KONKURSO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenė, įsikūrusi Vilniuje,
Šv. Stepono gatvėje Nr. 37, bei Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija, įsikūrusi
Vilniuje, Rasų gatvėje Nr. 5.
1. Konkurso tikslas
a. Skatinti jaunimą domėtis Jono Pauliaus II, Dievo Gailestingumo apaštalo,
asmenybe.
b. Kviesti jaunimą sekti jo pavyzdžiu, teikiant gailestingumą labiausiai jo
stokojantiems.
c. Tiesiogiai atsiliepti į Vilniaus arkivyskupo metropolito, kardinolo Audrio
Juozo Bačkio kvietimą, išreikštą 2011 metų sausio 6 dienos laiške
tikintiesiems, skatinantį juos Bažnyčios Lietuvoje paskelbtais Dievo
Gailestingumo metais atverti savo širdis gailestingumui, dalytis juo su
gyvenančiais skurde, padėti nelaimės ištiktam, ligoniui, apleistam.
2. Dalyviai
a. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, gimę ne anksčiau kaip 1991
metų sausio 1 dieną, konkurso metu besimokantys bet kurioje Lietuvos
Respublikos vidurinės mokyklos klasėje arba aukštojoje mokykloje.
b. Grupės globėju gali būti tikybos mokytojas, praktikuojantis katalikas
pasaulietis arba vienuolis.
c. Konkurse negali dalyvauti kunigai, diakonai ir seminaristai.

II SKYRIUS. KONKURSO SĄLYGOS
1. Konkurse dalyvaujama keturių asmenų grupėmis (kartu su globėju), kurias deleguoja
mokykla, parapija, maldos grupė ar kuri nors bažnytinė organizacija.
2. Grupės užduotis yra suplanuoti ir įvykdyti projektą, kurio tikslas – gailestingumo darbai,
atlikti remiantis 7 gailestingumo darbais kūnui, sekant Jono Pauliaus II nuostatomis ir
mokymu.
3. Užduotis privalo atitikti aplinkos, kuriai priklauso grupė, poreikius.
4. Darbus vertins organizatorių sudaryta komisija pagal šiuos kriterijus:
a. moralumas – projektas privalo atitikti oficialų Bažnyčios mokymą
(Magisteriumą);
b. savarankiškumas – projektai, vykdomi bendradarbiaujant su jau veikiančiomis
labdaringomis įstaigomis ar šalpos judėjimais, bus vertinami prasčiau;
c. originalumas – turėtų būti vykdomas toks projektas, kuris duotoje aplinkoje
būtų naujas ir atitiktų vietos bei laiko poreikius;
d. ilgalaikiškumas – svarbu vykdyti tokius projektus, kuriuos ateityje būtų galima
plėsti ir tam tikrame sielovados darbe jie taptų nuolatiniais; vienkartiniai
projektai bus vertinami prasčiau;
e. atsiųsto projekto aiškumas;
f. Jono Pauliaus II dvasinio palikimo atsispindėjimas numatomoje veikloje.

5. Bus vertinama projekto ataskaita, pateikta raštu (12 punktų šriftas, 1,5 atstumas tarp
eilučių – iš viso 5400 ženklų su tarpais) pagal žemiau išdėstytus reikalavimus:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

projekto tikslas bei jo pasirinkimo motyvai;
trumpa aplinkos, kurioje buvo vykdomas projektas, charakteristika;
pasirengimo eigos aprašymas;
projekto vykdymas ir jo rezultatai;
kritiškas projekto vertinimas pateikiant jo tobulinimo ateityje galimybes;
asmenų (min. 3), kurie gali patvirtinti pateiktų duomenų patikimumą, sąrašas.

6. Ataskaitą galima atsiųsti paprastu paštu (atspausdintą popieriuje) arba elektroniniu (doc
arba pdf formate). Prie ataskaitos galima pridėti vaizdinę medžiagą (daugiausia 20
nuotraukų) arba nufilmuotą (filmas avi formate, ne ilgesnis kaip 15 minučių)
7. Po du egzempliorius darbų (taip pat ir CD, nuotraukų bei filmų), pažymėtų kiekvienos
grupės pasirinktu kodu, pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu iki 2011 metų gegužės
20 dienos adresu: Gailestingojo Jėzaus broliai, Šv. Stepono g. 37, LT-03210 Vilnius,
su prierašu „KONKURSAS“.
8. Prie darbų reikia įdėti voką su tuo pačiu savo kodu ir tiksliais visų dalyvių duomenimis
(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, gimimo data, telefono numeris, el. pašo adresas) bei
institucijos, kuri pristato grupę, pavadinimu ir kiekvieno dalyvio parašu, suteikiančiu
organizatoriams teisę naudotis atsiųsta medžiaga.
9. Darbus galima pristatyti lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

III SKYRIUS. PREMIJOS
1. Pagrindinė premija – visos grupės kelionė autobusu š. m. liepos pirmoje pusėje į
Romą, aplankant Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kapą, ir žurnalo „Artuma“
prenumerata metams.
2. Taip pat bus skiriamos premijos antrosios ir trečios vietos laimėtojams bei trys
paskatinamosios premijos.
3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti premijų paskirstymą priklausomai nuo konkursui
pateiktų darbų lygio.
IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Iškilmingas konkurso finalas, rezultatų paskelbimas ir apdovanojimų įteikimas vyks
2011 m. birželio 11 d., per Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmės vigiliją
Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės namuose. Smulkesnė informacija konkurso
dalyviams bus pateikta vėliau telefonu arba elektroniniu paštu.
2. Organizatoriai neapmoka kelionės į iškilmingą premijų įteikimo šventę išlaidų.
3. Organizatoriai įsipareigoja premijuotus darbus pateikti atitinkamoms Bažnyčios
institucijoms su prašymu juos tęsti ir remti jų vystymą ateityje.
4. Papildoma informacija teikiama telefonu: (5) 250 59 79 arba el. paštu
gjbroliai@gmail.com.

