
Uchwała Nr 2599/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób 

z Niepełnosprawnościami” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                     

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                 

co następuje: 

 

§ 1 

Województwo Wielkopolskie przeprowadzi X edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska 

Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, zwanego dalej „Konkursem”. 

   

§ 2 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Obsługę administracyjną Konkursu zapewni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

                                                          



Uzasadnienie do uchwały Nr 2599/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób 

z Niepełnosprawnościami” 

 

Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania X edycji Konkursu pod nazwą 

„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, jako kontynuacji poprzednich edycji 

realizowanych w ramach środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i środków Unii 

Europejskiej.  

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu 

społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (zakończonych 

do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia 

w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.  

Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczy działań 

realizowanych dla jego mieszkanek i mieszkańców. Konkurs skierowany jest do organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i inne podmiotów, również 

działających w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 (do dnia ogłoszenia Konkursu) 

zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.  

Konkurs jest formą systemowego wspierania działań kreowanych i wdrażanych na rzecz osób                

z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim. W Konkursie planuje się  

nagrodę/nagrody finansowe w łącznej wysokości 50 000,00 zł brutto.  

Realizacja Konkursu w 2020 roku spowoduje łączne skutki finansowe w kwocie                           

70.000,00 zł  brutto, które zostaną pokryte ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego - środków własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu                             

i które zostały zabezpieczone w planie budżetowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu w kwocie 20.000,00 zł brutto w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – 

Regionalne ośrodki polityki społecznej w § 4300 – Zakup usług pozostałych i w kwocie                 

50.000,00 zł brutto w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85311 - Rehabilitacja zawodowa  i społeczna osób niepełnosprawnych w § 4190 - Nagrody 

konkursowe. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 



Załącznik do uchwały Nr 2599/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2020 roku         

 

 

 

REGULAMIN 

X edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia X 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 września 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

4. Ogłoszenie Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

Ogłoszenia Konkursu, zgodnie z ust. 4 (dokładne daty graniczne zostaną wskazane                                

w Ogłoszeniu konkursowym). 

   

§ 2. CEL I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu 

społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 

(zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych 

na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.  

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

realizowanych dla jego mieszkanek i mieszkańców. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” skierowany jest 

do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i innych 

podmiotów, również działających w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały 

na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.  

2. Konkurs jest konkursem otwartym.   

 



§ 4. WYMOGI FORMALNE 

 

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie działania do Konkursu wraz z jego dokumentacją                

(np. zdjęcia, plakaty, informacje prasowe potwierdzające realizację działania). 

2. Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu i w imieniu zawartego na rzecz Konkursu 

partnerstwa, organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne 

podmioty, które do dnia rozpoczęcia Konkursu przeprowadziły działanie na rzecz pomocy lub 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, zwane dalej Uczestnikiem 

Konkursu.  

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

podany w Ogłoszeniu konkursowym. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie oraz 

zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.  

4. Uczestnik Konkursu może wskazać więcej niż jedno działanie. W takim przypadku dla każdego 

zgłaszanego działania należy wypełnić i dostarczyć osobno komplet dokumentów. 

5. W zgłoszeniu konkursowym złożonym w partnerstwie obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest 

wskazanie Lidera partnerstwa. 

6. Dodatkowo każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do złożenia dodatkowych załączników 

dokumentujących zrealizowane działanie. Wszystkie załączniki, również dokumentacja 

wskazana w pkt. 1, powinny być załączone w formie elektronicznej na nośniku CD, CDR, DVD 

lub pamięci USB (pendrive) i możliwe do edycji. 

7. Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem obowiązkowym - dokumentacją,  należy złożyć            

w siedzibie Organizatora Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub 

przesłać pocztą na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 

lub przez platformę ePUAP 

do dnia (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie 

papierowej lub data wpływu w ePUAP) określonego w Ogłoszeniu konkursowym.  

 

§ 5. OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

 

1. Oceny formalnej Zgłoszeń do Konkursu dokonuje Organizator Konkursu. 

2. Kryteria oceny formalnej to: 

a) zgłoszenie działania do Konkursu wraz z dokumentacją dostarczone osobiście do siedziby 

Organizatora Konkursu lub przesłane pocztą, pocztą elektroniczną w ePUAP, w terminie 

zgodnym ze wskazanym w Ogłoszeniu Konkursu, 

b) zgłoszenie pocztą do Konkursu zawiera Formularz zgłoszeniowy (w wersji papierowej) 

wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (Word) oraz dokumentację 

zrealizowanego działania (pamięć USB - pendrive, płyta CD). Zgłoszenie do Konkursu                    

w ePUAP zawiera Formularz zgłoszeniowy podpisany elektronicznie oraz dokumentację 

zrealizowanego działania w formie załączników elektronicznych. Wymagane załączniki 

obowiązkowe są kompletne i możliwe do edycji, 



c)  podmiot zgłaszający jest uprawniony do udziału w  Konkursie, 

d) formularz zgłoszeniowy zawiera potwierdzone podpisem osoby uprawnionej w imieniu 

Uczestnika Konkursu oświadczenia: 

-    potwierdzające zrealizowanie działania w roku 2019 lub/i 2020,  

- potwierdzające zrealizowanie zgłoszonego działania na terenie województwa 

wielkopolskiego, 

- potwierdzające zrealizowanie zgłoszonego działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, 

-  potwierdzające zrealizowanie działania w społeczności lokalnej Uczestnika Konkursu. 

3. Kryteria oceny merytorycznej to: 

a) pomysł działania 

przez pomysł działania rozumie się np. akcję społeczną, projekt społeczny, kampanię 

społeczną, usługę, która wynika z potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia 

w danej społeczności lokalnej, pomysł, który na podstawie doświadczeń Uczestnika 

Konkursu przyczynił się do pomocy / wsparcia/ podniesienia jakości życia/ zmiany 

w społeczności lokalnej, pomysł, który jest sprawdzonym działaniem wspierającym osoby 

z niepełnosprawnościami i ich otoczenie lub powstał w wyniku zapobiegania skutkom 

epidemii;  

punktacja w skali 0 punktów – brak uzasadnienia do realizacji działania w społeczności 

lokalnej,  

1-10 punktów – pomysł realnie przyczyniający się do wsparcia/ podniesienia jakości życia/ 

zmiany w społeczności lokalnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia – 

ocena na podstawie opisu i załączonych do zgłoszenia dokumentów, 

b) dostępność działania  

przez dostępność rozumie się możliwość skorzystania z działania osób 

z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia;  

punktacja w skali 0 punktów – niemożliwe,  

1-10 punktów – łatwy, powszechny, bez barier udział/odbiór/dostęp do działania – ocena 

na podstawie opisu i załączonych do zgłoszenia dokumentów; 

c) zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami lub/i ich otoczenia 

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

osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w kreowaniu pomysłu, przygotowywaniu 

działania, realizacji zadań na poszczególnych etapach;  

punktacja w skali 0 punktów – brak zaangażowania,  

1-10 punktów – osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie włączone w realizację 

zadania – ocena na podstawie opisu i załączonych do zgłoszenia dokumentów, 

d) zaangażowanie społeczności lokalnej 

przez zaangażowanie społeczności lokalnej rozumie się udział społeczności lokalnej 

w kreowaniu pomysłu, przygotowywaniu działania, realizacji zadań na poszczególnych 

etapach;  

punktacja w skali 0 punktów – brak zaangażowania,  

1-10 punktów – społeczność lokalna włączona w realizacje zadania – ocena na podstawie 

opisu i załączonych do zgłoszenia dokumentów, 



e) wpływ danego działania na zmianę np. postaw, sposobu działania, postrzegania potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami wśród mieszkańców społeczności lokalnej  

przez wpływ danego działania rozumie się zmianę w społeczności lokalnej np. postaw, 

sposobu działania, postrzegania potrzeb, która wynika bezpośrednio z działania;  

punktacja w skali 0 punktów – brak wpływu,  

1-10 punktów – wpływ faktyczny, możliwy do zweryfikowania – na podstawie opisu 

i załączonych do zgłoszenia dokumentów. 

 

§ 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. Kapituła powoływana jest Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

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

organizacji pozarządowych, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, innych 

podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły zgodnie z Uchwałą. 

5. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

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

w Konkursie, w tym Wyróżnień specjalnych.  

7.  Kapituła Konkursu podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu 

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

głos Przewodniczącego. 

8. Kapituła sporządza protokół z obrad i przedstawia go Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego wraz z listą Laureatów Konkursu oraz propozycją nagród i wyróżnień. 

9.  Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.    

 

§ 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór Laureatów Konkursu oraz Wyróżnionych w Konkursie 

nastąpi podczas posiedzenia Kapituły. 

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 31 grudnia 2020 r. - o miejscu i godzinie i formule Gali 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym zaproszeniem. Informacja ta zostanie 

także udostępniona na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

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

Konkursu (Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany formuły Gali ze względu 

na aktualną w danym momencie sytuację epidemiczną). 

 

 

 



§ 8. NAGRODY 

 

1. Kapituła wybierze Laureata/ów oraz/i/lub Wyróżnionych, 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. 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 danej edycji Konkursu. 

Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia uchwalenia i ogłoszenia. 

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 ww. załącznikami można uzyskać osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 oraz poprzez stronę internetową 

Organizatora Konkursu. 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu Konkursu  

Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_X edycja_2020 

 

Konkurs 

„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem obowiązkowym - dokumentacją,  należy złożyć                        

w siedzibie Organizatora Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub 

przesłać pocztą na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 

lub przez platformę ePUAP 

do dnia (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie 

papierowej lub data wpływu w ePUAP) określonego w Ogłoszeniu konkursowym.  

z dopiskiem na kopercie:  

„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2020” 

 

Nr zgłoszenia 

 

Data wpływu 

 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU 

 

NAZWA REPREZENTOWANEJ ORGANIZACJI/JST/INSTYTUCJI/PODMIOTU 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                           *LIDER PARTNERSTWA                                            

TYTUŁ DZIAŁANIA 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 



DANE ADRESOWE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Ulica i nr  

2. Kod pocztowy i miasto  

3. Telefon  

4. Adres e-mail  

5. Adres www  

6. Status prawny  

7. Numer KRS/innego rejestru  

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU 

1. Imię i nazwisko  

2. Funkcja/stanowisko  

3. Telefon  

4.   Adres e-mail  

OPIS DZIAŁANIA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

W opisie prosimy pamiętać o odniesieniu się do kryteriów Konkursu: 

a) pomysł działania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………. 

W ocenie kryterium pod uwagę będą brane: rozpoznanie potrzeb grupy docelowej na podstawie 

np. diagnozy, dopasowanie pomysłu do potrzeb (pomysł nowy/sprawdzony), ciekawa forma jego 

realizacji 

 

 



b) dostępność działania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

W ocenie kryterium pod uwagę będą brane: zapewnienie łatwego/powszechnego (w danej 

społeczności), bez barier udziału/odbioru/dostępu do danego działania 

 

c) zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami lub/i ich otoczenia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

W ocenie kryterium pod uwagę będą brane: sposób i zakres włączenia w realizację działania osób 

z niepełnosprawnościami 

 

d) zaangażowanie społeczności lokalnej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..  

W ocenie kryterium pod uwagę będą brane: sposób i zakres włączenia w realizację działania 

społeczności lokalnej 

 

e) wpływ danego działania na podniesienie lokalnej świadomości społecznej w obszarze 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

W ocenie kryterium pod uwagę będzie brana zmiana dotycząca np. postawy, sposobu działania, 

postrzegania potrzeb i możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami, która faktycznie 

zaistniała w wyniku realizacji działania 



Oświadczenia Uczestnika Konkursu  

1. Oświadczam, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i akceptujemy uczestnictwo 

w nim na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Oświadczam, iż dokonując zgłoszenia do Konkursu dopełniliśmy obowiązków 

wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych wobec osób, których 

dane te dotyczą m.in. przy gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych 

osobowych Organizatorowi Konkursu. 

4. Wyrażamy zgodę na publikację i upowszechnianie treści i zdjęć zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym (w tym dokonywania skrótów). 

5. Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu działanie zrealizowano od 01.01.2019 do dnia 

ogłoszenia Konkursu. 

6. Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu działanie zrealizowano na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

7. Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu działania zrealizowano na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia. 

8. Oświadczam, że zgłoszone do Konkursu działania zrealizowano w społeczności lokalnej. 

 

 

 

 

…………………………………………….                                                   …………………………………………………. 

       miejscowość i data                                                                    podpis osoby upoważnionej   

                                                                                                              do zgłoszenia uczestnictwa  

                                                                                                                            w Konkursie 

                                                                                                            

 

 


