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 Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 2115 /2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 czerwca  2016 r. 

 
 
 
 

Regulamin Konkursu  
 

„WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
 
 

§ 1. Postanowienia wstępne 

 

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

Niepełnosprawnych”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie.  

3. Termin realizacji konkursu ustala się na okres od czerwca 2016 r. do grudnia 2016 r. 

 

§ 2. Cel Konkursu 

Celem VI edycji Konkursu jest: 

a) promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego1 

osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze 

przedsiębiorczości społecznej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej. 

b) inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich 

włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami 

społecznymi.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną 

organizacją społeczną, które złożą Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem.  Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis 

pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca 

w konkursie partnerstwo.  

                                                 
1 Włączenie społeczne – rozumiane jest tutaj jako proces uwzględniania potrzeb/oczekiwań osób 
z niepełnosprawnościami w obszarze najważniejszych nurtów życia społecznego, charakteryzowany przez takie cechy 
jak: pełne uczestnictwo, brak marginalizacji, współpraca i partnerstwo, egalitaryzm i podmiotowość itp. Włączenie jest 
definiowane jako przeciwstawienie wykluczenia społecznego (rozumianego jako brak dostępności lub ograniczony dostęp 
do pewnych dóbr, usług, zasobów dostępnych ludziom zdrowym, w tym wypadku niedostępny/ograniczony z uwagi 
na niepełnosprawność). W tym znaczeniu wykluczenie społeczne vs włączenie społeczne obejmować mogą różne obszary 
funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością (m.in. ekonomiczne, społeczne, kulturowe, rynkowe, cyfrowe itp.), a tym 
samym warunkować jakość i warunki życia społeczeństwa jako całości. Model włączenia społecznego wyrasta 
z przekonania, że to środowisko społeczne (otoczenie w wymiarze ludzkim – świadomościowym, mentalnym, 
materialnym, technicznym [np. architektonicznym] itp.) pełni kluczowa rolę w przezwyciężaniu skutków wtórnej 
niepełnosprawności. Włączenie społeczne jest kolejnym etapem wzmocnienia statusu osób z niepełnosprawnościami po 
etapie integracji społecznej. 
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§ 4. Ogłoszenie Konkursu 

 

Ogłoszenie Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

(www.rops.poznan.pl, www.wielkopolskaes.pl). 

 

§ 5. Formularz zgłoszeniowy 

 

1. Wzór Formularza zgłoszeniowego i termin jego składania zostanie podany w ogłoszeniu konkursowym. Formularze 

zgłoszeniowe złożone po terminie oraz zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest doręczenie ważnej umowy partnerskiej lub porozumienia o współpracy 

dla działań planowanych w Konkursie.  

3. Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami, należy złożyć w siedzibie 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 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.  

4. Wszystkie Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami pozostaną w aktach Ośrodka i nie będą odsyłane. 

5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych www.umww.pl oraz www.rops.poznan.pl, 

www.wielkopolskaes.pl.  

 

§ 6. Procedura konkursowa 

 

1. Ocena i weryfikacja pomysłów i inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem narzędzi ekonomii 

społecznej odbywać się będzie poprzez ocenę formalną wniosków na podstawie nadesłanych Formularzy wraz 

z załącznikami przez Kapitułę Konkursu oraz zatwierdzenie listy przystępujących do Konkursu pomysłów/inicjatyw, 

zamieszczenie opisów pomysłów/inicjatyw na stronie Konkursu (plebiscyt internetowy). 

2. Wyłonienia zwycięzcy Konkursu dokona społeczność lokalna - internauci - mieszkańcy Wielkopolski - drogą głosowania 

w plebiscycie. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu zamieszczone zostanie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu www.umww.pl, na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

www.rops.poznan.pl oraz na www.wielkopolskaes.pl, zaś wręczenie nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

odbędzie podczas gali. 

 

 

 

 

http://www.umww.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.wielkopolskaes.pl/
http://www.umww.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.wielkopolskaes.pl/
http://www.umww.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.wielkopolskaes.pl/
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§ 7.  Kapituła Konkursu 

 

1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego odrębną uchwałą. 

2. W skład Kapituły wejdą: 

a) Przewodniczący Kapituły Konkursu - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

b) Członkowie Kapituły Konkursu: 

-    przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 

- przedstawiciel Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, 

- przedstawiciel Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

-   przedstawiciel Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

-   przedstawiciel Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

-  2 przedstawicieli poznańskich uczelni/środowiska profesjonalnie zajmujących się problematyką osób       

z niepełnosprawnościami. 

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. Zadania Kapituły Konkursowej: 

a) ocena i zatwierdzenie formalne zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez samorządy zgodnie z § 5                

pkt. 1, 

b) wybór zgłoszeń do udziału w plebiscycie internetowym,  

c) przedstawienie wyników Konkursu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

5. Kapituła Konkursowa na etapie wyboru zgłoszeń do Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Z obrad Kapituły sporządzany jest protokół podpisywany przez Przewodniczącego Kapituły. 

 

§ 8. Kryteria oceny konkursowej 

 

1. Przy analizie zgłoszeń na etapie wyboru zgłoszeń do udziału w plebiscycie internetowym, Kapituła Konkursu bierze pod 

uwagę następujące kryteria: 

- wrażliwość – rozumianą jako istniejącą i rozwijaną przez Samorządy, jako świadomość na wyzwania ON we własnej 

społeczności lokalnej, jako wyzwalanie wrażliwości w innych – partnerach społecznych, społeczności lokalnej, 

- wyobraźnię – rozumianą jako kreowanie przez Samorządy nowych rozwiązań dla ON, nowych pomysłów, wspieranie 

istniejących i sprawdzonych w społeczności, patrzenie w przyszłość w celu tworzenia i budowania rozwiązań tu i teraz, 

- współuczestnictwie – rozumiane jako zaproszenie do współpracy wszystkich interesariuszy działań na rzecz ON 

i realizacja inicjatyw/pomysłów w partnerstwie społecznym, jako promowanie współpracy i budowa silnej społeczności 

lokalnej. 

 

2. Skala punktów każdego kryterium oceny zostanie ustalona przez Kapitułę Konkursu podczas pierwszego posiedzenia 

Kapituły. 
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§ 9. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Za zajęcie I miejsca w Konkursie jednostce samorządu terytorialnego reprezentującej partnerstwo przyznaje się 

nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,00 zł na realizację pomysłu/inicjatywy na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami oraz za zajęcie II i II miejsca w Konkursie odpowiednio 10.000 zł i 5.000,00 zł. 

2. Wszystkie partnerstwa nominowane do nagrody głównej i pozostałych zostaną zaproszone na galę wręczenia nagród. 

 

§ 10. Biuro obsługi 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. 61 8567 334 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do Konkursu oznacza 

akceptację regulaminu przez uczestnika Konkursu. 

2. Regulamin Konkursu oraz komunikaty dotyczące przebiegu Konkursu udostępnione będą na stronie internetowej 

www.rops.poznan.pl, www.wielkopolskaes.pl a także w Biurze obsługi Konkursu.  

3. Organizatorzy mają prawo publikacji i upowszechniania treści zawartych w Formularzach zgłoszeniowych,                       

ich fragmentów lub streszczeń.  

4. W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje 

odwołanie.  

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

