
Ogłoszenie Konkursu_ Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020 

 

I. Podstawa prawna: 

Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 2962/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

26  listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”. 

II. Cel konkursu: 

Celem Konkursu jest Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich 

realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. 

Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.   

III. Termin realizacji: 

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 27 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie i zakończenie 

Konkursu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.  

IV. Podmioty uprawnione do składania ofert: 

Konkurs „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy 

działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych 

i grup nieformalnych,  które w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego 

działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie 

lub zespołowo, w tym w czasach pandemii. Przykładowe obszary inicjatyw wolontariackich to: wolontariat 

obywatelski, wolontariat sąsiedzki, wolontariat międzykulturowy, wolontariat młodzieżowy, wolontariat 

senioralny, wolontariat rodzinny, wolontariat kryzysowy, wolontariat na rzecz zrównoważonego rozwoju 

(inicjatywy na rzecz ziemi, powietrza, wód i zwierząt). 

V. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z: 

Uchwałą Nr 2962/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 

oraz Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały. 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Termin składania ofert upływa z dniem 11 grudnia 2020 roku. 2. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie 

inicjatywy wolontariackiej/wolontariuszki/ wolontariusza do Konkursu wraz z opisem (max. 1 000 słów) 

na Formularzu zgłoszeniowym w wersji edytowalnej (Word) wraz z podpisanym przez osobę uprawnioną 

skanem Formularza zgłoszeniowego. 3. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do  

Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: 

konkurswolontariat@rops.poznan.pl do dnia określonego w Ogłoszeniu konkursowym, do godz. 23.59 

z dopiskiem w tytule „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020”. 

VII. Informacje dodatkowe: 

1. Ogłoszenie Konkursu, Regulamin Konkursu i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej 

i BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: https://rops.poznan.pl/aktualnosci-2/, 

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/, http://rops.poznan.ibip.pl/public/, 

http://wielkopolskaotwarta.pl), BIP Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego 

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_pomoc-spoleczna ) oraz w Biurze obsługi Konkursu (Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. 61 8567334, 61 

8567300. 2. Informacji w sprawie Konkursu udziela: 

Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, +48 618567334. 
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