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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 słuŜby społecznej, Warszawa 1928 

 
 
REGULAMIN PRZYZNANIA WYRÓśNIENIA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ 

DLA ANIMATORA SPOŁECZNEGO 

 

Informacje ogólne: 

1. Pomysłodawcą WyróŜnienia jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej, które jest takŜe organizatorem we współpracy z Krajowym Ośrodkiem 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Celem konkursu jest promocja działalności animatorów społecznych. 

3. Przez animatora społecznego rozumie się osobę, która m.in.: 

- pobudza aktywność osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej; 

- oŜywia społeczność lokalną inicjując róŜnego rodzaju działania; 

- pracuje z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra. 

 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełniące w swoich środowiskach funkcję 

animatora społecznego, według definicji podanej wyŜej, ale muszą być 

wytypowane przez instytucje, z którą współpracują. 

2. Zgłoszenie musi być złoŜone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. Poprawnie wypełniony formularz powinien być 

przesłany do Stowarzyszenia CAL na adres elektroniczny e-mail: 

cal@cal.ngo.pl lub adres pocztowy: 

 

Stowarzyszenie CAL 

Ul. Mazowiecka 11/14 

00-052 Warszawa 

Tel/fax + 48 22 828 77 12  827 79 71 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada 2007r. 
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Kryteria oceny: 

1. Kapituła Konkursu H. Radlińskiej pod przewodnictwem Prof. Wiesława Theissa 

wyłoni zwycięzców konkursu według następujących kryteriów: 

-  jakość opisu działalności kandydata/kandydatki do wyróŜnienia, w szczególności  

- uzasadnienie zgłoszenia, w szczególności aktywność na rzecz środowisk lokalnych; 

- zawarte w zgłoszeniu rekomendacje min. 2 osób ze środowiska, w którym 

kandydat/ kandydatka działa; 

2. Zwycięscy konkursu będą wyłonieni w następujących kategoriach: 

- animator-społecznik pracujący bezpośrednio z grupami mieszkańców w 

 środowisku lokalnym; 

- animator pracujący na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych poprzez aktywizację 

instytucji działających na rynkach lokalnych i wykonujący swoje zadania w ramach 

projektów animacyjnych; 

    Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła WyróŜnienia im. H. Radlińskiej pod 

przewodnictwem Prof. Wiesława Theissa wyłoni łącznie 6 osób w ramach ww. 

kategorii i przyzna im WyróŜnienia zgodnie z powyŜszymi kryteriami oceny 

zgłoszeń. 

 

Informacje pozostałe: 

1. Ogłoszenie zwycięzcy będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w dniu 13 

grudnia 2007r. w Warszawie. 

2. Osoby wyróŜnione w tegorocznej edycji WyróŜnienia zostaną członkami kapituły w 

kolejnej edycji. 

3. Biorący udział w konkursie wyraŜa 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 Wspierania Aktywności Lokalnych CAL 

oraz Krajowy Ośrodek EFS w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu. 

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 

przyznawania WyróŜnienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 (wypełnia kandydat/ kandydatka) 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 

do WyróŜnienia im. Heleny Radlińskiej 

 

Imię i nazwisko 

kandydata/kandydatki 

 

Data urodzenia  

 

Adres do korespondencji (adres 

pocztowy, telefon, fax, adres e-

mail) 

 

 

 

 

 

Kategoria, do której zgłaszany 

jest kandydat/kandydatka 

(Regulamin konkursu, kryteria 

oceny, pkt. 2) 

 

Krótki opis działalności 

kandydata/kandydatki 

(prosimy o dołączenie zdjęć, 

wycinków prasowych, itp. 

materiałów potwierdzających 

działalność) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 (wypełnia organizacja, instytucja zgłaszające)  

 

Uzasadnienie zgłoszenia 

kandydatki/kandydata  

(prosimy o dołączenie 

rekomendacji min. 2 osób 

ze środowiska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres organizacji, 

instytucji zgłaszającej 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu, nr telefonu, 

adres e-mail 

 

 


