
                                

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ 

MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIUSZA ROKU 2022 

 

 

Cel Konkursu: 

Celem konkursu jest popularyzacja wolontariatu wśród młodzieży oraz promocja i wyróżnianie 

osób, które poprzez postawy dobroczynne i różnorodną aktywność społeczną upowszechniają 

dobro w środowisku lokalnym. Patronem konkursu jest uczony i działacz społeczny Wojciech 

Bogumił Jastrzębowski (1799 – 1882) urodzony we wsi Giewarty w gminie Janowo w powiecie 

nidzickim. Nagrodą w konkursie jest statuetka „Jastrzębia” im. Wojciecha Bogumiła 

Jastrzębowskiego. 

Organizator: 

Konkurs o tytuł „Młodzieżowego Wolontariusza Roku” organizowany jest od 2009 roku przez 

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny. 

Kto może składać nominacje: 

Konkurs przeznaczony jest dla wolontariuszy młodzieżowych w wieku od 15 do 25 roku życia 

z powiatu nidzickiego. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia i fundacje), grupy nieformalne, przedszkola, szkoły, biblioteki oraz inne instytucje 

oświatowe z powiatu nidzickiego. 

Kryteria oceny: 

Wyboru zwycięzcy spośród nominowanych dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Nidzicki 

Fundusz Lokalny, którą tworzą lokalne autorytety. 

Kapituła Konkursu podczas oceny będzie uwzględniać następujące kryteria: 

- systematyczna, odpowiedzialna i konsekwentna pomoc innym 

- osiągane sukcesy dzięki swojej działalności wolontariackiej 

- stałe doskonalenie umiejętności 



- nienaganna postawa etyczno-moralna 

- konsekwencja i czas w realizacji podejmowanych działań 

- zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu 

- wzorcotwórczy charakter działań 

- wytrwałość w pokonywaniu trudności 

- motywy działania 

Informacje dodatkowe 

1. Każda organizacja może wskazać więcej niż jednego kandydata składając oddzielny wniosek 

nominacyjny. 

2. Zasady konkursu są przedstawione na stronie internetowej www.funduszlokalny.nidzica.pl. 

3. Kapituła Konkursu może przyznać również wyróżnienie w Konkursie za szczególne zasługi na rzecz 

społeczności lokalnej. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca roku 2022 na stronie www.funduszlokalny.nidzica.pl 

oraz Facebooku https://www.facebook.com/NFLKamionka.   

5. Obsługę administracyjną konkursu sprawuje Nidzicki Fundusz Lokalny. 

6. Nominacje można składać osobiście, mailowo lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie  

do 1 grudnia 2022 na adres: 

Nidzicki Fundusz Lokalny 

KAMIONKA 7 

13-100 Nidzica 

niezapominajka@nidzica.pl 

7. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 729 280 011 lub 600 859 988 oraz na stronie internetowej 

www.funduszlokalny.nidzica.pl 
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