Zał. 2
Kryteria oceny kandydatów zgłoszonych w konkursie o nagrodę
„Baszty Maślankowej” w 2017 roku
za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu malborskiego.
Kategoria I Projekt roku - (nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej za realizację
akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej, w tym wieloletniego, w różnych
dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury,
sportu itd.),
Kryteria oceny.
1. Projekt o nowatorskim charakterze i dotychczas nie podejmowanym na terenie powiatu
malborskiego,
2. Wielkość i zasięg działania lub prowadzonych działań,
3. Efekt wywołuje trwałe zmiany w środowisku lokalnym (np. poprzez stopień uaktywnienia i
angażowania się mieszkańców),
4. Działanie jest lub może być kontynuowane i może rozszerzać swój program, zasięg itp.
(można uatrakcyjniać, wprowadzać nowe elementy itp.),
5. Współuczestnictwo w organizacji projektu innych partnerów (organizacje pozarządowe,
firmy, instytucje, wolontariusze, instytucje współfinansujące).

Kategoria II Osobowość NGO - (nagroda indywidualna dla członka organizacji
pozarządowej za działalność i osiągnięcia w roku 2017 lub/i za całokształt działalności na
rzecz społeczności lokalnej)
Kryteria oceny
1. Praca wykraczająca poza pełnioną funkcję zawodową oraz wynikające z niej obowiązki
służbowe,
2. Efektem działania jest poprawa funkcjonowania określonej instytucji, organizacji
pozarządowej lub jakości życia określonej osoby lub grupy osób,
3. Systematyczność i konsekwencja podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celu,
4. Zaangażowanie własnych środków (materialnych i niematerialnych) bez możliwości
czerpania własnych korzyści materialnych,
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5. Kierowanie się humanitarnym przesłaniem, tolerancją, dobrem wspólnym i
poszanowaniem godności człowieka.
Kategoria III Mecenat - Wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego - (nagroda dla
instytucji/firmy za wspólne z NGO działania na rzecz środowiska lokalnego - promocja
współpracy międzysektorowej. Uwaga! - do tej kategorii nominować mogą wyłącznie
organizacje pozarządowe)
Kryteria oceny
1. Praca wykraczająca poza obowiązki służbowe wynikające z charakteru działania firmy,
2. Oryginalność i atrakcyjność programu realizowanego wspólnie z NGO,
3. Nowatorski charakter udzielonego wsparcia i podjętej współpracy,
4. Skala zaangażowania (wartość udzielonego wsparcia finansowego, rzeczowego, usług,
zaangażowania pracowników firmy),
5. Rezultaty i znaczenie udzielonej pomocy (czy udzielona pomoc przyczynia się do
rozwiązywania ważnych problemów, czy ma wpływ na zmianę postaw lokalnej
społeczności),
6. Jakość komunikacji między firmą a organizacją (sposób prowadzonych rozmów,
partnerskie relacje).

Kategoria IV Wolontariusz - (za bezinteresownie zaangażowanie w projektach
realizowanych przez NGO ) Uwaga! - do tej kategorii nominować mogą wyłącznie
organizacje pozarządowe)
Kryteria oceny
1. Praca wykraczająca poza pełnioną funkcję zawodową oraz wynikające z niej obowiązki
służbowe,
2. Efektem działania jest poprawa funkcjonowania określonej instytucji, organizacji
pozarządowej lub jakości życia określonej osoby lub grupy osób,
3. Systematyczność i konsekwencja podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celu,
4. Zaangażowanie własnych środków (materialnych i niematerialnych) bez możliwości
czerpania własnych korzyści materialnych,
5. Kierowanie się humanitarnym przesłaniem, tolerancją i poszanowaniem godności
człowieka.
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