KARTA ZGŁOSZENIA
kandydata do wyróżnienia Medalem „Serce-Dziecku”
1. Imię i nazwisko kandydata
2. Wykonywany zawód
3. Nazwa i adres placówki w której kandydat jest zatrudniony
4. Nazwa i adres grupy zgłaszającej kandydata
5. Opis dokonań kandydata ( wykraczających poza obowiązki zawodowe!)

.

miejsce na podpisy dzieci zgłaszające wniosek (własnoręczne!)

miejscowość, data

pieczątka

REGULAMIN
Kapituły Dziecięco-Młodzieżowej Medalu „Serce-Dziecku”
1. Medal „Serce-Dziecku” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym ludziom
i instytucjom za zainteresowanie i szczególne działania na rzecz dzieci. Przyznawany jest
corocznie dnia 1 czerwca począwszy od 1988 roku pod pomnikiem „Martyrologii Dzieci” w
parku im. „Szarych Szeregów” w Łodzi.
2. W dniu 1 czerwca medalem może zostać wyróżnionych 10 osób, w tym 8 medali jest dla
osób indywidualnych, jeden medal jest medalem zbiorowym dla instytucji lub organizacji.
Ponadto jeden medal przyznawany jest na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka.
3. W ciągu roku, może zostać przyznany medal nadzwyczajny osobie lub instytucji z okazji
ważnego wydarzenia np. przyjazdu osoby zasłużonej w pracy na rzecz dzieci, rocznicy
takiej działalności, etc. Dotyczy to każdego dnia roku, innego niż 1 czerwca. Decyzja o
przyznaniu medalu nadzwyczajnego należy zarówno do członków zarządu stowarzyszenia
Komitet Dziecka, jak i członków Kapituły Dziecięco-Młodzieżowej.
4. Wnioski o przyznanie medalu „Serce-Dziecku” moga być nadesłane od stycznia do końca
kwietnia na adres 94-050 Łódź, Al. Wyszyńskiego 86, Pałac Młodzieży z dopiskiem „Medal
Serce-Dziecku”. Jeżeli w roku w którym wniosków kwalifikujących się do wyróżnienia jest
więcej, to maksymalnie 5 wniosków spełniających wszystkie warunki może zostać
przeniesionych na rok kolejny. Wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu dwóch lat, a w
czasie trwania tego okresu może zostać dosłany materiał uzupełniający. Po okresie dwóch
lat, wniosek można uaktualnić, wysyłając pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku
oraz dołączając jeszcze raz kartę zgłoszenia. Kapituła nie prowadzi własnej korespondencji
a jedynie pisemnie powiadamia wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
najpóźniej do 15 maja. Kandydata o wyróżnieniu ma obowiązek powiadomić
wnioskodawca.
5. Wniosek może być wykonany dowolną techniką. Aby został rozpatrywany przez Kapitułę,
musi zawierać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia i własnoręczne podpisy dzieci.
6. Kapituła jednego dnia, między 4 a 15 maja w składzie 11osób w wieku od 14 do 19 lat,
bardzo wnikliwie czyta wszystkie nadesłane wnioski, które są kompletne w kartę zgłoszenia
i własnoręczne podpisy dzieci. Medalem zostaje wyróżnionych 8 osób
z największą liczbą głosów, 1 stowarzyszenie lub instytucja, które w swojej kategorii
otrzymało najwięcej głosów (min.51%), 1 medal, zostaje bez głosowania wręczony na
wniosek zarządu
7. Stowarzyszenia Komitet Dziecka jak również 5 najlepszych wniosków, które nie zmieściły
się w limicie, może zostać przeniesionych na rok następny, jeżeli podczas głosowania,
uzyskały powyżej 50% głosów i spełniają wszystkie warunki.
8. Przewodniczący wybierany jest na dwa lata, na pierwszym spotkaniu nowego składu
kapituły. Tak samo, kadencja kapituły trwa dwa lata.

