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KONKURS „JUNIOR DEMOKRACJI” 

na projekt inicjatywy społecznej  

dla młodzieży w wieku 13-19 lat mieszkającej lub uczącej się w Powiecie Krakowskim  

 

Organizator konkursu 

Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” 

 

Konkurs  jest realizowany w ramach projektu  pt. „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – 

demyLAB”, dofinansowanego ze środków ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2016). 

 

Termin realizacji konkursu 

25.04.2016 r. – 25.11.2016 r. 

 

Celem Konkursu 
promowanie postaw obywatelskiej świadomości i wrażliwości młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkałej 

oraz uczącej się na terenie powiatu krakowskiego. Cel ten realizowany jest poprzez wybór w drodze 

Konkursu najlepszych projektów wskazujących sposób rozwiązania zidentyfikowanych problemów  

o charakterze społecznym, tzw. projektów inicjatywy społecznej. 

 

Projektem inicjatywy społecznej może być każdy prawnie dopuszczalny i nienaruszający porządku 

społecznego pomysł na rozwiązanie jakiegoś zidentyfikowanego problemu określonej grupy 

społecznej/środowiska/społeczności. W szczególności mogą to być inicjatywy kulturalne, rekreacyjne, 

sportowe, akcje pomocowe, działania charytatywne, promocyjne, upowszechniające jakąś wiedzę, idę lub 

sposób działania na rzecz danej społeczności. Projektem inicjatywy społecznej nie mogą być zbiórki 

pieniężne, ani żadne zgromadzenia i działania o charakterze politycznym oraz naruszające obowiązujące 

w Polsce prawo. 

 

Uczestnicy Konkursu 

Młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat), czyli w dniu zgłoszenia uczestnictwa 

mają skończone 13 lat i nieukończone 20 lat, mieszkająca lub ucząca się na terenie powiatu 

krakowskiego, zorganizowana w zespoły projektowe 3-5 osobowe. 

  

Każdy zespół projektowy będzie pracował nad projektem konkursowych (projektem inicjatywy 

społecznej) pod opieką osoby dorosłej reprezentującej jedną z lokalnych organizacji społecznych  

(np. stowarzyszenie, fundacja, klub, koło gospodyń wiejskich, klub seniora, Ochotnicza Straż Pożarna, 

itp.) z terenu powiatu krakowskiego. 

 

Wsparcie edukacyjne 
Realizacja konkursu zostanie wsparta akcjami edukacyjnymi w celu dostarczenia uczestnikom 

odpowiedniej wiedzy i umiejętności w procesie tworzenia projektów społecznych. Będzie  

to wsparcie zarówno dla zespołów młodzieżowych zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, jak i dla 

opiekunów zespołów. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Łączna pula gwarantowanych nagród finansowych dla laureatów Konkursu wynosi 20 000,00 zł 

 

Jury i Kapituła konkursu  może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy 

konkursu i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.  
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Harmonogram konkursu: 

 

Rejestracja zespołów projektowych (przyjmowanie 

formularzy zgłoszeniowych)  

 

Temu etapowi towarzyszyć będą spotkania informacyjne 

zorganizowane na terenie Powiatu Krakowskiego 

 

1 maja – 30 maja 2016 r. 

I etap Konkursu – przygotowanie projektów społecznych 

 

Temu etapowi towarzyszyć będą: 

 Warsztaty edukacyjne dla zespołów projektowych 

 Szkolenie „Animator w kreowaniu inicjatyw lokalnych” 

dla opiekunów 

 Wsparcie indywidualne dla zespołów nad przygotowaniem 

projektu konkursowego 

 

1 czerwca – 19 września 2016 r. 

Termin przekazania prac konkursowych do oceny Jury 

Konkursu  

19 września 2016 r. 

Ogłoszenie wyników etapu I konkursu  

Jury Konkursu nominuje 17 projektów  do II etapu Konkursu 

 

 

9 października 2016 r. 

II etap Konkursu - opracowanie prezentacji promującej 

projekt inicjatywy społecznej 

 

Temu etapowi towarzyszyć będzie szkolenie  „Crowdfunding - 

czyli jak skutecznie „sprzedać” swój pomysł społeczności ?” 

 

10 października – 10 listopada 2016 r. 

Termin przekazania prezentacji do oceny Jury Konkursu 

 

10 listopada 2016 r. 

Gala Finałowa Konkursu – ogłoszenie laureatów Konkursu 25 listopada 2016 r. 

 

Dokumenty konkursowe dostępne na stronie internetowej: www.fundacjamis.org.pl/junior-demokracji 

Regulamin Konkursu    

Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2a: Oświadczenie uczestnika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Załącznik 2b:Oświadczenie uczestnika i/lub Opiekuna prawnego/przedstawiciel ustawowego osoby 

niepełnoletniej i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik 3: Formularz opisu projektu inicjatywy społecznej - pracy konkursowej 

 

 

 

 

Patronat Starosty Krakowskiego 

 


