
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie w ramach
„Tygodnia Wolontariatu” ogłasza konkurs

 „WOLONTARIAT SZKOLNY W NASZEJ GMINIE”

Cel konkursu: propagowanie idei wolontariatu w gminie Piaseczno

I. Organizatorzy konkursu

Organizatorem  konkursu  jest  Zespół  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  
w Piasecznie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

II. Adresaci konkursu

Konkurs  skierowany  jest  do  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  na  terenie  Gminy
Piaseczno, w których działa wolontariat. 

III.Zasady uczestnictwa

1) Konkurs  organizowany  jest  w  dwóch  kategoriach,  w  każdej  kategorii  na  dwóch
poziomach:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum 

a) SZKOŁA   – każda ze szkół może zgłosić do konkursu grupę wolontariuszy;

b) WOLONTARIAT   INDYWIDUALNY   –  każda  szkoła  może  zgłosić  dowolną
liczbę  wolontariuszy  jako uczestników indywidualnych.  Działania  tych  uczniów
muszą być potwierdzone przez opiekuna wolontariatu w danej szkole. 

2) Forma prac konkursowych:

a) Szkoły zgłaszające się do udziału w konkursie proszone są o wykonanie prezentacji
multimedialnej (maksymalnie 30 slajdów) przedstawiającej działalność szkolnego
wolontariatu. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu tylko JEDNĄ prezentację.
Ilość przedstawionych w niej projektów jest nieograniczona. Prezentacja powinna
być wykonana w programie PowerPoint i zapisana na płycie (płyta powinna być
opisana – nazwa szkoły, nazwisko opiekuna wolontariatu i tytuł prezentacji).

b) Wolontariusz  jako  osoba  indywidualna  proszony  jest  o  napisanie  opowiadania
(w przypadku  ucznia  szkoły  podstawowej)  lub  reportażu  (w  przypadku  ucznia
gimnazjum)  na  temat  „Moje  doświadczenie  wolontariatu”.  Praca  może  być
wzbogacona  zdjęciami;  powinna  być  dostarczona  w  formie  drukowanej  (Arial,
12 pkt,  max  4  strony;  w  nagłówku  uczestnik  umieszcza  imię,  nazwisko,  klasę
i nazwę szkoły).

3) Formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  prezentacją  i/lub  indywidualne  prace  konkursowe
należy  dostarczyć  organizatorowi,  tj.  do  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Piasecznie, pokój 212 do dnia 22 listopada 2013 r. do godziny 16.00

Formularze  zgłoszeniowe  są  do  pobrania  na  stronie  internetowej  ZEAS-u
www.zeas.piaseczno.eu

4) Działalność wolontarystyczna objęta konkursem może być wykonywana w dowolnym
obszarze życia społecznego

http://www.zeas.piaseczno.eu/


IV. Kryteria oceny

Ocenie podlegać będzie: 

1) Zaangażowanie  wolontariuszy  –  liczba  osób  zaangażowanych  w dany projekt,  ich
nakład pracy w realizację projektu (5 pkt), w przypadku wolontariatu indywidualnego
brany będzie pod uwagę nakład pracy

2) Cykliczność działań wolontaryjnych (5 pkt)
3) Efektywność działań (5 pkt)
4) Wartość działań w aspekcie potrzeb społeczności lokalnej (5 pkt)

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

Wyniki  konkursu  w  obu  kategoriach  i  na  obu  poziomach  zostaną  ogłoszone  na
konferencji „W nas jest siła – wolontariat szkolny” w dniu 5 grudnia 2013 r.
Prezentacja  wybranych  prac  odbędzie  się  7  grudnia  2013  r.  podczas  Targów
Świątecznych  w GOSiR  Piaseczno,  natomiast  wręczenie  nagród  w  obu  kategoriach
nastąpi podczas Festiwalu Dobroczynności 8 grudnia 2013 r. na Rynku w Piasecznie. 


