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ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Organizator realizując konkurs 
współpracuje z partnerami lokalnymi. 

ADRESACI KONKURSU 

 
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które 
realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych 
współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Celem konkursu 
jest wyróżnienie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy, którzy swoimi działaniami przyczyniają 
się również do popularyzacji wolontariatu.  
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
I TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU   

 
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze bez ograniczenia wiekowego, grupy 
wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania wolontariackie.  

 
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać                         
w dowolnym obszarze życia społecznego.  

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które były laureatami w poprzednich trzech latach – trzech 
edycjach.  
 

Konkurs dotyczy wolontariuszy nie podmiotów korzystających z ich wsparcia.  

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy 
samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program 
wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne 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.  

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20.11.2017 r.  
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu. 
 
Kandydatów do konkursu z województwa opolskiego należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą 
elektroniczną do Opolskiego Centrum Wspierana Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) ul. Damrota 4,    
45-064 Opole z dopiskiem BARWY WOLONTARIATU lub za pomocą maila (skan z podpisem) na adres: 
biuro@ocwip.pl 
 
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do 
pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. 
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Każde zgłoszenie musi być podpisane przez kandydata.  
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 77 441 50 25  
 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ  
 
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; 
innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
Kapituła Regionalna wybierze lokalnych laureatów I, II i III miejsca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
podczas Gali Wolontariatu w dniu 7 grudnia 2017. Szczegóły Gali zostaną podane m.in. na stronie 
www.ocwip.pl oraz zostaną przesłane do uczestników i uczestniczek konkursu. 
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