
Uchwała Nr 3744/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                    
co następuje: 
 

§ 1 
 
Województwo Wielkopolskie przeprowadzi VII 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. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały Nr 3744/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 
 
 
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób 
z Niepełnosprawnościami” 
 
 
Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania VII edycji Konkursu pod nazwą 
„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, jako kontynuacji poprzednich 
edycji realizowanych w ramach środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
i środków UE.  
 
Celem Konkursu jest wyróżnienie organizacji/instytucji lub innych podmiotów, które poprzez 
stałą współpracę i budowanie systemu włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie 
społeczne i zawodowe wspierają Wielkopolskę w  tworzeniu spójnego, przyjaznego 
wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniu, regionu.  
 
Konkurs jest formą systemowego wspierania rozwiązań, pomysłów i idei kreowanych 
i wdrażanych przez samorządy województwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
W Konkursie planuje się  nagrodę/nagrody finansowe w łącznej wysokości 30 000,00 brutto. 
 
Realizacja Konkursu w 2017 roku spowoduje łączne skutki finansowe w kwocie                   
50.000,00 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 dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne 
ośrodki polityki społecznej w § 4300 – Zakup usług pozostałych i w dziale 853,                                    
w rozdziale 85311 - Nagrody konkursowe. 
  
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 

Marzena Wodzińska 
  Członek Zarządu 

 
 



- 

 
 

 
 

  Załącznik do Uchwały Nr 3744/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku         

 
 
 

REGULAMIN 
VII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia VII 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 Konkursu ustala się na okres od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r. 
4. Ogłoszenie Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (www.rops.poznan.pl) oraz w mediach. 
 

§ 2. CELI MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU 
 
1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat realizuje działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami. Poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, konkursy, 
projekty, akcje społeczne oraz działania systemowe wspiera je, budując na co dzień lepszą 
otwartą Wielkopolskę. Konkurs będzie okazją do wyróżnienia tych, którzy poprzez stałą 
współpracę i budowanie systemu włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie 
społeczne i zawodowe wspierają Wielkopolskę w  tworzeniu spójnego, przyjaznego 
wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniu, regionu.  

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

 
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
Nagrodę w Konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” będą 
mogły otrzymać podmioty, które w roku ubiegłym (2016) lub aktualnie (2017) 
realizowały/realizują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, 
inicjatywy, które realnie zmieniają rzeczywistość OzN, przyczyniają się do podniesienia ich 
jakości życia, są ciekawym sposobem pracy lub współpracy na rzecz lub w obszarze wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest konkursem otwartym.  
 

http://www.rops.poznan.pl/


 

 
§ 4. WYMOGI FORMALNE 

 
1. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie do Konkursu.  
2. Zgłoszenia dokonują uczestnicy Konkursu – organizacje pozarządowe, instytucje i inne 

podmioty działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.   
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. Dodatkowo załącznik 
do Regulaminu powinien zostać złożony również w edytowalnej wersji elektronicznej                
na płycie CD.   

4. Organizacja/podmiot zgłaszający może wskazać więcej niż jedno działanie. W takim 
przypadku dla każdego zgłaszanego działanianależy wypełnić osobno każdy wymagany 
Formularz.  

5. Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami, należy złożyć w siedzibie Organizatora 
Konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą 
pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 
do dnia i godziny określonej w Ogłoszeniu konkursowym (decyduje data wpływu 
do Organizatora Konkursu).   

 
§ 5. TERMINY 

 
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia przez 30 dni kalendarzowych. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 października 2017 r. 
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich 

na stronie internetowej Organizatora Konkursu (www.rops.poznan.pl). 
4. Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” wieńczyć będzie 

uroczysta Gala organizowana łącznie z Wielkopolskimi Obchodami Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się w okresie do 15 grudnia 2017 r. -                 
o miejscu i godzinie laureaci oraz podmioty zgłaszające zostaną powiadomieni. Informacja 
ta zostanie także udostępniona na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

 
§ 6. OCENA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

 
1. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora 

Konkursu. 
2. W skład Kapituły Konkursu wejdą przedstawiciel/e Organizatora Konkursu, 

przedstawiciel/e organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
przedstawiciel/e instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

3. Dodatkowo Kapituła Konkursu ma możliwość przyznania wyróżnień. 
4. Oceniając zgłoszenia, członkowie Kapituły Konkursu wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

a) inicjatywa/działanie realizowane było w roku 2016/2017 i na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i ich otoczenia,  

http://www.rops.poznan.pl/


 

b) działanie/inicjatywa realizowana była/jest na terenie Wielkopolski i swym zasięgiem obejmuje 
mieszkańców Wielkopolski, c) znaczenie danego działania/inicjatywy dla regionu. 

5. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 
6. Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.    
 

§ 7. NAGRODY 
 
1. Kapituła wybierze Laureata/ów, którym zostanie przyznana/ne nagroda/y finansowe.  
2. Maksymalna kwota przyznanych nagród łącznie to 30 000,00 zł brutto. 
 

§ 8. 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 
 

§ 9. INNE POSTANOWIENIA 
 
1. Nadesłane zgłoszenia wraz z ew. załącznikami nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania treści i zdjęć zawartych 

w nadesłanych zgłoszeniach (w tym dokonywania skrótów).  
3. Załącznikiem do Regulaminu jest Formularz Karty Zgłoszenia.  
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
5.  Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.   
6. Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać osobiście w Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej w Poznaniu przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, a także za 
pośrednictwem strony internetowej Organizatora Konkursu – www.rops.poznan.pl. 

 
 
 
 

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:monika.zembrzycka@rops.poznan.pl


Załącznik do Regulaminu Konkursu 

 
Konkurs  

„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Formularz należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami. 
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej 
oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) 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. Feliksa Nowowiejskiego 11  
61-731 Poznań  
z dopiskiem na kopercie:  
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 
 

Nr zgłoszenia 
 

 
Data wpływu 

 
 

INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU 

 
NAZWA PODMIOTU 

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

 
TYTUŁ INICJATYWY/POMYSŁU 

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

 
 

DANE ADRESOWE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO  

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/inny rejestr  

9. Data powstania  

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu 

1. Imię i nazwisko  

2. Funkcja  



3. Telefon  

4.  Adres e-mail  

OPIS INICJATYWY/ POMYSŁU  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
W opisie prosimy pamiętać o odniesieniu się do kryteriów Konkursu: 
 
a) inicjatywa/działanie realizowane było w roku 2016/2017 i na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i ich otoczenia 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
b) działanie/inicjatywa realizowana była/jest na terenie Wielkopolski i swym zasięgiem 
obejmuje mieszkańców Wielkopolski 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
c) znaczenie danego działania/inicjatywy dla regionu. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu  
 

1. Oświadczamy, że informacje podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem konkursu i akceptujemy uczestnictwo 
w nim na zasadach określonych w Regulaminie. 
3. Wyrażamy zgodę na publikację i upowszechnianie treści i zdjęć zawartych w Formularzu 
zgłoszeniowym (w tym dokonywania skrótów). 
 
 
 
 
…………………………………………….                                                   …………………………………………………. 
       miejscowość i data                                                                    podpis osoby upoważnionej   
                                                                                                              do zgłoszenia uczestnictwa  
                                                                                                                            w Konkursie 
                                                                                                          

 


