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§ 1. 
Cel konkursu i jego adresaci 

 
1. Celem ogólnym Konkursu jest: Rozwój inicjatyw na rzecz wymiany sąsiedzkiej, służących 

systematycznemu dzieleniu się rzeczami z innymi ludźmi oraz promocja tych działań w Polsce. 
2. Cele szczegółowe Konkursu: 

2.1. Wyłonienie i doposażenie 150 społecznych inicjatyw (projektów) promujących systematyczne 
dzielenie się rzeczami z bliźnimi, organizowanych na poziomie lokalnym w formie PODZIELNIKA.  

2.2. Wsparcie komunikacyjne wyłonionych inicjatyw i włączenie ich do naszej kampanii 
informacyjno-promocyjnej na rzecz społeczności osób dzielących się.  

3. Celem Konkursu nie jest tworzenie lokalnych kopii inicjatyw Caritas Polska lecz wsparcie starań 
lokalnych społeczności i dalszego rozwoju ich inicjatyw. 

4. Zasięg terytorialny Konkursu – cała Polska. 
5. O przyznanie nagród w Konkursie mogą wnioskować zespoły projektowe działające w oparciu o 

parafie, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe działające na terytorium Polski i 
podlegające jurysdykcji prawa polskiego (dalej także jako: Wnioskodawcy lub Wnioskodawca). 

6. W ramach Konkursu preferowane będą inicjatywy lokalne, z mniejszych miejscowości - do 25 tys. 
Mieszkańców – co zostało uwzględnione w zasadach dotyczących kryteriów oceny wniosków 
opisanych w niniejszym Regulaminie. 

7. Wszystkie inicjatywy wyłonione w ramach Konkursu zostaną zaproszone do grona inicjatyw wspieranych 
przez Caritas Polska i będą aktywnie promowane: https://laudatosi.caritas.pl/podzielnik/podzielniki-
caritas/. Zaproszenie to ma charakter włączający do wspólnoty inicjatyw Caritas Polska, jednak 
niewykluczający osobnych tożsamości inicjatyw oraz ich prawa do współpracy z innymi podmiotami.    

 
§ 2. 

Formularz zgłoszeniowy 
 
1. Wniosek o udział Konkursie należy składać przez formularz zgłoszeniowy - https://bit.ly/3kjzbqj.  
2. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, do wyczerpania się zapasu.  
 

§ 3. 
Tryb wyłaniania laureatów konkursu 

1. Podstawą oceny wniosku jest formularz zgłoszeniowy. 
2. Wnioski zawarte w formularzu zgłoszeniowym będzie oceniać zespół 2 pracowników wskazanych przez 

Dyrektora Caritas Polska.  
3. Wnioski będą oceniane wg kryteriów przedstawionych poniżej 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w aktualnościach na stronie https://laudatosi.caritas.pl/. 
 

https://laudatosi.caritas.pl/podzielnik/podzielniki-caritas/
https://laudatosi.caritas.pl/podzielnik/podzielniki-caritas/
https://bit.ly/3kjzbqj
https://laudatosi.caritas.pl/
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§ 4. 
Kryteria oceny wniosków 

1. Wnioski zawarte w formularzach zgłoszeniowych oceniane będą wg następujących kryteriów: 
1.1. Praktyczne wdrożenie zasad ekologii integralnej, zwłaszcza w odniesieniu do ograniczania 

nowych zakupów, krzewienia wymiany i nadawania rzeczom nowego życia – od 0-10 pkt. 
1.2. Uwzględnienie potrzeb naszych gości z Ukrainy – od 0 do 5 pkt.  
1.3. Lokalność inicjatywy; Wielkość miejscowości  

1.3.1. do 10 tys. mieszkańców – 5 pkt. 
1.3.2. do 25 tys. mieszkańców – 4 pkt. 
1.3.3. do 50 tys. mieszkańców – 3 pkt. 
1.3.4. powyżej 50 tys. mieszkańców, inicjatywa sąsiedzka, w skali dzielnicy lub osiedla – 2 pkt.  
1.3.5. inne – 0 pkt.  

2. Łącznie wniosek może otrzymać maksymalnie 20 pkt.  
3. Minimalna ilość punktów, wymagana do akceptacji wniosku (uprawniająca do otrzymania 

wsparcia - nagrody) wynosi 15 pkt. 
 

§ 5. 
Nagroda 

1. Najwyżej ocenione inicjatywy otrzymają zestaw wyposażenia PODZIELNIKA obejmujący: szafę i 
stojak do wieszana ubrań wraz z wzorem identyfikacji wizualnej Podzielnika, plakatami 
informacyjnymi, banerami. 

2. W przypadku nagrodzenia danej inicjatywy podpiszemy umowę przekazania nagrody z instytucją 
wskazaną we formularzu zgłoszeniowym (parafia, KGW, ngo), która zagwarantuje wsparcie waszej 
inicjatywy oraz ciągłość działania PODZIELNIKA w okresie nie krótszym niż 3 lata. Nieprzystąpienie przez 
Wnioskodawcę nagrodzonej inicjatywy do zawarcia umowy w treści stanowiącej załącznik do niniejszego 
Regulaminu, Wnioskodawca będący autorem nagrodzonej inicjatywy nie będzie miał wobec Caritas 
Polska żadnych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. 

3. Wszystkie materiały dostaną dostarczone na adres wskazany w umowie przekazania lub będą do 
odbioru u najbliższego dostawcy.  
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Załącznik nr 1: Regulamin Podzielnika 
 

Regulamin PODZIELNIKA 
 

1. Podzielnik dostępny jest dla wszystkich w oznaczonych godzinach i dniach. 

2. Zabierz z podzielnika to, na co masz ochotę. Nie musisz niczego zostawiać w zamian.  

3. Możesz zostawić w podzielniku wszystko, czego nie potrzebujesz (oprócz jedzenia i śmieci), 

ale pamiętaj, że zostawione rzeczy muszą być w dobrym stanie, by ktoś mógł z nich po Tobie 

skorzystać. Muszą być czyste, bez plam. Nie mogą być podarte, wytarte, odbarwione. Zostaw 

to, co sam/a chciał(a)byś tam znaleźć.  

4. Ubrania wieszamy na wieszaki lub układamy starannie na półkach. Nie zostawiaj rzeczy w 

reklamówkach, wypakuj je. Uporządkuj rzeczy po swojej wizycie. Nie zostawiaj niczego na 

szafie ani obok niej.  

5. Każdy z nas jest odpowiedzialny za podzielnik. Zatem wspólnie dbajmy o niego.  

 

Правила PODZIELNIKA (Дільникa) 
 

1. Дільник доступний кожному у визначені години та дні. 

2. Беріть з Дільникa те, що хочете. Вам не потрібно нічого залишати. 

3. Ви можете залишити в Дільнику все, що вам не потрібно (крім їжі та сміття), але 

пам’ятайте, що речі, які залишaєте, повинні бути в хорошому стані, щоб хтось міг 

використовувати їх після вас. Вони повинні бути чистими, без плям. Їх не можна рвати, 

терти або змінювати колір. Залиште там те, що хотіли б знайти. 

4. Розвішуємо одяг на вішалки або акуратно розкладаємо на полицях. Не залишайте речі в 

сумках, розпакуйте їх. Організуйте речі після візиту. Не залишайте нічого на шафі або 

біля неї. 

5. Кожен з нас відповідає за Дільник. Тож давайте подбаємо про це разом. 

 


