
Uchwała Nr 1026/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 września 2011 roku 
 
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla 
Niepełnosprawnych” wspólnie z  Telewizją  Polską S. A.  Oddział w Poznaniu. 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z  późn. zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Województwo Wielkopolskie wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu 
przeprowadzi II edycję Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, 
zwany dalej „Konkursem”. 
   

§ 2 
 

Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Szczegółowe zasady współorganizowania Konkursu oraz jego dofinansowania zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Telewizją 
Polską S.A. Oddział w Poznaniu. 
 

§ 4 
 

Ogłoszenie Konkursu nastąpi po podpisaniu umowy, o której mowa w § 3. 
 

§ 5 
 

Kapituła Konkursu, której skład osobowy zostanie powołany odrębną uchwałą, 
dokona oceny projektów i wyboru zwycięzcy, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 
 

§ 6 
 

Zestawienie wydatków planowanych na realizację Konkursu ze środków projektu 
systemowego ROPS ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  
w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały. 



§ 7 
 
Obsługę administracyjną Konkursu zapewni Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 
  

§ 8 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu. 

 
§ 9 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie do uchwały Nr 1026/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 września 2011 roku 
 
 

w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” 
wspólnie z Telewizją Polską S. A. Oddział w Poznaniu  
 
 

Województwo Wielkopolskie razem z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu 
zamierza zorganizować II edycję Konkursu  „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”,  
w ramach programu „WYZWANIE”. 

 
Celem Konkursu jest promocja istniejących w Wielkopolsce systemowych rozwiązań 

służących pełnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej oraz 
inspirowanie samorządów powiatowych do doskonalenia rozwiązań systemowych na rzecz 
wspierania osób niepełnosprawnych w tym zakresie. Istotą tej edycji Konkursu będzie 
promowanie partnerstw podejmujących współpracę i dialog wokół rozwiązywania problemów 
osób niepełnosprawnych. 

 
Zorganizowanie Konkursu wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział  

w Poznaniu pozwoli rozpowszechnić zintegrowane działania podmiotów wspierających osoby 
niepełnosprawne oraz modelowe i systemowe działania na rzecz rozwiązywania problemów 
osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce. 

  
Realizacja Konkursu w 2011 roku spowoduje skutki finansowe w kwocie  

20.000,00 zł, które zostaną pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 
systemowego ROPS ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  
w Wielkopolsce”. 
  

Środki finansowe na realizację Konkursu w 2012 r. planowane w ramach projektu 
systemowego ROPS ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  
w Wielkopolsce” w wysokości 28.000,00 zł uruchomione zostaną po ich zatwierdzeniu przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast środki finansowe Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł, zostaną zabezpieczone w planie budżetowym 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  na rok 2012. 
 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

Tomasz Bugajski 
 

  Członek Zarządu 



 Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 1026/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2011 r. 

 
 
 
 

Regulamin konkursu 
 

„WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
 
 

§ 1. Postanowienia wstępne 

 

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

dla Niepełnosprawnych ”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorami Konkursu są Województwo Wielkopolskie i Telewizja Polska S.A. Oddział 

w Poznaniu.  

3. Termin realizacji konkursu ustala się na okres od września 2011 r. do czerwca 2012 r. 

 

§ 2. Cel Konkursu 

 

Celem II edycji Konkursu jest: 

a) promowanie istniejących w Wielkopolsce partnerstw zawiązanych pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, zwanymi dalej ,,partnerstwami”, 

tworzących rozwiązania: 

- systemowe, obejmujące wszystkie grupy wiekowe, na rzecz wspierania osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza w sferze zatrudnienia, ochrony zdrowia i edukacji; 

- architektoniczne, umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów użyteczności 

publicznej; 

- innowacyjne, oznaczające podejmowanie problemów rzadko dostrzeganych i ich 

rozwiązywanie za pomocą metod i narzędzi działań, które nie są powszechnie stosowane,  

- w zakresie dostępności usług - uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, 

w szczególności rehabilitacji społecznej i zawodowej, komunikacji i dostępu do informacji; 

b) inspirowanie powiatów i gmin do dalszego wdrażania systemowych działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i podtrzymywania dialogu i partnerstwa w ich wdrażaniu. 

 

 



 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

W konkursie mogą wziąć udział partnerstwa złożone minimum z trzech partnerów  

z województwa wielkopolskiego. Formularz zgłoszeniowy podpisany przez osoby uprawnione  

składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo wraz z prezentacją 

multimedialną (maksymalnie 30 slajdów) na nośniku CD lub DVD o rozwiązaniach na rzecz osób 

niepełnosprawnych zrealizowanych i realizowanych w ramach partnerstwa. 

 

§ 4. 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. Do Formularza zgłoszeniowego dołącza się potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię  

umowy partnerskiej lub porozumienia o współpracy dla działań realizowanych w latach 2009-2011 

oraz inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie merytorycznej (np.: dokumenty                 

o zrealizowanych projektach na rzecz osób niepełnosprawnych). 

3. Formularze zgłoszeniowe, 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. Piekary 14/15 

61-823 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 dostępne są na stronach internetowych www.umww.pl oraz                

www.rops-wielkopolska.poznan.pl.  

 

§ 5. Procedura konkursowa 

 

1. Ogłoszenie Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl 



i Ośrodka www.rops-wielkopolska.poznan.pl oraz na antenie TVP Poznań w programie 

„Wyzwanie”. 

2. Zgłaszanie partnerstw do Konkursu odbywa się poprzez nadsyłanie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 

3. Ocena i weryfikacja działań partnerstw na rzecz osób niepełnosprawnych przez Kapitułę Konkursu 

odbywać się będzie w dwóch etapach: 

a) etap I – ocenie poddane zostaną działania przedstawione w nadesłanych Formularzach 

zgłoszeniowych i prezentacjach multimedialnych. Działania partnerstw na rzecz osób 

niepełnosprawnych, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Kapitułę 

Konkursu do II etapu oceny, zaprezentowane będą w materiałach filmowych w ramach 

programu „Wyzwanie”; 

b) etap II – weryfikacji i ocenie poddane zostaną działania podejmowane na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przedstawione przez partnerstwa zakwalifikowane do II etapu 

oceny. W tym celu Kapituła Konkursu powoła Zespoły Wizytujące składające się                  

z członków Kapituły Konkursu. Kapituła może zaprosić do udziału w Zespołach 

Wizytujących inne osoby, profesjonalnie zajmujące się problematyką osób 

niepełnosprawnych. Zespoły Wizytujące przedstawiają Kapitule Konkursu w formie 

sprawozdania wyniki weryfikacji i oceny rozwiązań partnerstw zakwalifikowanych do 

II etapu oceny. 

4. Wyłonienia zwycięzcy Konkursu dokona Kapituła Konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali połączonej z wręczeniem 

nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 6.  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, 

-  przedstawiciel Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  



-   przedstawiciel Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, 

-   2 przedstawicieli Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu, 

-  2 przedstawicieli poznańskich uczelni profesjonalnie zajmujących się problematyką 

osób niepełnosprawnych. 

3. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. Zadania Kapituły Konkursowej: 

a) ocena zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez partnerstwa zgodnie z § 5 pkt. 3 a i b, 

b) powołanie Zespołów Wizytujących, 

c) wybór zwycięzcy Konkursu, 

d) przedstawienie wyników Konkursu Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

5. Kapituła Konkursowa na etapie nominowania do nagrody głównej i przy wyborze zwycięzcy 

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. 

7. Kapituła może nie przyznać nagrody głównej. 

8. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia w Konkursie w postaci dyplomów lub/i statuetek 

dla wybranych partnerstw za szczególne rozwiązania w obszarach poddawanych ocenie. 

 

§ 7. Kryteria oceny konkursowej 

 

1. Przy analizie zgłoszeń na obu etapach oceny konkursowej, Kapituła Konkursu bierze pod uwagę 

następujące kryteria: 

-  innowacyjność - przejawiająca się w co najmniej jednym z poniższych wymiarów: 

a) uczestnika przedsięwzięcia - nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup   

(niekorzystających wcześniej z pomocy/otrzymujących wsparcie innego   

rodzaju/korzystających z podobnych, ale nieidentycznych form pomocy); 

b) problemu - rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu 

uwzględniony; 

c) formy wsparcia - wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu 

dotychczasowych problemów. 

     W wyniku realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego powinny powstawać rozwiązania 

dostarczające narzędzi wykorzystywanych na poziomie 

lokalnym/ponadlokalnym/regionalnym; 

-  skuteczność -  rozumiana jako ,,wpływ rozwiązania na”; 



-  integrowalność - rozumiana jako ,,wykorzystanie możliwości wynikających ze współpracy”; 

-  modelowość - rozumiana jako „łatwość upowszechnienia rozwiązania”. 

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

pierwszego posiedzenia Kapituły. 

  

§ 8. Nagrody i wyróżnienia 

 

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

przyznaje się nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł na 

realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Partnerstwa nominowane po pierwszym etapie oceny do nagrody głównej otrzymują wyróżnienia 

w postaci emisji materiałów filmowych w programie „Wyzwanie”, realizowanych przez Telewizję 

Polską S.A. Oddział w Poznaniu. 

3. Wszystkie partnerstwa nominowane do nagrody głównej zostaną zaproszone na uroczystą galę 

wręczenia nagród. 

 

§ 9. Biuro obsługi Konkursu. 

 

Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 

Dział Współpracy i Integracji Społecznej 

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań, fax 61 8567 323 

www.rops-wielkopolska.poznan.pl 

 

kierownik Działu: Radosław Dukat tel. 61 85 67 313   

informacji udziela: Aleksandra Krawczyk 61 85 67 326, e-mail: analizy@rops-wielkopolska.poznan.pl 

 

§ 10. 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 

stronach internetowych www.umww.pl oraz www.rops-wielkopolska.poznan.pl, 

www.poznan.tvp.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.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
 

Konkurs o tytuł  
„Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Formularz należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami. 
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć 
osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)  do dnia określonego  
w ogłoszeniu konkursowym na adres: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
ul. Piekary 14/15 
61-823 Poznań  
Z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”   
 

Nr zgłoszenia 
 

 
Data wpływu 

 
 

INFORMACJE O UCZESTNIKU 
NAZWA ZGŁASZANEGO PODMIOTU 

 
 

A.   DANE ADRESOWE JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

1. Ulica i nr  
2. Kod pocztowy i miasto  
3. Telefon  
4. Fax  
5. Adres e-mail  
6. Adres www  

Dane osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych do zgłoszenia 
uczestnictwa:  

 

1. Imię i nazwisko, funkcja  
2. Imię i nazwisko, funkcja  

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu  
1. Imię i nazwisko  
2. Funkcja  
3. Telefon  
4. Fax  
5. Adres e-mail  

B. DANE ADRESOWE PARTNERÓW   
PARTNER I  

1. Ulica i nr  
2. Kod pocztowy i miasto  
3. Telefon  
4. Fax  
5. Adres e-mail  
6. Adres www  



7. Status prawny  
8. KRS  
9. Data powstania  

 PARTNER II  
1. Ulica i nr  
2. Kod pocztowy i miasto  
3. Telefon  
4. Fax  
5. Adres e-mail  
6. Adres www  
7. Status prawny  
8. KRS  
9. Data powstania  

PARTNER III  
1. Ulica i nr  
2. Kod pocztowy i miasto  
3. Telefon  
4. Fax  
5. Adres e-mail  
6. Adres www  
7. Status prawny  
8. KRS  
9. Data powstania  

C. PODSTAWOWE DANE                               
O JEDNOSTCE SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO NA TERENIE 
KTÓREJ REALIZOWANE JEST LUB 
BYŁO REALIZOWANE 
PARTNERSTWO 

 

1. Liczba mieszkańców  
(wraz z danymi źródłowymi i datą) 

 

2. Liczba osób niepełnosprawnych (wraz 
z danymi źródłowymi i datą) 

 

3. Opis działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
 
 

 
D. PODSTAWOWE INFORMACJE           

O PARTNERSTWIE 
 

1. Status prawny  
2.  Data powstania  

3. Opis działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

 



 Załącznik nr 2 
do uchwały Nr 1026/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2011 r. 
 

 
Zestawienie wydatków 

planowanych na realizację Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla 
Niepełnosprawnych” w ramach projektu systemowego ROPS              
,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” 
oraz wydatków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
 

I. Dofinansowanie realizacji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla 
Niepełnosprawnych” organizowanego przez Województwo Wielkopolskie                        
i Telewizję Polską S.A. Oddział w Poznaniu w ramach projektu systemowego 
ROPS ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej                           
w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 
Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone zostanie na 10 audycji 
telewizyjnych programu WYZWANIE w 2011 r. i 2012 r., w których 
zaprezentowane zostaną partnerstwa nominowane w Konkursie, w tym:  
a) 4 audycje w 2011 r. – 20. 000,00 zł, płatne ze środków projektu systemowego 

ROPS ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  
w Wielkopolsce”  ; 

b) 6  audycji w 2012 r. – 28. 000,00 zł, płatne ze środków projektu systemowego 
ROPS ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  
w Wielkopolsce”. 

 
II. Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji 

Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” organizowanego przez 
Województwo Wielkopolskie i Telewizję Polską S.A. Oddział w Poznaniu, 
przewiduje się w następującej wysokości: 

 
Nagroda główna dla zwycięzcy Konkursu w 2012 r. – 30.000,00 zł,  sfinansowana 
ze środków zatwierdzonych w planie wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu, jako pomoc finansowa dla powiatu na systemowe 
rozwiązania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych (Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych). 
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