Regulamin konkursu na realizację międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych projektów przez
koordynatorów ds. promocji zdrowia we Wrocławiu
(z dnia 15.04.2019 r., zmieniono dnia 29.04.2019 r., zmieniono dnia 21.05.2019 r.)
I. O konkursie
Fundacja Rosa otrzymała dotację na realizację zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA I REALIZACJA
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU”. Celem zadania jest poprawa zdrowia
i bezpieczeństwa społeczności przedszkolnych i szkolnych poprzez realizację programów promocji zdrowia,
profilaktyki chorób i uzależnień, w ramach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
Podczas realizacji zadania zaplanowano m.in. KONKURS NA REALIZACJĘ MIĘDZYSZKOLNYCH
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH PROJEKTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI
ZDROWIA WE WROCŁAWIU (w dalszej części Regulaminu zwany jako „Konkurs”). Projekty, będące
przedmiotem konkursu, powinny dotyczyć m.in. zdrowego stylu życia, promocji zdrowia psychicznego,
profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
II. Szczegóły konkursu
Program Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie powstał z inicjatywy Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia w 1996 roku. Przedszkola i szkoły należące do
sieci powołują koordynatora oraz zespół ds. promocji zdrowia oraz tworzą autorskie programy
dostosowane do potrzeb swojej placówki. Zgodnie z założeniami sieci, konieczne jest uzupełnienie
programów o działania międzyszkolne integrujące środowisko koordynatorów ds. promocji zdrowia we
Wrocławiu. W ramach zadania zaplanowano niniejszy Konkurs dla koordynatorów ds. promocji zdrowia lub
doradców ds. promocji zdrowia (w dalszej części regulaminu zwani jako „Koordynatorzy”). Będą oni mogli
zgłosić koncepcje międzyszkolnych i między przedszkolnych konkursów, wydarzeń czy warsztatów z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki chorób (w dalszej części regulaminu zwane jako „Projekty”), które będą
mogły odbywać się w ramach zadania publicznego finansowanego przez Miasto Wrocław. Dwuosobowa
komisja wybierze min. 8 projektów (2 dla przedszkoli, 2 dla szkół podstawowych, 2 dla szkół
ponadpodstawowych i 2 dla szkół specjalnych), w ramach których zostaną zatrudnieni koordynatorzy do
organizacji danego wydarzenia oraz zakupione zostaną materiały niezbędne do ich realizacji, w tym gadżety
i nagrody dla uczestników. Organizatorzy przewidują również możliwość przekazania samych nagród. O
liczbie godz. oraz gadżetów/nagród przeznaczonych na konkurs zadecyduje komisja. Ponadto, będzie ona
miała prawo poprosić koordynatora o rozbudowę zakresu projektu, tak aby dotyczył on różnych aspektów
promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień. Projekty będą obejmować tematykę m.in.: zdrowego
stylu życia, promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
bezpieczeństwa na drodze, w przedszkolu i szkole, edukacji ekologicznej oraz kształtowania postaw
otwartości, tolerancji, szacunku oraz dialogu międzykulturowego. Przy ich ocenie organizatorzy wezmą pod
uwagę zasięg działań, ich zakres, innowacyjność oraz atrakcyjność dla odbiorców. Harmonogram i wybrane
projekty zostaną opublikowane na stronie organizatora z min. 14- dniowym wyprzedzeniem w stosunku do
zaplanowanego wydarzenia. Zasady współpracy oraz formę wsparcia określa niniejszy regulamin.
III. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ROSA” z siedzibą przy ul. Ołtaszyńskiej 7 we Wrocławiu (kod
pocztowy 53-010), zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON:
592287129.
W dalszej części regulaminu zwana również jako Organizator.

IV. Finansowanie Konkursu
Konkurs finansowany jest ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania pn. ORGANIZACJA I REALIZACJA
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ, W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019
z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a FUNDACJĄ „ROSA”.
V. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do koordynatorów ds. promocji zdrowia wszystkich placówek edukacyjnych
będących we Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie (przedszkola, szkoły podstawowe,
szkoły ponadgimnazjalne, szkoły i placówki specjalne – dalej zwane placówkami edukacyjnymi).
2. Uczestnikami Projektów realizowanych przez koordynatorów będą społeczności przedszkolne i szkolne:
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz społeczności lokalne.
VI. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów dot. poprawy zdrowia i bezpieczeństwa
społeczności przedszkolnych i szkolnych oraz ich realizacja w ramach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół
Promujących Zdrowie.
3. Ideą realizacji autorskich projektów koordynatorów jest integracja placówek edukacyjnych będących
w sieci poprzez realizowanie międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych projektów.
VII. Zakładany rezultat
Uatrakcyjnienie programów promocji zdrowia wśród placówek należących do Wrocławskiej Sieci
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie we Wrocławiu poprzez realizację min. 8 dodatkowych projektów
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób prowadzonych przez koordynatorów ds. promocji zdrowia.
VIII. Procedura ubiegania się o realizację projektu
1. Organizator opublikuje informacje o konkursie na stronie www.fundacjarosa.pl
2. Konkurs ma zasięg lokalny. W konkursie mogą wziąć udział koordynatorzy ds. promocji zdrowia
przynależący do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie lub doradcy ds. promocji
zdrowia, którzy mają min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoły będącej we Wrocławskiej Sieci
Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
3. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest zadeklarowanie uczestnictwa poprzez przesłanie
poprawnie wypełnionego formularza uczestnictwa zawierającego kartę projektu na adres:
promocjazdrowia@fundacjarosa.pl w terminie od 15 do 29 kwietnia 2019 r., drugi nabór w terminie od 30
kwietnia do 20 maja 2019 r., trzeci nabór w terminie od 21 maja do 7 czerwca 2019 r. Formularz stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Koordynator może zgłosić maksymalnie dwa projekty.
5. Przesłanie formularza stanowi deklarację chęci udziału w konkursie i nie jest jednoznaczne z realizacją
danego projektu w ramach konkursu. Organizator zastrzega sobie kontakt z wybranymi koordynatorami.
6. O wyborze projektu, w ramach którego zatrudniony zostanie koordynator do organizacji danego
projektu oraz zakupione materiały niezbędne do jego realizacji, w tym gadżety i nagrody dla uczestników zadecyduje Organizator.
7. Organizatorzy przewidują możliwość przekazania samych nagród, jeśli zostaną środki, wg oceny komisji.
8. O kwocie wynagrodzenia koordynatora oraz ilości gadżetów/nagród przeznaczonych na konkurs
zadecyduje komisja. Stawka godz. zgodnie z dotacją wynosi 40 zł/h brutto. A maksymalna ilość godz.
finansowanych na realizację danego projektu nie może być większa niż 60. Rodzaj nagród i gadżetów
powinien być dostosowany do odbiorców.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość negocjacji z koordynatorem – czasu, zakresu oraz formy wsparcia
projektu.
10. Organizator poinformuje koordynatora o wyborze projektu za pośrednictwem maila zwrotnego.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia kolejnych naborów na realizację projektów.
12. Komisja konkursowa będzie oceniać projekty pod kątem: zakresu, zasięgu, innowacyjności oraz
atrakcyjności dla odbiorców.
IX. Obowiązki koordynatorów
1. Obowiązkiem koordynatora jest zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie
www.fundacjarosa.pl.
2. Koordynator, którego projekt zostanie wybrany do realizacji, odpowiedzialny jest za koordynację
projektu (w tym: opracowanie wstępnego regulaminu, wyznaczenie miejsca, kontakt ze szkołami,
przeprowadzenie projektu).
3. Po zrealizowaniu projektu koordynator przesyła na adres mailowy Organizatora sprawozdanie
z przeprowadzonych działań. Przesłanie zdjęć i filmów dokumentujących prowadzone zadania, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora do celów promocyjnych
projektu. Koordynator zobligowany jest uzyskać oraz przedłożyć Organizatorowi zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach i w materiałach filmowych oraz uzyskać
i przedłożyć Fundacji zgodę uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych do ww. zdjęć i filmów na
udzielenie Fundacji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie ze wskazanych
materiałów na wszystkich znanych polach eksploatacji w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
4. Koordynator przeprowadzi projekt w terminie wskazanym w zgłoszeniu lub innym, będącym wynikiem
negocjacji z komisją konkursową.
5. Koordynator, który otrzyma umowę zlecenie na organizację projektu zobligowany jest do przygotowania
szczegółowego raportu z pracy.
X. Obowiązki organizatorów
1. Organizator skontaktuje się z koordynatorem, którego projekt zostanie wybrany do realizacji, na podany
w formularzu adres e-mail.
2. W przypadku koniecznych negocjacji Organizator spotka się z koordynatorem w celu ustalenia
szczegółów/ zmian do projektu.
3. Organizator zapewni materiały, gadżety i nagrody do realizacji projektów w szkołach. Ilość i rodzaj
materiałów wynika z formy projektu oraz liczby uczestników.
4. Koordynatorzy realizujący w ramach konkursu projekty otrzymają od Organizatora pakiety gadżetów, a
po przeprowadzeniu akcji dyplom dla koordynatora.
XI. Osoby kontaktowe
Dodatkowych informacji o akcji udziela: Katarzyna Kozłowska-Panek, tel. + 48 531 238 598 oraz Justyna
Zalwert, tel. +48 733 972 730 e-mail: promocjazdrowia@fundacjarosa.pl
XII. Termin realizacji projektów
Projekty muszą się odbyć w terminie od 29 kwietnia do 6 grudnia 2019 r.
XIII. Zmiana regulaminu
Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie
internetowej www.fundacjarosa.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

