
KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MŁODZIEŻY
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI

1. „FLORIANY” – ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy lokalne dla społeczności
lokalnych  z  udziałem  ochotniczych  straży  pożarnych  oraz  samorządów.  Organizatorem
konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłonione
zostaną najlepsze projekty i inicjatywy zrealizowane w latach 2015-2016, w kategoriach: •
infrastruktura, • bezpieczeństwo, • środowisko i ekologia, • estetyka przestrzeni publicznej, •
edukacja,  •  sport,  rekreacja  i  turystyka,  •  kultura  i  tradycja,  •  aktywizowanie  seniorów i
współpraca  pokoleń,  •  integracja  społeczna,  •  innowacje  oraz  integracja  cyfrowa  –
zwiększenie dostępności do internetu, • współpraca zagraniczna, • najbardziej zaangażowany
społecznie pracodawca.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępy pod adresem: 
http://www.floriany.pl/ .

2. „NUMER ALARMOWY 112” – konkurs Wojewody Lubelskiego na prace plastyczne dla
uczniów  klas  0-III  oraz  prace  językowe  dla  uczniów  klas  IV-VI  szkół  podstawowych
związany z tematyką numeru alarmowego 112.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy: 
http://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/REGULAMIN%20KONKURSU%20DLA
%20DZIECI%20%27NUMER%20ALARMOWY%20112%27.pdf .

3. „ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU  2016”  –  konkurs  organizowany  przez
Wojewodę  Lubelskiego.  Laureaci  zostaną  wyłonieni  w  kategoriach: •  bezpieczeństwo. •
polityka  społeczna.  •  edukacja. •  sport  i  rekreacja. •  kultura  i  dziedzictwo  narodowe. •
profilaktyka i ochrona zdrowia.

Termin zgłoszeń: 5 lutego 2017 roku.

Szczegóły konkursu: http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/%E2%80%9Eorganizacja-
pozarz%C4%85dowa-roku-2016%E2%80%9D .

4. „RAZEM BEZPIECZNIEJ  IM.  WŁADYSŁAWA STASIAKA”  –  rządowy program
ograniczania przestępczości  i aspołecznych zachowań na lata 2016 i  2017 mający na celu
wspieranie  działań  propagujących  bezpieczeństwo  społeczności  lokalnych.  Organizatorem
konkursu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs organizowany w
obszarach:  •  bezpieczeństwo  w  miejscach  publicznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz
ochrona dzieci i młodzieży, • edukacja dla bezpieczeństwa. 
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Termin zgłoszeń: 10 lutego 2017 roku.

Szczegóły konkursu: http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ oraz 
http://luwwlublinie.bip.gov.pl/edycja-programu-2017/razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-
stasiaka-edycja-2017.html .

5. „WSPÓLNIE  DLA BEZPIECZEŃSTWA  NA STOKU”  –  konkurs  plastyczny  dla
młodzieży do 16 roku życia, polegający na zilustrowaniu Dekalogu Reguł FIS organizowany
przez Komendę Główną policji  oraz Stowarzyszenie  Instruktorów i Trenerów Narciarstwa
Polskiego Związku Narciarskiego. 

Termin zgłoszeń: 20 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne pod adresem: 
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136517,Rusza-konkurs-plastyczny-w-ramach-kampanii-
pn-WSPOLNIE-DLA-BEZPIECZENSTWA-NA-STO.html .

6. „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” – VIII edycja ogólnopolskiego konkursu na wzorową
młodzieżową  drużynę  pożarniczą  i  jej  opiekuna.  Organizatorem  konkursu  jest  Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: http://zosprp.pl/?
q=content%2Fviii-konkurs-dla-mdp-najlepsi-z-najlepszych-termin-przeslania-zgloszen-do-
28022017-roku .

7. „25  LAT  PSP  -  PROFESJONALNI,  SPRAWNI,  POMOCNI”  –  XIX  edycja
ogólnopolskiego  konkurs  plastycznego  mającą  za  zadanie  zwrócenie  uwagi  na  ważne
zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i
twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza
o szeroko rozumianym bezpieczeństwie  oraz  ukazanie  strażaków-ratowników w szerokim
spektrum  działań  ratowniczo-gaśniczych.  Organizatorem  konkursu  jest  Komenda  Główna
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Termin zgłoszeń: 31 marca 2017 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny pod adresem: 
http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/XIX-edycja-Ogolnopolskiego-
Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-2017/idn:36162 .
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