Regulamin konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2019”
1. Organizatorem konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2019” (dalej zwanego
także „Konkursem”) z zastrzeżeniem p.19 i p.23, jest związek stowarzyszeń Polska Rada
Organizacji Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie (dalej zwany także: „PROM”).
2. Konkurs jest częścią globalnego programu UN Youth Delegate Programme wspieranego
przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata
weźmie udział w 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
4. Do Konkursu może przystąpić osoba, będąca obywatelem polskim, urodzona pomiędzy 1
stycznia 1994 roku a 1 sierpnia 2001 roku, niekarana, korzystająca z pełni praw publicznych,
posługująca się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę
w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim.
5. Na proces wyboru Młodzieżowego Delegata składają się trzy etapy:
5.1. Etap

pierwszy

–

zgłoszenie

poprzez

formularz

dostępny

na

stronie

www.unyouthdelegate.pl. Formularz składa się z czterech części, w których kandydat
opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz załącza krótki esej na jeden
z podanych tematów. Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy
zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim – Project Management i etapie trzecim Assessment Center oraz rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie. Informacja o kwalifikacji
zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.
5.2. Etap drugi – kandydaci otrzymają zadanie przygotowania projektu, dotyczącego
promocji Agendy 2030 w środowisku polskiej młodzieży lub analizy priorytetów polskiej
młodzieży w świetle Agendy 2030 - do prezentacji w trakcie etapu trzeciego. Szczegółowe
założenia realizacyjne i badawcze projektu Przewodniczący Komisji Konkursowej
przekaże kandydatom za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z informacją o
kwalifikacji, o której mowa w punkcie 5.1.
5.3. Etap trzeci – Assessment Center i rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami
organizacji młodzieżowych i partnerów programu. Komisja Konkursowa wybierze trzech
kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie czwartym.
5.4. Etap czwarty – kwalifikacja kandydata lub kandydatów przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
6. Formularz należy przesłać do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET) dnia 21

marca 2019 r. Formularze zgłoszone później nie będą brane pod uwagę.
7. Pod uwagę będą brane jedynie formularze z poprawnie wypełnionymi polami
obowiązkowymi (oznaczonymi gwiazdką „*”) z zachowaniem limitu znaków w polach
wymagających dłuższej odpowiedzi.
8. Odpowiedzi w formularzach, szczególnie w polach wymagających dłuższej odpowiedzi,
muszą być samodzielną pracą zgłaszającego. Organizator zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia prac pod kątem plagiatów.
9. Oceny nadesłanych w terminie zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa składająca się z osób
wybranych przez Organizatora, reprezentujących szeroki przekrój środowisk społecznych,
zainteresowanych współpracą z ONZ.
10. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń według poniższych kryteriów formalnych i
merytorycznych:
10.1.Kryteria formalne (niespełnienie kryteriów formalnych uniemożliwia dalszą ocenę
pracy):
10.1.1. Zgłaszający spełnia kryteria wskazane w p. 4 z zastrzeżeniem p. 15,
10.1.2. Zgłoszenie wysłane w terminie wskazanym w p. 6,
10.1.3. Zgłoszenie spełnia kryteria wskazane w p. 7 i p. 8,
10.2. Kryteria merytoryczne:
10.2.1. Wartość

i

poprawność

merytoryczna

zgłoszenia

(ze

szczególnym

uwzględnieniem znajomości priorytetów polskiej młodzieży, działań ONZ na rzecz
młodzieży oraz wiedzy na temat Agendy 2030) (1-5 punktów),
10.2.2. Umiejętne

połączenie

swoich

zainteresowań

i

doświadczenia

naukowego/akademickiego z agendą ONZ oraz aktywizacją młodzieży w danym
obszarze (1-5 punktów),
10.2.3. Kreatywne i innowacyjne podejście do zaangażowania młodzieży, partnerów i
organizacji młodzieżowych w realizację działań ONZ i celów programu

(1-5

punktów),
10.2.4.Wykazanie dużej samodzielności, strategicznego myślenia oraz motywacji i
możliwości pełnego zaangażowania w realizację celów programu (1-5 punktów).
11. Przewodniczący Komisji Konkursowej zawiadomi wszystkie osoby biorące udział w
Konkursie o tym, czy ich praca została dopuszczona do oceny merytorycznej prac.
Jednocześnie zastrzega się, iż decyzja Komisji Konkursowej na każdym etapie konkursu jest
ostateczna – odwołanie od tej decyzji nie przysługuje. Komisja Konkursowa nie musi także
argumentować powodów odrzucenia aplikacji poszczególnych kandydatów.
12. Komisja Konkursowa w terminie do 30 marca 2019 roku wybierze spośród uczestników

Konkursu maksymalnie dwunastu finalistów, którzy zostaną poinformowani o założeniach
drugiego etapu tj. Project Management oraz zostaną zaproszeni do trzeciego etapu rekrutacji,
tj. na całodniowe Assessment Center oraz rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami
organizacji młodzieżowych, partnerów oraz organizatorami Konkursu.
13. Projektem, o którym mowa w p. 5.2, może być przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży,
przygotowanie krótkiej analizy pisemnej lub filmu wideo opublikowanego w mediach
społecznościowych lub inne działania, które będą promowały Agendę 2030 lub analizowały
priorytety polskiej młodzieży w świetle Agendy 2030.
14. Pojawienie się we wskazanym dniu w połowie kwietnia w celu wzięcia udziału
w Assessment Center i rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie jest obowiązkowe. Koszty
związane z podróżą ponoszą osoby biorące udział w Konkursie.
15. Assessment Center oraz rozmowy kwalifikacyjne posłużą częściowej weryfikacji znajomości
języka angielskiego.
16. Formuła Assessment Center będzie skupiała się przede wszystkim na ocenie kandydatów
pod względem współpracy w grupie, stylu pracy oraz zdolności liderskich.
17. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa zbada przygotowanie
merytoryczne finalistów, plan działania jako Młodzieżowego Delegata oraz doświadczenie
w pracy społecznej. Częścią rozmowy będzie także prezentacja wyników projektu, o którym
mowa w punkcie 13.
18. Komisja Konkursowa w terminie do 21 kwietnia 2019 roku zarekomenduje Ministerstwu
Spraw Zagranicznych trzech kandydatów.
19. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłoni Młodzieżowego Delegata na 74. sesję
Zgromadzenia Ogólnego ONZ po spotkaniu kwalifikacyjnym z przedstawionymi
kandydatami.
20. Przedstawiciel PROM wręczy laureatowi Konkursu nominację do udziału w 74. sesji ZO
ONZ jako Młodzieżowego Delegata RP.
21. Młodzieżowy Delegat zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich działaniach związanych
z należytym wykonywaniem swojego zadania, a w szczególności tych polecanych
przez Organizatora.
22. Szczegółowy zakres zadań Młodzieżowego Delegata podczas 74. sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ określi umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
23. Szczegółowy zakres zadań Młodzieżowego Delegata poza okresem 74. sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ aż do momentu wyłonienia następnego Młodzieżowego Delegata określi
umowa z PROM.
24. Terminy wskazane w niniejszym regulaminie mogą ulec zmianie w drodze komunikatu

opublikowanego na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.prom.info.pl oraz
www.unyouthdelegete.pl, a po upływie terminu nadsyłania prac poprzez przesłanie
odpowiedniej wiadomości do uczestników konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez publikację
odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.prom.info.pl oraz www.unyouthdelegate.pl, a po upływie terminu nadsyłania prac
również poprzez przesłanie odpowiedniego zawiadomienia do uczestników konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
26. Wszystkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie zostaną rozstrzygnięte przez
Komisję Konkursową, a przed jej ukonstytuowaniem przez Organizatora.

