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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”.
Jest to dziewiętnasta edycja konkursu, którego realizację zainaugurowaliśmy w Międzynarodowym
Roku Wolontariatu 2001. Nosił on wówczas tytuł „Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę
społeczną”. Od tego czasu działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się, zarówno w obszarach
potocznie utożsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty,
czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy
dziedziny – kultura, sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat,
usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia.
Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role
i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny.
Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób - Barwy wolontariatu zatytułować kierowany
do Państwa konkurs.
Wielobarwność wolontariatu i jego ponadczasowy charakter docenił również Parlament Europejski
ogłaszając rok 2011 - Europejskim Rokiem Wolontariatu. Tegoroczny konkursu jest niejako
symboliczną kontynuacją tych wydarzeń i potwierdzeniem tezy, że wolontariat nigdy nie przemija
i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym
obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.
W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy
zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci
Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt.
BARWY WOLONTARIATU
Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek
wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat
tej formy działalności.
Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym
świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych,
włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy,
osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie.
Prezydium Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.
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REGULAMIN KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU 2019”
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.
Na poziomie powiatu pabianickiego organizatorem jest Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”
w partnerstwie z Pabianicką Siecią Wolontariatu.
Współorganizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Pabianickiego oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które
realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych
współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na terenie
województwa łódzkiego.
Celami konkursu są:





popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,
poszerzanie wśród mieszkańców wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy
wolontariuszy,
zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania
się w inicjatywy łączące społeczne działanie z kształtowaniem więzi opartych na zaufaniu
i solidarności społecznej.
ZASADY UCZESTNICTWA
I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 10 listopada 2019 r. Decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną,
do:
- właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki
współpracującej przy organizacji konkursu. (Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” 90-408 Łódź,
ul. Próchnika 7 tel. (042) 307 03 72, 513 10 25 08 www.centerko.org e-mail: kontakt@centerko.org)
oraz
- Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA”, 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 31 tel. 608219556
www.wolontariatagrafka.pl e-mail: agrafka@onet.eu
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego
do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz.
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać
w dowolnym obszarze życia społecznego na terenie powiatu pabianickiego i województwa
łódzkiego.
Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy wypełniony formularz zgłaszający
nominację osoby / kandydatów. Materiały inne niż wspomniane (np.: filmy, materiały audio,
prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę ze względu na brak możliwości
dostarczenia ich członkom Kapituły.
Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku
zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).
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Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które
wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać
organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, podmioty,
które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy
wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne
jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może
o tym fakcie zaświadczyć.
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez członków Kapituły Konkursu. Kapituła weźmie pod
uwagę następujące kryteria oceny:
 zaangażowanie (rozumiane jako m. in. poświęcony czas, długoterminowość – stała praca
na rzecz organizacji, osobista motywacja do podejmowania działań)
 innowacyjność (rozumiana jako m. in. podejmowanie własnej inicjatywy, kreatywność
w działaniach, wychodzenie poza schematy, otwarcie na nowe środowiska, otoczenie
i nowe osoby, angażowanie społeczności lokalnej)
 odpowiedzialność (rozumiana jako m. in. terminowość i samodzielność w wykonywaniu
zadań, dbałość o wizerunek organizacji oraz kontakt z podopiecznymi i klientami
organizacji)
 efekty działań (sukcesy wolontariusza, związane z pracą z konkretną grupą docelową,
podopiecznymi, wizerunkiem w organizacji, czy własnym rozwojem).
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Na poziomie powiatowym:
Do 25 listopada 2019 r. zostanie wybranych 14 najbardziej zaangażowanych wolontariuszy
powiatu pabianickiego z czego trzech otrzyma nagrody specjalne Starosty Powiatu Pabianickiego
a pozostała jedenastka nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej (kapituła może również
przyznać wyróżnienia). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Gali Wolontariatu 3 grudnia br
w godz. 11.00 – 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach (wszyscy zakwalifikowani do
finału wolontariusze zostaną nagrodzeni).
Na poziomie wojewódzkim:
Do 25 listopada 2019 r. zostaną wybrani lokalni laureaci I, II i III miejsca (kapituła może również
przyznać wyróżnienia), a ich sylwetki zaprezentowane będą podczas uroczystej Gali
Wolontariatu 02.12.2019 r. w sali widowiskowej Teatru DOM w Łodzi.
DANE OSOBOWE
Kandydaci wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie
w formularzu zgłoszeniowym.
Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” – dane
kontaktowe: Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób
z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”, ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź,
tel. (42) 307 03 72, 513 102 508, email: kontakt@centerko.org.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej zwane RODO:
1) w celu przeprowadzenia konkursu „Barwy Wolontariatu 2019” oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu;
2) zostaną udostępnione Regionalnemu Centrum Wolontariatu „Centerko” oraz opublikowane
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na stronie www.centerko.org (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu);
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
przeprowadzenia konkursu „Barwy Wolontariatu 2019”. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie
oceny zgłoszenia i tym samym dalszy udział w konkursie.
Kandydatom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
2) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
3) cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z konkursem „Barwy Wolontariatu 2019”,
w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie
w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu.
Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialne.
Dla potrzeb konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie
oraz
zamieszczenie
w
materiałach
promocyjnych
i
informacyjnych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Nazwa organizacji / instytucji zgłaszającej kandydata do konkursu lub potwierdzającej jego
działalność
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Adres, telefon, e-mail organizacji:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Osoba reprezentująca organizację w kontaktach z organizatorem konkursu; adres, telefon,
e-mail:
.....................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko kandydata lub nazwa grupy wolontariuszy (wraz z podaniem aktywności
zawodowej: uczeń, student, pracujący, bezrobotny, senior – emeryt lub stowarzyszenie, grupa
nieformalna, szkolne koło wolontariatu itp.)
.....................................................................................................................................................
5. Rok urodzenia wolontariusza, w przypadku zgłoszeń pojedynczych kandydatów:
……………………………………………………………………………………………………………..
6. Rok, od którego kandydat jest wolontariuszem i wykonuje swoją pracę opisaną w formularzu
zgłoszeniowym:
……………………………………………………………………………………………………………..
.
7. Kontakt do kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: adres pocztowy, telefon,
e- mail:
...................................................................................................................................................
8. Opis działalności osoby nominowanej:

ZAANGAŻOWANIE
(Prosimy opisać, jak wygląda zaangażowanie wolontariusza, jaki czas poświęca
na pracę wolontarystyczną, jaką ma motywację, co charakteryzuje jego
zaangażowanie; 1000 – 1200 znaków)

INNOWACYJNOŚĆ
(Prosimy opisać kreatywność wolontariusza, czy podejmuje własną inicjatywę
w swojej pracy, czy wychodzi poza standardowe działania; 1000 – 1200 znaków)
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
(Prosimy opisać, w jaki sposób wolontariusz dba o terminowość i samodzielność
wykonywanych zadań, jak wspiera wizerunek organizacji oraz kontakt z klientami
i podopiecznymi. Jaka jest jego odpowiedzialność; 1000 – 1200 znaków)

EFEKT DZIAŁAŃ / SUKCES
(Prosimy opisać efekty działań wolontariusza, jakiś sukces lub zaobserwowaną
zmianę podczas jego pracy. W jaki sposób jego zaangażowanie wpływa na efekty
pracy z klientami i podopiecznymi organizacji; 1000 – 1200 znaków)

Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.
Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej!
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy nie załączać plików
ze zdjęciami, scanów dyplomów, artykułów prasowych itp.!
Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać
do

- właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub
placówki współpracującej przy organizacji konkursu. (Regionalne Centrum Wolontariatu
„Centerko” 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 tel. (042) 307 03 72, 513 10 25 08 www.centerko.org
e-mail: kontakt@centerko.org)
oraz
- Grupy Wolontarystycznej „AGRAFKA”, 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 31 tel. 608219556
www.wolontariatagrafka.pl e-mail: agrafka@onet.eu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” – dane kontaktowe: Regionalne Centrum
Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi,
Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”, ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź, tel. (42) 307 03 72, 513 102
508, e-mail: kontakt@centerko.org, w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu:
„Barwy Wolontariatu – 2019” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Mam
świadomość przysługującego mi prawa cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
..............................................
Podpis zgłaszającego

...........................................
Podpis kandydata
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