Załącznik do uchwały Nr 2962/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2020 roku

REGULAMIN
I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”

PREAMBUŁA

Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania I edycji Konkursu pod nazwą
„Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, jako nowej formuły promującej inicjatywy
podejmowane w latach ubiegłych na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, w ramach
idei Wielkopolski Otwartej.

Nowa formuła w ramach wspólnej idei Wielkopolski Otwartej zwiększy zasięg realizacji celu
Konkursu oraz dostęp do promowania idei wolontariatu wszystkim osobom, organizacjom
i instytucjom, działającym zarówno w sieciach, jak i prywatnie, systemowo i oddolnie.
Wielkopolska Otwarta na Wolontariat, poprzez współpracę, stanie się konkursem
integrującym wolontariat w Wielkopolsce bez względu na jego zakres i skalę. W ramach
Wielkopolski

Otwartej

doceniane

będą

zarówno

inicjatywy

zorganizowane,

jak i te wynikające z bieżących potrzeb osób i organizacji.

Idea Wielkopolski Otwartej to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania
społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy
społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Formuła

Wielkopolski

Otwartej

pozwala

na

budowanie

wrażliwości

społecznej,

upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać
poszczególne grupy społeczne. Formuła ta pozwala na włączanie kolejnych przedsięwzięć
w obszarze polityki i pomocy społecznej pod jednym hasłem Wielkopolski Otwartej.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta
na Wolontariat”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu
którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - jednostka
organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zwany w dalszej części
Regulaminu „Organizatorem Konkursu”.
3. Termin realizacji prac związanych z organizacją Konkursu ustala się na okres od dnia
ogłoszenia Konkursu do 31 grudnia 2020 r.
4. Ogłoszenie Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynu Informacji
Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz na stronie Biuletynu
Informacji

Publicznej

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego

w Poznaniu.
5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu
(dokładne daty graniczne zostaną wskazane w Ogłoszeniu konkursowym).

§ 2. CEL I MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU

1. Celem

Konkursu

jest

nagrodzenie/wyróżnienie

inicjatyw

wolontariackich

realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2020 roku.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa wielkopolskiego.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs 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.
2. Konkurs jest konkursem otwartym.

§ 4. WYMOGI FORMALNE

1. Wymogiem

formalnym

jest

zgłoszenie

wolontariackiej/wolontariuszki/wolontariusza wraz

do

Konkursu

inicjatywy

z opisem (max. 1 000 słów)

na Formularzu zgłoszeniowym w wersji edytowalnej (Word) oraz z podpisanym przez
osobę uprawnioną skanem Formularza zgłoszeniowego.
2. Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu lub w imieniu wolontariusza organizacje
pozarządowe, instytucje, inne podmioty, osoby prywatne i grupy nieformalne, które
w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywę
wolontariacką na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich
opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji
i innych, 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 nie będą rozpatrywane.
4. Uczestnik Konkursu może wskazać więcej niż jedną inicjatywę. W takim przypadku dla
każdej zgłaszanej inicjatywy należy wypełnić i dostarczyć osobno Formularz zgłoszenia.
5. Każdy

Uczestnik

Konkursu

ma

prawo

do złożenia

dodatkowych

załączników

dokumentujących realizowaną/zrealizowaną inicjatywę. Wszystkie załączniki powinny być
możliwe do edycji.
6. 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.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań,
tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl,www.rops.poznan.pl.
2. Celem

przetwarzania

danych

osobowych

Uczestników

Konkursu

jest

udział

w Konkursie, dotyczy to m.in. procesu zgłaszania kandydatów, rozstrzygnięcia konkursu,

ewentualnej wypłaty nagrody finansowej, podania informacji do publicznej wiadomości
oraz archiwizacji.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
1) zgody Uczestnika Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, t.j. RODO (tj. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane innym organom publicznym
w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych. Dane osobowe mogą być
powierzane

również

podmiotom

wspierającym

ROPS

w

zakresie

obsługi

teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym
(np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie są przekazywane do krajów trzecich (poza EOG)
lub organizacji międzynarodowych. Nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
6. W ramach ochrony swoich praw, Uczestnik Konkursu ma prawo żądać dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przechowywane przez okres wymagany
obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, właściwymi przepisami prawa, w szczególności
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
8. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie - (61) 85 67 340
lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych.

§ 6. OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU

1. Oceny formalnej Zgłoszeń do Konkursu dokonuje Organizator Konkursu.
2. Kryteria oceny formalnej to:

1) zgłoszenie

inicjatywy

wolontariackiej/wolontariuszki/wolontariusza

zgodnie

z terminem wskazanym w Ogłoszeniu Konkursu,
2) Formularz zgłoszenia wypełniony, kompletny i możliwy do edycji,
3) osoba/podmiot zgłaszająca/y która/który jest uprawniony do udziału w Konkursie,
4) skan Formularza zgłoszeniowego zawierający, potwierdzone podpisem osoby
działającej w imieniu Uczestnika Konkursu lub osoby/instytucji zgłaszającej,
oświadczenia:
- potwierdzające realizowanie/zrealizowanie działania w roku 2020,
- potwierdzające realizowanie/zrealizowanie zgłoszonej inicjatywy na terenie
Wielkopolski.
3. W ramach Konkursu można zgłaszać różnorodne inicjatywy wolontariackie dla i na rzecz
osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego
ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych realizowanych 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).
4. W ramach Konkursu zwycięzca/wyróżniona/y otrzyma:
1) tytuł „Laureat Konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”,
2) „Wyróżnienie w Konkursie Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”,
3) „Wyróżnienie specjalne w Konkursie Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”.
5. Kryteria oceny merytorycznej to:
1) opis

zrealizowanej/realizowanej

inicjatywy

i

jej

wpływu

na osobę/

organizację/instytucję/otoczenie społeczne /otoczenie kulturowe/ekosystem,
2) zaangażowanie wolontariusza/y, podmiotu realizującego inicjatywę,
3) oddolność inicjatywy,
4) współpraca i współdziałanie na rzecz inicjatywy.

§ 7. KAPITUŁA

1. Oceny

merytorycznej

Formularzy

zgłoszeniowych

dokona

Kapituła

Konkursu

„Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, 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 przedstawicielki/e Organizatora Konkursu oraz przedstawicielki/e
organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz
wolontariatu w Wielkopolsce.
4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący/a Kapituły zgodnie z uchwałą.
5. Członkinie/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 Przewodniczącej.
8. Kapituła sporządza protokół z obrad i przedstawia go Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego w formie informacji wraz z listą Laureatów Konkursu i Wyróżnionymi
w Konkursie oraz przyznanymi kwotami nagród i wyróżnień.
9. Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięciem Konkursu jest wybór Laureata/ów Konkursu oraz Wyróżnionych
w Konkursie który nastąpi podczas posiedzenia Kapituły.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

§ 9. NAGRODY

1. Kapituła wybierze Laureata/ów Konkursu oraz/i/lub Wyróżnionych w Konkursie, którym
zostanie przyznana/ne nagroda/y finansowa/e.
2. Maksymalna kwota przyznanych nagród wynosi łącznie 40 000,00 zł brutto.

§ 10. 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

§ 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 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 załącznikami można uzyskać osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 oraz poprzez stronę internetową
Organizatora Konkursu.

