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KONKURS 

NA PROJEKT KREATYWNEJ KAMPANII*  PROMUJĄCEJ WIEDZĘ O AFRYCE  
LUB/ ORAZ O MILENIJNYCH CELACH ROZWOJU W LICEACH 

 
O KONKURSIE 

 
Konkurs jest jedną z części projektu edukacji rozwojowej Blizej Kenii realizowanego przez Forum Kenijsko-
Polskie (www.kenya.com.pl). Jest on adresowany do młodzieŜy licealnej, która uczestniczyła w cyklu pięciu zajęć 
lekcyjnych, mających na celu edukację na temat kultur pozaeuropejskich, złoŜoności problemów krajów 
globalnego Południa, współzaleŜności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się, a 
takŜe promocja Milenijnych Celów Rozwoju.  
 

O NAGRODZIE 
 
Nagrodą będzie wizyta studyjna w: 

• wiosce Sega w Kenii, gdzie Fundacja Simba Friends realizuje projekt rozbudowy szkoły  
       (Kogere Primary School; www.simbafriends.org),  

• w siedzibie UNEP w Nairobi (www.unep.org ) 

• w kenijskiej wiosce milenijnej (www.unmillenniumproject.org )  
 
Celem podróŜy jest zapoznanie zwycięzcy konkursu z rzeczywistością rówieśników, a takŜe pracy ekspertów nad 
współczesnymi wyzwaniami rozwoju Kenii.  
 

ZASADY KONKURSU 
 

§ 1 
Przedmiotem konkursu jest projekt kampanii promującej wiedzą o Afryce, której adresatami byłaby młodzieŜ 
licealna.  

§ 2 
Kampania moŜe dotyczyć  dowolnego zagadnienia związanego z Afryką.  

§ 3 
Kampania musi spełniać załoŜenia i cele edukacji rozwojowej**. 

§ 4 
Kampania moŜe realizowana zarówno w jednym jak i w kilku liceach w Polsce. 

§ 5 
W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy uczestniczyli w cyklu zajęć lekcyjnych realizowanych 
w ramach projektu BliŜej Kenii.  

§ 6 
 
Projekt kampanii musi zawierać: 

� imię i nazwisko ucznia 
� data urodzenia 
� adres zameldowania, adres e-mailowy, telefon kontaktowy 
� nazwę liceum 
� klasę 

 
� tytuł kampanii 
� opis konceptu kampanii (max. 1 strona) 
� zasięg kampanii (w ilu liceach będzie realizowany) 
� spodziewane efekty kampanii 
� długość trwania kampanii 
� sugerowany termin realizacji kampanii 
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� informację o uczniu (max. 3 zdania) 
� zobowiązanie ucznia do realizacji kampanii w 2007 r. w przypadku, jeśli zostanie on laureatem 

konkursu. 
 

§ 7 
Prace naleŜy przesyłać drogą mailową na adres kamila.kadzidlowska@kenya.com.pl LUB pocztą na adres: 
Forum kenijsko-Polskie ul. Gorczewska 124 pok. 305 01-460 Warszawa  
do 6 grudnia 2006 r. (decyduje data stepla pocztowego).  

§ 8 
Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 9 
Zwycięzca wyłoniony zostanie 14 XII 2006 przez grono reprezentantów organizacji pozarządowych zaproszonych 
do współpracy w ramach projektu Blizej Kenii. 

§ 10 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2006 r. na stronie www.kenya.com.pl oraz www.serceafryki.pl. 
Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie drogą mailową i telefoniczną.  

§ 11 
Zwycięzca zobowiązuje się do realizacji kampanii w 2007 r.  przy wsparciu Forum Kenijsko-Polskiego. 

§ 12 
Zwycięzca zobowiązuje się do przygotowania sprawozdania merytorycznego z odbytej wizyty studyjnej. 
 

 
 

UWAGA! 
Warunkiem odbycia wizyty studyjnej jest pisemne wyraŜenie zgody przez rodziców ucznia, wychowawcę oraz 
dyrektora szkoły. 
 
                                                                      
 

 
ZAPRASZAMY ! 

 
 
 
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt: 

Kamila Kadzidlowska  
Koordynatorka Projektu  
Forum Kenijsko-Polskie  
tel. +48 22 533 49 09 
fax +48 22 533 49 99 
kom. +48 508 138 999  
kamila.kadzidlowska@kenya.com.pl  

 

 
*Kampania społeczna – działania ukierunkowane na określoną grupę odbiorców zmierzające do przekazania im za pomocą 
róŜnych technik medialnych informacji z danego zakresu oraz stawiające sobie za cel modyfikację postaw grupy celowej 
 
** Edukacja rozwojowa - edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia 
świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka (Centrum Północ-Południe 
Rady Europy). Jej celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat międzynarodowego 
rozwoju. Więcej na stronach: www.edudemo.org.pl, www.tydzienedukacjiglobalnej.pl)  


