REGULAMIN KONKURSU
„Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”
§ 1.
CELE I ZADANIA KONKURSU
1. Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”, zwany dalej „Konkursem”, jest
etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Sie Centrów
Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa mazowieckiego przez
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.
2. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostan wy onieni laureaci, którzy
wezm udzia w finale ogólnopolskim konkursu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.
2. Celami Konkursu s :
1) promowanie wzorowych zasad organizowania wspó pracy z wolontariuszami;
2) zach canie
organizacji
pozarz dowych
oraz
placówek
publicznych
wspó pracuj cych z wolontariuszami na terenie Mazowsza do podejmowania
dzia
zmierzaj cych do w ciwej i odpowiedzialnej pracy z wolontariuszami.

§ 2.
ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu na Mazowszu jest Urz d Marsza kowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Dzia alno ci Po ytku
Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
3. Konkurs organizowany jest we wspó pracy z Mazowieckim Urz dem Wojewódzkim.

§ 3.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz dowych, placówek publicznych oraz innych
podmiotów wspó pracuj cych z wolontariuszami i wspieraj cych ruch wolontarystyczny
w Polsce.

§ 4.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Konkursie „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” nominowane mog by :
1) organizacje pozarz dowe;

2) inne podmioty prowadz ce dzia alno po ytku publicznego, wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536);
3) podmioty realizuj cy program wolontariatu pracowniczego.
2. Nominowane do konkursu podmioty realizuj
w dowolnych obszarach ycia spo ecznego.

programy z udzia em wolontariuszy

3. Organizacja ubiegaj ca si o tytu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, musi
spe nia wszystkie okre lone poni ej kryteria:
1) wolontariusze znaj misj , cele i dzia ania organizacji;
2) w organizacji funkcjonuje koordynator przygotowany do pracy z wolontariuszami;
3) opracowany zosta regulamin pracy wolontariuszy, zawieraj cy zasady
funkcjonowania wolontariuszy w placówce oraz ich prawa i obowi zki;
4) placówka przestrzega powszechnie obowi zuj cych zasad prawnych, reguluj cych
aktywno wolontariuszy;
5) dla ka dego wolontariusza podejmuj cego wspó prac
z organizacj
przygotowywany jest indywidualny program pracy uwzgl dniaj cy m. in. zakres
zada , czas, sposoby i formy ich realizacji;
6) wolontariusze s przygotowywani do swoich zada ;
7) personel etatowy jest poinformowany o zasadach korzystania z pomocy
wolontariuszy i przygotowany do wspó pracy z nimi;
8) istnieje atmosfera partnerstwa i yczliwo ci w pracy z wolontariuszami;
9) wolontariusze maj
mo liwo
rozwoju i samorealizacji, uczestnictwa
w szkoleniach, akcjach i uroczysto ciach organizowanych przez placówk ;
10) organizacja, na co dzie dba o wolontariuszy, nagradza ich, dzi kuje im za pomoc,
oferuje wsparcie w trudnych chwilach.
4. Zg osze do konkursu mog dokonywa :
1) organizacje pozarz dowe;
2) inne podmioty prowadz cy dzia alno
po ytku publicznego, wymieniony
w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536);
3) podmioty, które realizuj program wolontariatu pracowniczego;
4) grupy samopomocowe;
5) instytucje publiczne;
6) wolontariusze wspó pracuj cy z ww. podmiotami
7) osoby fizyczne korzystaj ce z pomocy wolontariuszy;
5. Zg osze do konkursu dokonywa nale y na formularzu stanowi cym za cznik do
Regulaminu Konkursu.
6. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1-3 zg asza swoj
kandydatur do Konkursu, zg oszenie musi zosta potwierdzone podpisami co
najmniej 5 wolontariuszy z nim wspó pracuj cych. Potwierdzenie zawiera powinno:
imi i nazwisko wolontariusza oraz do wyboru: adres email lub nr telefonu
wolontariusza.

7. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 4 zg asza do Konkursu kandydatur
innego podmiotu, zg oszenie musi by potwierdzone co najmniej 5 podpisami
wolontariuszy wspó pracuj cymi z nominowanym podmiotem. Potwierdzenie zawiera
powinno: imi i nazwisko wolontariusza oraz do wyboru: adres email lub nr telefonu
wolontariusza.
8. Jeden podmiot mo e zg osi jedn kandydatur .
9. Do formularza zg oszeniowego do czy nale y opis dzia
realizowanych przez
nominowany podmiot przy udziale wolontariuszy. Opis powinien by zamieszczony na
maksymalnie 3 stronach maszynopisu i do czony do formularza zg oszeniowego.
W opisie nale y odnie si do spe niania kryteriów okre lonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Opis musi by sporz dzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego
(w przypadku zg osze dokonywanych poczt elektroniczn ).
§ 5.
TERMIN ZG ASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU
1. Termin nadsy ania zg osze kandydatów up ywa dnia 5 wrze nia 2011 r. Decyduje data
wp ywu zg oszenia do Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
2. Kandydatów do konkursu nale y zg asza na adres:
1) Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa
4, 03-469 Warszawa – osobi cie lub za po rednictwem poczty;
2) dialog@mazovia.pl – poczt elektroniczn .

§ 6.
KRYTERIA OCENY ZG OSZE
Przy ocenie zg oszonych kandydatów brane b dzie pod uwag spe nienie wszystkich
kryteriów charakteryzuj cych organizacj przyjazn wolontariuszom, okre lonych w § 4.
ust. 3 wraz z zachowaniem wymogów okre lonych w ust. 6 lub 7 w zale no ci od
zg aszaj cych podmiotów.
§ 7.
ROZSTRZYGNI CIE KONKURSU
1. Rozstrzygni cia Konkursu dokona Kapitu a Konkursu powo ana przez Marsza ka
Województwa Mazowieckiego.
2. W sk ad Kapitu y Konkursu wejdzie:
1) dwóch przedstawicieli Marsza ka Województwa Mazowieckiego;
2) dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego;
3) przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie;
4) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
3. Kapitu a Konkursu spo ród nades anych zg osze , wybierze laureatów, których dane
zostan przes ane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

4. Rozstrzygni cie Konkursu nast pi w terminie do 15 wrze nia 2011 r.
5. Kapitu a w przypadku w tpliwo ci przy wyborze laureatów, mo e dokona weryfikacji
zg osze wspó pracuj c w tym zakresie z wybranymi przedstawicielami rodowiska
lokalnego, w którym dzia alno prowadzi nominowany podmiot.
6. Laureatom Konkursu, Sie Centrów Wolontariatu w Polsce, przyzna certyfikat
„Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Certyfikat zostanie przyznany na okres 2 lat
z mo liwo ci przed enia na kolejne lata w cyklu dwuletnim.

Za cznik
do Regulaminu Konkursu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”

„ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM”
FORMULARZ ZG OSZENIOWY

Nazwa Organizacji:
..................................................................................................................................................
Adres.........................................................................................................................................
Telefon………………………… Strona www……………………………………………………
Osoba do kontaktu w nominowanej placówce........................................................................
Wnioskuj o przyznanie Certyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom i o wiadczam, e ww.
placówka spe nia wszystkie kryteria, pozwalaj ce ubiega si o ten tytu :
wolontariusze znaj misj , cele i dzia ania organizacji;
w organizacji funkcjonuje koordynator przygotowany do pracy z wolontariuszami;
opracowany zosta regulamin pracy wolontariuszy, zawieraj cy zasady funkcjonowania
wolontariuszy w placówce oraz ich prawa i obowi zki;
placówka przestrzega powszechnie obowi zuj cych zasad prawnych reguluj cych aktywno
wolontariuszy
dla ka dego wolontariusza podejmuj cego wspó prac z organizacj przygotowywany jest
indywidualny program pracy uwzgl dniaj cy m. in. zakres zada , czas, sposoby i formy ich
realizacji;
wolontariusze s przygotowywani do swoich zada ;
personel etatowy jest poinformowany o zasadach korzystania z pomocy wolontariuszy i
przygotowany do wspó pracy z nimi;
istnieje atmosfera partnerstwa i yczliwo ci w pracy z wolontariuszami;
wolontariusze
maj
mo liwo
rozwoju
i
samorealizacji,
uczestnictwa
w szkoleniach, akcjach i uroczysto ciach organizowanych przez placówk ;
organizacja, na co dzie dba o wolontariuszy, nagradza ich, dzi kuje im za pomoc, oferuje
wsparcie w trudnych chwilach.
Miejscowo , data:………………......................
Imi , nazwisko i podpis osoby nominuj cej………………………………………………………….
Funkcja w organizacji, któr reprezentuje (je li dotyczy) .……………………………….…………
Nazwa organizacji, któr reprezentuje (je li dotyczy) .……………………………………………..
Kontakt do osoby nominuj cej (telefon, e-mail)……………………………………………..
Lista wolontariuszy wspó pracuj cych z organizacj i potwierdzaj cych nominacj , zawieraj ca: imi i
nazwisko, email lub nr telefonu, podpis:
1.
2.
3.
4.
5.
Do formularza do czy nale y opis programu realizowanego przez nominowan organizacj przy
udziale wolontariuszy. Opis powinien by zamieszczony na maksymalnie 3 stronach maszynopisu i
do czony do formularza zg oszeniowego. W opisie nale y odnie
si do spe niania kryteriów
okre lonych w regulaminie konkursu. Opis musi by sporz dzony w formie maszynopisu lub
wersji elektronicznej!
Formularz wraz z do czonym opisem dzia alno ci nominowanego kandydata nale y przes
do
organizatora Konkursu, na adres wskazany w § 5 Regulaminu do dnia 5 wrze nia 2011 r. (decyduje
data wp ywu zg oszenia do Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

