Regulamin przyznawania Nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy
§1
Nagroda „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy, zwana dalej „Nagrodą” ma na celu
wyłonienie i uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością
społeczną i charytatywną na terenie i na rzecz mieszkańców województw:
dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
§2
1. Do Nagrody mogą być nominowane osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe, które
działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.
2.Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów
zbiorowych.
§3
Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe;
2) organy administracji publicznej;
3) podmioty gospodarcze;
4) związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne;
5) osoby fizyczne – grupy min. 5-osobowe.
§4
1.Kandydatów do Nagrody można zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą
elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
lub ul. Smolenia 35, e-mail: zz@um.bytom.pl z tematem oznaczonym jako Nagroda
„Ostoi Pokoju”.
2.Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca każdego roku.
3.Zgłoszeń do Nagrody dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się
na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu w zakładce Urząd Miejski/karty usług,
druki urzędowe/Wydział Polityki Społecznej/Formularz zgłoszeniowy do Nagrody
„Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy (druk ZZ-0.1) oraz na stronie internetowej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach www.miechowice.luteranie.pl w
zakładce Aktualności/Zgłoszenia do Nagrody „Ostoja Pokoju” im. Matki Ewy.
4.Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy osoby lub podmiotu
zgłaszającego kandydata,
2) imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz dane do kontaktu z kandydatem,
3) uzasadnienie zgłoszenia kandydatury ze zwięzłym opisem dotychczasowych
działań kandydata.

§5
1. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła Nagrody „Ostoi Pokoju”
imienia Matki Ewy, biorąc pod uwagę osobę Matki Ewy, charakter i aktywność oraz
pozostawioną spuściznę i dzieło życia - w drodze konsensusu.
2. Kapituła jest powoływana corocznie.
3. Kapituła spotyka się raz w roku na wniosek Prezydenta Bytomia.
4. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele (po 1 osobie) desygnowani przez :
1) Gminę Bytom,
2) Zarząd Województwa Opolskiego,
3) Zarząd Województwa Śląskiego,
4) Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
5) Proboszcza Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach.
5. Dla ważności ustaleń Kapituły niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 jej
członków.
6. Prace Kapituły są protokołowane.
7. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który w sprawach spornych
ma głos decydujący.
8. Kapituła weryfikuje nadesłane wnioski do Nagrody oraz ma prawo zgłaszania
własnych kandydatów na formularzu zgłoszeniowym podczas posiedzenia.
9. Kapituła wyłania laureata Nagrody, biorąc pod uwagę w szczególności zasięg,
zakres, stopień zaangażowania
i efekty pracy w działalności społecznej
i charytatywnej.
10.Kapituła ogłosi laureata Nagrody po posiedzeniu i zatwierdzeniu protokołu przez
Przewodniczącego Kapituły – najpóźniej do dnia 15 września każdego roku.
11.Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się w miejscu i na zasadach ustalonych
pomiędzy stronami Porozumienia.
12.Ewidencję przyznanych Nagród oraz całokształt obsługi kancelaryjno-technicznej
zapewni Urząd Miejski w Bytomiu.

