandydat zostaje zgłoszony do udziału w Konkursie? ....................................
8. Opis dokonań kandydata
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. W załączeniu: co najmniej dwie rekomendacje potwierdzające dokonania kandydata
 i spełnienie przez niego warunków Konkursu. Rekomendacje muszą być opieczętowane
i podpisane przez osoby uprawnione.
......................................................................
( podpis i pieczęć imienna)


KARTA UCZESTNICTWA W SAMORZĄDOWYM KONKURSIE NASTOLATKÓW
„ OŚMIU WSPANIAŁYCH”
(wypełnia osoba zgłaszana)
Charakterystyka własna kandydata/zespołu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i spełniam jego wymagania.
....................................................................
(własnoręczny podpis)

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Samorządowego Konkursu
Nastolatków„Ośmiu Wspaniałych”.
....……………...........................................
(własnoręczny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji
„Świat na Tak” oraz lokalnych komitetów organizacyjnych Konkursu „Ośmiu Wspaniałych’,
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883).
...................................................................
(własnoręczny podpis)



