Warszawa, 16 marca 2020 roku

zapraszamy wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego
Świat oczami młodych.
Czwarta edycja konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy. Temat ten jest szczególnie ważny
w kontekście nowej podstawy programowej, wdrażanej stopniowo od roku szkolnego 2017/2018, która dostrzega
siłę i wartość wolontariatu.
Celem konkursu jest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają
pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu
postaw altruistycznych.
Konkurs nie tylko edukuje, ale stwarza młodzieży możliwość wypowiedzi i dyskusji. Jest to również jedyna okazja
do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2020 roku.
Konkurs patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rzecznik Praw Dziecka.
ZADANIE KONKURSOWE
Przygotowanie projektu znaczka pocztowego,
który przedstawiać będzie wolontariat w różnych
aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady
działań wolontariackich, a także korzyści zarówno
dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.
DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD: DO 10 000 ZŁ!
JAK PRZEBIEGA KONKURS?
Konkurs dzieli się na dwa etapy.
W pierwszym koordynator powinien na terenie
swojej placówki zorganizować zajęcia dotyczące
wolontariatu, w którym zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace. W drugim etapie
najlepsze prace należy przesłać organizatorom
konkursu Świat oczami młodych.
PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE MOGĄ
PRZEPROWADZIĆ CAŁY ETAP WEWNĘTRZNY ZA
POŚREDNICTWEM INTERNETU.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
• Dzieci i młodzież w wieku 7–19 lat;
• Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
• Ośrodki Kultury;
• Nauczyciele/Opiekunowie, którzy wcielą
się w role Koordynatorów konkursu na
terenie danej Szkoły czy Ośrodka Kultury.
KOORDYNATOR
Do zadań koordynatora należy zachęcenie
młodzieży do udziału w konkursie, a także
szerzenie wiedzy dotyczącej znaczków
i wolontariatu w społeczności placówki.
TERMINARZ KONKURSU
Rejestracja Szkół i Ośrodków Kultury na stronie
oczamimlodych.pl trwa do 30 kwietnia 2020 r.
Na najlepsze prace wyłonione w wewnętrznym konkursie czekamy do 5 czerwca 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI: oczamimlodych.pl | oczamimlodych@fundacjabos.pl
Koordynator: Maria Jakubowska
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