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  Załącznik  do Uchwały Nr ………………./2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia …………………….. 2018 roku         

 

 

 

 

REGULAMIN 

VIII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia VIII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla  

Osób z Niepełnosprawnościami”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie w imieniu którego działa 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - jednostka organizacyjna 

Województwa Wielkopolskiego, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem 

Konkursu.    

3. Termin realizacji prac związanych z organizacją Konkursu ustala się na okres od 1 marca 

2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

4. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od dnia Ogłoszenia Konkursu przez maksymalnie 

30 dni kalendarzowych (dokładne daty graniczne zostaną wskazane w Ogłoszeniu 

konkursowym). 

5. Ogłoszenie Konkursu wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (www.rops.poznan.pl) oraz 

na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

   

§ 2. CEL I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw/działań zrealizowanych w roku 

2017 i/lub 2018 w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia osób 

z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w życie społeczne i zawodowe przez organizacje, 

instytucje i inne podmioty społeczne (również w partnerstwie). 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczy działań 

realizowanych dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.   

 

http://www.rops.poznan.pl/


 

 

 

 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Nagrodę w Konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” będą 

mogły otrzymać organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne, również działające 

w partnerstwie, które w roku 2017 lub 2018 zrealizowały na terenie województwa 

wielkopolskiego w społecznościach lokalnych inicjatywy/działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.  

2. Konkurs jest konkursem otwartym.   

 

 

§ 4. WYMOGI FORMALNE 

 

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie do Konkursu.  

2. Zgłoszenia dokonują organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne, również 

w partnerstwie, działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, zwane dalej 

Uczestnikami Konkursu.  

3. Wzór Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) i termin jego składania 

zostanie podany w Ogłoszeniu konkursowym. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie 

oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane. Wymogiem formalnym jest także 

złożenie Formularza zgłoszeniowego w edytowalnej wersji na nośniku elektronicznym 

(pendrive, płyta CD) wraz z dokumentacją fotograficzną zrealizowanego działania/inicjatywy. 

4. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu może/mogą wskazać więcej niż jedno działanie. W takim 

przypadku dla każdego zgłaszanego działania/inicjatywy należy wypełnić i dostarczyć osobno 

komplet dokumentów. 

5. W zgłoszeniu konkursowym złożonym w partnerstwie obowiązkiem 

Uczestnika/Uczestników Konkursu jest wskazanie Lidera partnerstwa. 

6. Dodatkowo każdy Uczestnik/Uczestnicy Konkursu ma/mają prawo do złożenia 

dodatkowych załączników dokumentujących zrealizowane działanie/inicjatywę, w formie 

dowolnej (np. wydruk, film, nagranie). 

7. Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami, należy złożyć w siedzibie Organizatora 

Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą pocztową 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 

do dnia i godziny określonej w Ogłoszeniu konkursowym.  

 

 



 

 

§ 5. OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

 

1. Oceny formalnej Zgłoszeń do Konkursu dokonuje Organizator Konkursu. 

2. Kryteria oceny formalnej to: 

a/ zgłoszenie do Konkursu nadesłane/dostarczone w terminie zgodnym z Ogłoszeniem 

Konkursu. 

b/ zgłoszenie do Konkursu zawiera Formularz zgłoszeniowy, wymagane załączniki 

są kompletne i możliwe do edycji. 

c/ podmiot zgłaszający jest uprawniony do udziału w  Konkursie. 

d/ formularz zgłoszeniowy jest uzupełniony w części formalnej w oświadczenia potwierdzające 

zrealizowanie działania/inicjatywy w roku 2017 lub/i 2018 oraz potwierdzające zrealizowanie 

działania/inicjatywy na terenie województwa wielkopolskiego oraz potwierdzające 

zrealizowanie działania/inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia 

oraz potwierdzające zrealizowanie działania/inicjatywy w społeczności lokalnej. 

3. Kryteria oceny merytorycznej to: 

a/  pomysł działania/inicjatywy 

przez pomysł rozumie się pomysł, który wynika z potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich 

otoczenia w danej społeczności lokalnej, pomysł, który na podstawie doświadczeń uczestnika 

Konkursu przyczyni się do wsparcia/ podniesienia jakości/ zmiany w społeczności lokalnej, 

pomysł, który jest sprawdzonym działaniem wspierającym osoby z niepełnosprawnościami 

i ich otoczenie, aktywnie przyczynia się do podniesienia jakości relacji społecznych 

w społeczności lokalnej, punktacja w skali od 0 punktów – brak uzasadnienia do realizacji 

działania w społeczności lokalnej, do 10 punktów – pomysł realnie przyczyniający się 

do podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w danej 

społeczności lokalnej. 

b/ możliwość implementacji działania/inicjatywy na terenie regionu 

przez możliwość implementacji rozumie się możliwość wdrożenia, zrealizowania pomysłu 

w innej społeczności lokalnej jako dobrej praktyki działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, punktacja w skali od 0 punktów – niemożliwe, do 10 punktów – 

całkowicie możliwe. 

c/ zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami lub/i ich otoczenia 

przez zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami lub/i ich otoczenia rozumie się udział 

osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia w kreowaniu pomysłu, przygotowywaniu działania, 

realizacji zadań i ich zakresu na poszczególnych etapach, punktacja w skali od 0 punktów – 

brak zaangażowania, do 10 punktów – zaangażowane osoby z niepełnosprawnościami i ich 

otoczenie. 

d/ zaangażowanie społeczności lokalnej 

przez zaangażowanie społeczności lokalnej rozumie się udział społeczności lokalnej 

w kreowaniu pomysłu, przygotowywaniu działania, realizacji zadań i ich zakresu 

na poszczególnych etapach, punktacja w skali od 0 punktów – brak zaangażowania, do 10 

punktów – zaangażowana społeczność lokalna. 



 

 

e/ znaczenie danego działania/inicjatywy dla społeczności lokalnej. 

przez znaczenie danego działania rozumie się możliwość wpływu/wpływ zrealizowanej 

inicjatywy/działania na podniesienie świadomości społeczności lokalnej w obszarze wspierania 

osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, punktacja w skali od 0 punktów – brak wpływu, 

do 10 punktów – faktyczny, możliwy do zweryfikowania wpływ. 

f/ innowacyjność, oryginalność pomysłu, nowe zastosowanie pomysłu w praktycznym 

działaniu, nowy efekt działania 

przez innowacyjność, oryginalność pomysłu, nowe zastosowanie pomysłu w praktycznym 

działaniu, nowy efekt działania rozumie się działanie efektywne, nowatorskie, odpowiadające 

na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania 

i prowadzące od pomysłu do wdrożenia. Niezbędne elementy towarzyszące innowacji 

to międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, tworzenie 

nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów (na podstawie 

definicji: konsorcjum Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation 

in Europe), punktacja w skali od 0 punktów – brak innowacji, do 10 punktów – 

pomysł/działanie innowacyjne. 

 

§ 6. KAPITUŁA 

 

1. Oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych dokona Kapituła Konkursu „Wielkopolska 

Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, zwana dalej Kapitułą, powołana przez 

Organizatora Konkursu na czas trwania danej edycji. 

2. W skład Kapituły wejdą przedstawiciel/e Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel/e 

organizacji, instytucji, podmiotów społecznych działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami.  

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wskazany przez Organizatora Konkursu. 

4. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

5. Kapituła wybiera  Laureatów Konkursu, ma także możliwość przyznania Wyróżnień 

w Konkursie.   

6. Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej ¾ swych członków. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.    

 

 

§ 7. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór Laureatów Konkursu oraz/i/lub Wyróżnionych 

w Konkursie nastąpi podczas posiedzenia Kapituły, do 30 maja 2018 roku. 

2. Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” wieńczyć będzie 

uroczysta Gala Laureatów Konkursu. Gala Konkursu odbędzie się w okresie od zakończenia 



 

 

prac Kapituły, nie później niż do 30 czerwca 2018 roku - o miejscu i godzinie Uczestnicy 

Konkursu zostaną powiadomieni osobnym zaproszeniem na Galę Laureatów Konkursu. 

Informacja ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.   

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej podczas Gali Laureatów 

Konkursu. 

 

§ 8. NAGRODY 

 

1. Kapituła wybierze Laureata/ów oraz/i/lub Wyróznionych, którym zostanie przyznana/ne 

nagroda/y finansowa/e.  

2. Maksymalna kwota przyznanych nagród łącznie to 50 000,00 zł brutto. 

 

§ 9. BIURO KONKURSU 

 

Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

Dział Koordynacji Integracji Społecznej 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11  

61-731 Poznań  

tel. 61 8567334, 61 8567300 

www.rops.poznan.pl  

 

informacji udziela: Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl,  

tel. + 48 61 8567 334 

 

§ 10. 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich 

warunków określonych w Regulaminie. 

2. Nadesłane Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.   

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania treści i zdjęć zawartych 

w nadesłanych Formularzach zgłoszeniowych (w tym dokonywania skrótów).   

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, 

a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem 

danej edycji Konkursu. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. 

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:monika.zembrzycka@rops.poznan.pl


 

 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu. 

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.   

8. Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać osobiście w Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej w Poznaniu przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, a także za pośrednictwem 

strony internetowej Organizatora Konkursu – www.rops.poznan.pl.    

 

 

 

 


