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Wstęp 

Dziennik aktywności to „motywator” dla osób współpracujących z Fundacją. 

Przedstawiamy zbiór działań jakie towarzyszą programowi Działaj Lokalnie. Przy 

okazji prezentujemy pozostałe programy Fundacji, z których warto korzystać, w 

sposób bardziej lub mniej czynny! Współpracując zdobywacie doświadczenie które 

przekłada się na punkty, które znowu przekładają się na nagrodę dla Waszej 

organizacji! Nagrodę można przeznaczyć na: kontynuację inicjatywy, lokalne 

stypendium dla wolontariusza współpracującego z Wami, kampanię 1% (jeśli 

zostanie uruchomiona w Waszym środowisku) lub bon na poradę prawną (lub 

inną) dla Waszej organizacji bądź grupy nieformalnej. Punkty można zbierać ze 

wszystkich aktywności bądź wybrać sobie jedną w której czujecie się dobrze. Są 

one oznaczone kolorami. Kolory natomiast odpowiadają poszczególnym 

kategoriom konkursowym. 

Kolor czerwony – punkty zbierane w ramach konkursu „Świetna promocja” są to 

aktywności związane z promowaniem inicjatywy. 

Kolor zielony – konkurs „Rzetelny realizator” są to punkty za terminowe składanie 

sprawozdań merytorycznych i finansowych dobrą komunikację z ODL FFL SMK. 

Kolor niebieski „Aktywna organizacja” – to aktywności związane z włączaniem się 

w inne wydarzenia i ofertę Fundacji SMK oraz innych fundacji czy stowarzyszeń w 

lokalnym środowisku. 

Regulamin 

1. Dziennik Aktywności zwany dalej „konkursem” jest zorganizowany przez 

Fundację Fundusz Lokalny SMK z siedzibą Zbydniów, ul. Sandomierska 210 

Zaleszany, 37-416. 

2. Punkty można zdobywać za aktywności opisane w niniejszym „Dzienniku 

Aktywności”. Punkty podzielone są na trzy grupy, odpowiadające trzem 

konkursom w ramach fundacyjnego programu Lokalne Inicjatywy. 

3. Kolor czerwony – punkty zbierane w ramach konkursu -  „Świetna 

promocja”, zielony –  „Rzetelny realizator” , niebieski – „Aktywna 

organizacja”. 

4. Udział w akcji jest dobrowolny oraz rozpoczyna się z dniem wysłania 

potwierdzenia realizacji danego zadania z Dziennika Aktywności (zadania i 

punkty wypisane poniżej). 
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5. Forma potwierdzenia realizacji zadania/aktywności to m.in.: lista obecności 

na danym wydarzeniu, zdjęcia, filmy, e-maile, PrtSc (zrzuty ekranu), 

oświadczenia i inne uzgodnione z FFL SMK. 

6. Jedyną możliwością otrzymania punktów jest przesłanie na adres 

fundacjasmk@gmail.com dowodu (zgodnie z pkt. 5) zrealizowania zadania i 

leży w obowiązku osoby realizującej projekt. Dobrą praktyką i jest w treści e-

maila powołać się na konkretny numer porządkowy przypisany każdemu z 

zadań. Od każdej reguły są wyjątki, w poszczególnych przypadkach FFL SMK 

na podstawie swoich zapisów przyznaje punkty, wyjątki zostały opisane w 

tabeli pn. „ZADANIA I PUNKTACJA DZIENNIKA AKTYWNOŚCI 2018”.  

7. Fundacja odpowiedzialna jest za prowadzenie rejestru zdobytych punktów, 

który będzie wysyłany e-mailowo do Realizatorów, na bieżąco w celu 

poinformowania o aktualnej punktacji. 

8. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie akcji „Dziennik Aktywności” odbędzie 

się na Gali Lokalne Inicjatywy.  

9. Akcja „Dziennik Aktywności” zostanie podsumowana w 3 kategoriach 

konkursowych: „Świetna promocja”, „Rzetelny realizator” , „Aktywna 

organizacja”. Z każdej z kategorii nagrodzimy organizację/grupę 

nieformalną/ Inicjatywę Działaj Lokalnie z największą liczbą punktów.  

10. NAGRODY – w konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda w ramach 

każdej z kategorii za największą liczbę punktów. Nagrodami są bony w 

wysokości 500,00 na wydatki związane z rozwojem swojej organizacji lub 

kontynuacji inicjatywy zapoczątkowanej programem „Działaj Lokalnie”. 

Planowane są również nagrody pocieszenia - użyteczny sprzęt, materiały 

oraz bezpłatne doradztwo świadczone przez wolontariuszy Fundacji. 

11. Oprócz nagród w poszczególnych kategoriach organizacja, która w sumie 

zdobyła najwięcej punktów otrzyma tytuł „SuperRealizator”. 

„SuperRealizator” otrzyma również nagrodę finansową jaką jest  bon w 

wysokości 1000,00 na wydatki związane z rozwojem swojej organizacji lub 

kontynuacji inicjatywy zapoczątkowanej programem „Działaj Lokalnie”. 

12. FFL SMK zastrzega prawo do interpretacji i zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu w przypadku gdy jedna organizacja zdobędzie największą liczbę 
punktów w więcej niż jednej kategorii konkursowej. 

13. Jedna organizacja/ grupa nieformalna/ Inicjatywa Działaj Lokalnie ma prawo 
do otrzymania jednej nagrody.

mailto:fundacjasmk@gmail.com


ZADANIA I PUNKTACJA DZIENNIKA AKTYWNOŚCI 2018 

Lp. 
Aktywności związane z Działaj Lokalnie wraz  

z punktacją 
Opis 

Moje punkty/ uwagi 

1.  

Udział w spotkaniu rozpoczynającym program 
Działaj Lokalnie (Studzieniec) 
PUNKTY: 10 
 

 WYJĄTEK ZDOBYCIA PUNKTÓW – punkty 
sprawdza i przyznaje FFL SMK na podstawie listy 
z szkolenia. Nie wymaga się dosyłania informacji 
e-mailem 

 

2.  
Udział w spotkaniu rozpoczynającym program 
Działaj Lokalnie (Koćmierzów) 
PUNKTY: 5 

 WYJĄTEK ZDOBYCIA PUNKTÓW – punkty 
sprawdza i przyznaje FFL SMK na podstawie listy 
z szkolenia. Nie wymaga się dosyłania informacji 
e-mailem 

 

3.  

Przesłanie informacji medialnych z rozpoczęcia 
projektu:  

A) Trzy – pkt 10 
B) Dwie – pkt 5 
C) Jedna – pkt 3 

Oceniane będzie różnorodność i ilość 
zamieszczenia informacji w mediach (radio, 
telewizja, prasa), mediach lokalnych, Internet 
(własny portal, portal samorządu, media 
społecznościowe).  
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

4.  

Informacje medialne z półmetka trwania 
projektu: 

A) Trzy – pkt 10 
B) Dwie – pkt 5 
C) Jedna – pkt 3 

 

Oceniane będzie różnorodność i ilość  
zamieszczenia informacji w mediach (radio, 
telewizja, prasa), mediach lokalnych, Internet 
(własny portal, portal samorządu, media 
społecznościowe). 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

5.  

Informacje medialne z końca trwania projektu: 
A) Trzy – pkt 10 
B) Dwie – pkt 5 
C) Jedna – pkt 3 

 

Oceniane będzie różnorodność i ilość  
zamieszczenia informacji w mediach (radio, 
telewizja, prasa), mediach lokalnych, Internet 
(własny portal, portal samorządu, media 
społecznościowe). 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 
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Lp. 
Aktywności związane z Działaj Lokalnie wraz  

z punktacją 
Opis 

Moje punkty/ uwagi 

6.  

Różnorodność form promocji (za każdy kanał 2 
pkt, max. 15) 
 
PUNKTY: 1 kanał x 2 pkt  
(Max 15 pkt) 

Punkty zostaną przyznane za formę promocji. 
Na przykład jeśli przez cały projekt umieszczane 
były artykułu na własnej stronie www równa się 
to 2 pkt. Natomiast jeśli artykuł został wrzucony 
również na Facebooka = 2 pkt, wysłany na 
portal ngo.pl = 2 pkt itp. 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

7.  
Nietypowa promocja projektu  
PUNKTY: 10 

Do indywidualnej oceny i konsultacji z FFL SMK 
(nietypowa - np. inna od form 
zaprezentowanych przez inne inicjatywy) 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

8.  
Sprawozdanie złożone na czas 
PUNKTY: 20 

Sprawozdanie w generatorze on-line na koniec 
realizacji inicjatywy. 
WYJĄTEK ZDOBYCIA PUNKTÓW – punkty 
sprawdza i przyznaje FFL SMK. Nie wymaga się 
dosyłania informacji e-mailem 

 

9.  
Sprawozdanie bez poprawek 
PUNKTY: 15 

WYJĄTEK ZDOBYCIA PUNKTÓW – punkty 
sprawdza i przyznaje FFL SMK. Nie wymaga się 
dosyłania informacji e-mailem 

 

10.  
Wniosek o płatność bez poprawek, wypełniony 
komputerowo (wniosek o transzę) 
PUNKTY: 10 

WYJĄTEK ZDOBYCIA PUNKTÓW – punkty 
sprawdza i przyznaje FFL SMK. Nie wymaga się 
dosyłania informacji e-mailem 

 

11.  
Udział min. jednego przedstawiciela w wyjeździe 
szkoleniowym 
PUNKTY: 20 

 
 
 
WYJĄTEK ZDOBYCIA PUNKTÓW – punkty 
sprawdza i przyznaje FFL SMK. Nie wymaga się 
dosyłania informacji e-mailem 
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Lp. 
Aktywności związane z Działaj Lokalnie wraz  

z punktacją 
Opis 

Moje punkty/ uwagi 

12.  
Fotoreportaż ze szkolenia wyjazdowego 
PUNKTY: 20 

Wysłany do nas fotoreportaż do tygodnia po 
szkoleniu 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

13.  
Zgłoszenie pracy do konkursu „Opowiedz” (na 
poziomie lokalnym) 
PUNKTY: 30 

Jest to konkurs ogólnopolski, ale pierwszy etap 
odbywa się na gruncie lokalnym. O konkursie 
więcej informacji na stronie 
www.dzialajlokalnie.pl 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

14.  
Zgłoszenie do konkursu „Dobroczyńca Roku” 
PUNKTY: 30 

Konkurs ogłaszany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce – w konkursie możemy 
zgłaszać firmy które działają i wyróżniają się w 
naszym społeczeństwie. Może to być nagroda 
dla np. sponsora naszych działań społecznych. 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

15.  
Udział w działaniach innego beneficjenta DL (np. 
współpraca z innymi realizatorami inicjatyw DL) 
PUNKTY: 15 

Zachęcamy do współpracy z innymi! (np. 
zaproszenie do własnych działań, udział w 
wydarzeniach, etc). 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

16.  
Zamieszczanie informacji o innych beneficjantach 
na własnej stronie lub na portalu swojej gminy 
PUNKTY: 15 

Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

17.  

Stworzenie (lub udział w istniejącej) Lokalnej 
Grupy Sponsorskiej – wspierającej stypendystów 
Programu Stypendiów Pomostowych 
PUNKTY: 20 

Lokalna Grupa Sponsorka to grupa finansująca 
lokalnych stypendystów za osiągnięcia 
naukowe. 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 
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Lp. 
Aktywności związane z Działaj Lokalnie wraz  

z punktacją 
Opis 

Moje punkty/ uwagi 

18.  
Zgłoszenie młodzieżowego wolontariusza do 
konkursu „Wolontariusz Roku” 
PUNKTY: 20 

Doceń wolontariuszy poprzez zgłoszenie do 
konkursu! 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

19.  
Przyłączenie się do fundacyjnej Grupy OPP lub 
prowadzenie samodzielnie kampanii 1% 
PUNKTY: 20 

Zbieramy 1% - zbieraj z nami lub na własny cel. 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

20.  
Udostępnianie postów Fundacji na Facebook’u 
PUNKTY: 10  

Dowody (PrtSc) na udostępnienie min. 3 
postów, albumów fotograficznych czy innych 
informacji publikowanych na fanpag’u  FFL SMK. 
Aby zdobyć punkty wymaga się zgodnie z 
zasadami wysłać informacje do FFL SMK e-
mailem. 

 

 

Przypominamy, że względu na dużą ilość aktywności i realizatorów to po stronie Realizatora leży zgłaszanie wykonania zadania. 

Potwierdzenia wysyłajcie na adres: fundacjasmk@gmail.com 

e-mail = zdobyte punkty 

punkty = nagrody  

NAGRODA TO WIĘKSZA SZANSA NA KOLEJNE DOTACJE 

  


