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Załącznik do Uchwały Nr 3638/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

 

Ogłoszenie Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021 

31 maja 2021 roku 

 

I. Cel konkursu: 

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

kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia 

ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne 

osób z niepełnosprawnościami. 

 

Tematem przewodnim XI edycji Konkursu są ochrona/ realizacja/ upowszechnianie wiedzy o prawach 

kobiet/ sytuacja kobiet z niepełnosprawnością/ przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet 

z niepełnosprawnością/ ich dyskryminacji. 

 

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami: 

1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030; 

2. Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert: 

 

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, 

instytucji i innych podmiotów, również działających w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 

zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych 

na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia. 

2. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które prowadzą swoją statutową działalność na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

 

IV. Kryteria formalne jakie muszą spełniać podmioty składające formularz. 

 

1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie działania do Konkursu poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego (zwanego dalej formularzem). 
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V. Wymagane dokumenty. 

 

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu). Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie 

oraz zawierający braki formalne nie będzie rozpatrywany. 

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

dokumentujących zrealizowane działanie, np. zdjęcia, plakaty, informacje prasowe potwierdzające 

realizację działania. Wszystkie załączniki powinny być załączone w formie elektronicznej                          

na nośniku CD, CDR, DVD lub pamięci USB (pendrive) i możliwe do edycji. 

 

VI. Kryteria stosowane przy ocenie zgłoszonego działania. 

 

1.  Przy wyborze formularzy pod uwagę będą brane następujące kryteria merytoryczne:  

 

  

KRYTERIUM 

 

 

LICZBA PUNKTÓW 

a) pomysł działania 

 

przez pomysł działania rozumie się np. akcję 

społeczną, projekt społeczny, kampanię 

społeczną, usługę, które wynikają z potrzeb 

osób  

z niepełnosprawnościami i ich otoczenia 

w danej społeczności lokalnej; pomysł, który 

na podstawie doświadczeń Uczestnika 

Konkursu przyczynił się do włączenia 

społecznego/ wsparcia/ podniesienia jakości 

życia/ zmiany w społeczności lokalnej; pomysł, 

który jest sprawdzonym działaniem 

wspierającym osoby z niepełnosprawnościami i 

ich otoczenie 

 

(0–10 pkt) 

 

0 pkt – brak uzasadnienia do realizacji 

działania w społeczności lokalnej 

 

1–10 pkt 

 – 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  

w formularzu zgłoszenia 

 

b) działanie odpowiadające na temat przewodni 

XI edycji Konkursu 

 

przez działanie odpowiadające na temat 

przewodni XI edycji Konkursu rozumie się 

działanie zrealizowane na rzecz ochrony 

/realizacji/upowszechniania  wiedzy 

o prawach kobiet/ sytuacji kobiet 

(0–10 pkt) 

 

0 pkt – brak odniesienia do tematu 

przewodniego XI edycji Konkursu 

 

1–10 pkt 

 – pomysł odnoszący się do tematu 

przewodniego XI edycji Konkursu – 



3 

 

z niepełnosprawnością/ przeciwdziałania 

przemocy wobec kobiet 

z niepełnosprawnością / ich dyskryminacji 

 

ocena na podstawie opisu w formularzu 

zgłoszenia 

 

c) dostępność działania 

 

przez dostępność rozumie się możliwość 

skorzystania z działania przez osoby  

z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia 

 

(0–10 pkt) 

 

0 pkt – brak dostępności 

 

1–10 pkt – dostęp łatwy, powszechny, 

bez barier – ocena na podstawie opisu  

w formularzu zgłoszenia 

 

d) zaangażowanie osób z 

niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia 

 

przez zaangażowanie osób  

z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia 

rozumie się udział osób 

z niepełnosprawnościami  

i ich otoczenia w kreowaniu pomysłu, 

przygotowywaniu działania, realizacji zadań 

na poszczególnych etapach 

 

(0–10 pkt) 

 

0 pkt – brak zaangażowania 

 

1–10 pkt – osoby z 

niepełnosprawnościami i ich otoczenie 

włączone w realizację zadania – ocena 

na podstawie opisu  

w formularzu zgłoszenia 

e) zaangażowanie społeczności lokalnej 

 

przez zaangażowanie społeczności lokalnej  

rozumie się udział społeczności lokalnej  

w kreowaniu pomysłu, przygotowywaniu 

działania, realizacji zadań na poszczególnych 

etapach 

(0–10 pkt) 

 

0 pkt – brak zaangażowania 

 

1–10 pkt – społeczność lokalna 

włączona  

w realizację zadania – ocena 

na podstawie opisu w formularzu 

zgłoszenia 

 

f) wpływ danego działania na zmianę postaw, 

sposobu działania, postrzegania potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami wśród mieszkańców 

społeczności lokalnej 

 

przez wpływ danego działania rozumie się 

zmianę w społeczności lokalnej, np. postaw, 

(0–10 pkt) 

 

0 pkt – brak wpływu 

 

1–10 pkt – wpływ faktyczny, możliwy 

do zweryfikowania – na podstawie 

opisu  



4 

 

sposobu działania, postrzegania potrzeb, która 

wynika bezpośrednio z działania 

 

i załączonych do zgłoszenia 

dokumentów 

g) opis działania we wniosku jest językowo 

niedyskryminujący, niestygmatyzujący, 

inkluzywny i użyty z poszanowaniem praw  

i godności osób z niepełnosprawnościami i ich 

otoczenia 

 

(0–5 pkt)  

 

0 pkt – język dyskryminujący, 

stygmatyzujący, nieinkluzywny 

 

1–10 pkt – język niedyskryminujący, 

niestygmatyzujący, inkluzywny i użyty  

z poszanowaniem praw i godności 

osób z niepełnosprawnościami i ich 

otoczenia 

 

 

2. Środki finansowe. 

 

Środki finansowe na realizację ww. konkursu zostały zaplanowane w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2021 w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki 

polityki społecznej w § 4190 – Nagrody konkursowe  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. 

 

3. Termin realizacji Konkursu. 

 

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

Konkursu. 

 

VII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z: 

 

Uchwałą Nr 3638/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: 

przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. 

 

VIII. Termin i tryb wyboru zgłoszenia. 

1. Wybór zwycięskich działań nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 

2.  Złożone formularze rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową 

powołaną uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego – dotyczy formularzy spełniających 

wymogi formalne. 
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3. Do postanowień w sprawie wyboru działania nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 

4. O podjętych decyzjach dotyczących wyboru zwycięskich działań Uczestnicy Konkursu zostaną 

poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu www.rops.poznan.pl. 

5. Wszystkie formularze zgłoszone do Konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną 

w aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i nie będą odsyłane Uczestnikom 

Konkursu. 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście 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 

do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00  

lub 

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie 

formularza poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym 

poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 30 czerwca 2021 roku do godziny 

15:00. 

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data wpływu formularza do siedziby 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę 

w przypadku przesłania formularza pocztą lub kurierem. 

2. Błędy formalne powodujące odrzucenie formularza: 

a) formularz złożony po terminie wskazanym w pkt. 1, 

b) złożenie formularza przez podmiot (-ty) nieuprawniony(-e). 

3. Formularze złożone z zachowaniem terminu, ale: 

a) niepodpisane przez upoważnione osoby, 

b) niezawierające wymaganych załączników, 

c) zawierające inne braki formalne 

będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Uczestnika 

Konkursu wezwania do uzupełnienia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu podaje 

w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie elektronicznej. 

4. Formularze nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane. 

5. Szczegółowych informacji udzielają: 

 

Monika Zembrzycka – tel. 61/85-67-302, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl 

Natasza Cyrulik – tel. 61/85-67-309, natasza.cyrulik@rops.poznan.pl 

 

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:monika.zembrzycka@rops.poznan.pl
mailto:natasza.cyrulik@rops.poznan.pl
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6. Treść Konkursu ogłoszono: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

www.bip.umww.pl (zakładka: otwarty konkurs ofert – pomoc społeczna); 

2. w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

http://rops.poznan.ibip.pl/public/ (zakładka: otwarte konkursy ofert); 

3. na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

www.rops.poznan.pl (zakładka: Aktualności i Wielkopolska Otwarta) 

 

Ogłoszenie konkursowe do pobrania z ww. stron internetowych. 

 

 

http://www.bip.umww.pl/
http://rops.poznan.ibip.pl/public/
http://www.rops.poznan.pl/

