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Animator społeczny idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik, 
nigdy nie powinien naśladować dobroczyńcy, zstępującego z wysoka 
do maluczkich. Wartość jego pracy mierzy się nie tym, co czyni sam, 

lecz tym, co potrafi wydobyć z gromady, wśród której i z którą pracuje. 

 
Helena Radlińska, Zakres i istota służby społecznej, Warszawa 1928 

  
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA DLA ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH 

IM. HELENY RADLIŃSKIEJ 2010 

 

Informacje ogólne: 

1) Pomysłodawcą Wyróżnienia i Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu 

Społecznego, działającym przy Centrum Projektów Europejskich. 

2) Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności animatorów społecznych. 

3) Wyróżnienie im. Heleny Radlińskiej przyznawane jest raz w roku. 

4) Patronat medialny nad konkursem objął portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl. 

 

Przedmiot i forma Wyróżnienia: 

5) Wyróżnienie przyznawane jest animatorom społecznym, czyli osobom, które: 

 pobudzają aktywność osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej;  

 ożywiają społeczność lokalną, inicjując różnego rodzaju działania; 

 pracują z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.  

6) Rzeczowym wyrazem przyznanego Wyróżnienia jest stosowny dyplom i statuetka Wyróżnienia 

im. Heleny Radlińskiej. 

 

Warunki udziału w Konkursie: 

7) Animatorów – kandydatów do Wyróżnienia w Konkursie – zgłaszają osoby, grupy, środowiska, 

instytucje lub organizacje. 

8) Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby pełniące w swoich środowiskach funkcję animatora 

społecznego, według definicji podanej wyżej.  Zgłaszającym musi być osoba/grupa/instytucja ze 

środowiska osoby zgłaszanej. Dodatkowo, kandydata/kandydatów do Wyróżnienia mogą 

wytypować również animatorzy z Regionalnych Ośrodków EFS, spośród osób, z którymi 

współpracują w środowiskach lokalnych . 

9) Zgłoszenie musi zostać wypełnione i wysłane ONLINE – formularz zgłoszeniowy znajduje się na 

stronie www.cal.org.pl. 

10) Do każdego zgłoszenia powinny zostać dołączone minimum 2 rekomendacje – na przykład od 

przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób 

http://www.ngo.pl/
http://www.cal.org.pl/
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indywidualnych - potwierdzające dokonania animatora. Rekomendacja nie może być wystawiona 

przez osobę/grupę/instytucję zgłaszającą kandydata do Wyróżnienia.  

11) Zgłoszenia kandydatów do wyróżniania będą przyjmowane w terminie od 25 listopada 2010 r. 

do 7 stycznia 2011 r. 

12) Pomoc techniczną oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e–mail: 

animator_konkurs@cal.org.pl lub pod numerem telefonu 22 828 77 12 wew. 12 lub 19. 

 

Kapituła Konkursu im. H. Radlińskiej: 

13) Wyboru Wyróżnień dokona Kapituła pod przewodnictwem prof. Wiesława Theissa, w składzie: 

a) Prezes Stowarzyszenia CAL – dr Bohdan Skrzypczak; 

b) Naczelnik Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego – Izabela Grabowska; 

c) Wyróżnieni w poprzednich edycjach Konkursu im. H. Radlińskiej. 

14) Obrady Kapituły są niejawne. 

 

Kryteria oceny: 

15) Kapituła Konkursu im. H. Radlińskiej będzie oceniała kandydatów/kandydatki do Wyróżnienia na 

podstawie nadesłanych zgłoszeń i rekomendacji, uwzględniając następujące funkcje animatora 

społecznego: 

a) angażowanie; 

b) ułatwianie; 

c) edukowanie; 

d) zachęcanie; 

e) wzmacnianie; 

f) wyrównanie szans; 

g) ewaluowanie, mierzenie zmiany społecznej. 

 

Tryb rozstrzygnięcia Konkursu: 

16) Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się w dwuetapowo.  

17) W pierwszym etapie: 

a) Po 10 stycznia 2011 r. wszystkie nadesłane zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, zostaną 

udostępnione członkom Kapituły Konkursu im. H. Radlińskiej w wersji elektronicznej. 

Członkowie Kapituły Konkursu zostaną podzieleni losowo na 2 grupy robocze – członkowie 

każdej z grup dokonają oceny połowy zgłoszeń (w przypadku nadesłania bardzo dużej liczy 

zgłoszeń możliwe jest utworzenie większej liczby grup).  
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b) Do 28 stycznia 2011 r. każdy członek danej grupy roboczej wskaże drogą e-mailową trzech 

kandydatów (trzy typy) do Wyróżnienia.  

c) Spośród nadesłanych typowań obu grup roboczych zostanie wyłonionych maksymalnie 15 

kandydatów z największą liczbą wskazań. 

18) W drugim etapie: 

a)  31 stycznia 2011 r. zgłoszenia maksymalnie 15 kandydatów z największą liczbą wskazań 

zostaną udostępnione w wersji elektronicznej wszystkim członkom Kapituły. 

b) Członkowie Kapituły są zobowiązani do zapoznania się z sylwetkami wszystkich kandydatów, 

którzy zostali wyłonieni w pierwszym etapie.  

c) Kapituła Konkursu podczas spotkania pod patronatem prof. Wiesława Theissa wyłoni spośród 

maksymalnie 15 kandydatów łącznie 6 osób, którym przyzna Wyróżnienie, oceniając 

zgłoszenia zgodnie z podanymi wyżej kryteriami. Obrady Kapituły odbędą się w połowie lutego 

2011 r. Dokładny termin zostanie podany do 10 stycznia 2001 r. 

19) Kapituła Konkursu zastrzega możliwość zmiany łącznej liczby wyróżnionych i przyznania 

Wyróżnień specjalnych. 

20) W tegorocznym Konkursie Kapituła chce przyjrzeć się bliżej działalności animatorów związanych 

z bibliotekami i przewiduje możliwość przyznania Wyróżnienia dla Animatora-Bibliotekarza. 

 

Sposób i termin ogłoszenia wyników: 

21) Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi maksimum w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia obrad Kapituły 

Konkursu im. Heleny Radlińskiej i na minimum 5 dni roboczych przed wręczeniem Wyróżnień. 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.cal.org.pl. 

22) Uroczyste wręczenie będzie miało miejsce podczas IV Dorocznej Konferencji na Rzecz Aktywizacji 

i Rozwoju Społeczności Lokalnych, która odbędzie się w marcu 2011 r.; dokładny termin zostanie 

podany do końca 2010 r. na stronach organizatorów. 

 

Wyróżnieni: 

23) Osoby, którym przyznano Wyróżnienie im. H. Radlińskiej, wchodzą w skład Kapituły Konkursu 

w jego kolejnych edycjach. 

24) Sylwetki osób wyróżnionych zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia 

Wyróżnień, na stronie internetowej organizatorów i partnerów medialnych. 

 

Informacje pozostałe: 

25) Osoba zgłaszająca kandydata do Konkursu, przesyłając formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na 

przetwarzanie zawartych w nim informacji i danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

http://www.cal.org.pl/
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sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Stowarzyszenie CAL oraz Krajowy 

Ośrodek EFS w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.  

26) Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z otrzymaniem przez osobę zgłaszającą zgody kandydata 

na udział w Konkursie. 

27) Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych 

osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez 

Stowarzyszenie CAL oraz Krajowy Ośrodek EFS w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 

28) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w formularzach 

zgłoszeniowych. 

29) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania Wyróżnienia. 

30) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy Konkursu. 


