KONKURSO ,,SAUGIAUSIA IR SVEIKIAUSIA UKMERGĖS RAJONO SENIŪNIJA“ NUOSTATAI
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso nuostatai, reglamentuojantys tikslus, laiką, organizatorius, vykdytojus, tikslinę grupę, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, apdovanojimą
ir baigiamąsias nuostatas.
2. Su konkurso nuostatais organizatoriai supažindina Ukmergės miesto ir rajono seniūnijas bei skelbia juos interneto svetainėje:
www.ukmergesvsb.lt

II.TIKSLAS
3. Konkurso „Saugiausia ir sveikiausia Ukmergės rajono seniūnija“ tikslas – skatinti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir aktyvų
dalyvavimą, kuriant saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką seniūnijose.
III. TRUKMĖ
4. 2018 m. rugsėjo 24 d. – 2019 m. gegužės 31 d.
IV. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
5. Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariatas.
V. TIKSLINĖ GRUPĖ
6. Ukmergės miesto ir rajono seniūnijos (seniūnijų bendruomenės).
VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS
7. Seniūnijos, norinčios dalyvauti konkurse, organizatorius turi informuoti iki 2018-11-10 el. p. ursvsb@gmail.com arba tel. (8 340) 46526.
8. Dalyviai (seniūnijos atstovas) pagal lentelę (1 priedas) pateikia veiklų aprašus, prideda nuotraukas, atspindinčias minėtą veiklą, straipsnius, kitą
vaizdinę medžiagą. ( iki 2019-05-31 d.) visuomenės sveikatos biurui – Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 8340 46526, el.p. ursvsb@gmail.com
9. Konkursui pateikiami estetiški, tvarkingi aplankai su užpildyta lentele (1 priedas) bei vaizdine medžiaga.

10. Renginių, kurie pateikiami prezentacinėje medžiagoje laikotarpis – visos 2018 m. veiklos.
11. Seniūniją atstovauti gali viena bendruomenė.
12. Aplankai su prezentacine medžiaga pristatomi į Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (Deltuvos g. 19, Ukmergė) iki
2019 m. gegužės mėn. 31 d. Aplanko tituliniame lape turi būti nurodyta seniūnija, bendruomenės ar organizacijos pavadinimas, atsakingas asmuo,
pareigos bei jo kontaktinis telefonas.
VII. VERTINIMAS
13. Nugalėtojus atrinks Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos
komisariato sudaryta komisija.
14. Komisija parengia darbo protokolą. Jame įrašoma seniūnijos, konkurso nugalėtojos pavadinimas.
15. Vertinimo kriterijai:
15.1 sveikatinimo ir bendruomenės saugumo renginių skaičius;
15.2 dalyvių skaičius bei įvairių amžiaus grupių įtraukimas į veiklas, susijusias su bendruomenės saugumu ir sveikatinimu;
15.3 projektinė veikla, susijusi su saugumu ir sveikatinimu bendruomenėje;
15.4 aplinkos pritaikymas ir išnaudojimas sveikatinimui ir saugumui bendruomenėje užtikrinti;
15.5 bendruomenės indėlis vykdant vienkiemiuose gyvenančių ar vienišų senyvo amžiaus žmonių priežiūra ir lankymas;
15.6 saugios kaimynystės grupių skaičius, vykdyta veikla;
15.7 informacijos sklaida.
16. Aplankai bus nevertinami, jei neatitiks keliamų reikalavimų ar pristatyti ne laiku.
VIII. APDOVANOJIMAI
17. Laimėjusi seniūnija bus paskelbta iki 2019 m. birželio mėn. interneto svetainėje: www.ukmergėsvsb.lt bei informuotas atstovas.
18. Seniūnijoms, dalyvavusioms konkurse, įteikiami padėkos raštai, pasirašyti Ukmergės miesto mero ir Vilniaus apskr. VPK Ukmergės rajono
policijos viršininko.

19. Į renginį, kuriame paskelbiama konkurse nugalėjusi seniūnija, kviečiami savivaldybės, visuomenės informavimo priemonių atstovai.
20. Konkurso nugalėtojos laukia 800 eurų vertės prizai. I vietos laimėtojams - 500 eurų, II vietos laimėtojams - 200 eurų ir III vietos laimėtojams
- 100 eurų vertės prizai.
21. Konkursas finansuojamas Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ir Vilniaus apskr. VPK Ukmergės rajono policijos lėšų.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Organizatoriai pasilieka teisę disponuoti darbais.
22. Dėl papildomos informacijos galite skambinti tel. (8 340) 46526.

______________________________

1 priedas

Ukmergės rajono savivaldybės konkurso „Saugiausia ir sveikiausia Ukmergės rajono seniūnija“
veiklų aprašymas
SENIŪNIJOS PAVADINIMAS: ................................................................................................................................................................................
ADRESAS: ....................................................................................................................................................................................................................
TELEFONAS, FAKSAS, EL. PAŠTAS: ..................................................................................................................................................................
UŽ ANKETOS PILDYMĄ ATSAKINGO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ: ................................................................................................
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ANKETĄ PARENGĖ: .....................................................................................................................................
TVIRTINU, KAD ANKETOJE PATEIKTI DUOMENYS YRA TEISINGI.
Seniūnas: ............................................

