
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 25  2019 r.

w sprawie Regulaminu Konkursu  Roku" w pomocy  
województwa lubuskiego

Na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) w  z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji  w województwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) 

  co 

§ 1. Ustala  Regulamin Konkursu  Roku” w pomocy  

województwa lubuskiego,   do niniejszego  

§ 2. Wykonanie niniejszego  powierza  Dyrektorowi  Polityki 

 Lubuskiego  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

§ 3. Z dniem podpisania niniejszego  traci moc  Wojewody 

Lubuskiego z dnia 28  2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu 

 Roku” w pomocy  woj. Lubuskiego.

§ 4. Niniejsze  wchodzi w  z dniem podpisania.

  

 

Wojewoda Lubuski

 Dajczak



 Nr 1 do 

Wojewody Lubuskiego

z dnia 25  2019 r.

Regulaminu Konkursu  Roku" w pomocy  województwa 
lubuskiego

 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1 W imieniu Wojewody Lubuskiego Organizatorem Konkursu  Roku” 

jest  Polityki  Lubuskiego  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

2. Celem konkursu jest:

1) Inspirowanie placówek pomocy  organizacji  pracowników 

pomocy  do tworzenia  programów i  w obszarze pomocy 

 w  lokalnym;

2) Promowanie   z tego obszaru oraz twórców tych 

3) Pozyskiwanie mecenasów i sponsorów na rzecz pomocy 

4)  stereotypowego traktowania  w obszarze pomocy jedynie jako 

instytucji trudnej i  pracy.

3. Zasady uczestnictwa:

1) Uczestnikami konkursu   jednostki organizacyjne pomocy  wspierania 

rodziny i systemu pieczy  organizacje   w obszarze 

pomocy  osoby fizyczne, które  lub  na rzecz klientów pomocy 

 które na temat swoich  w obszarze wsparcia   

wniosek wraz z opisem 

2) Do  w konkursie    podmioty   zadania 

pomocy  w tym  osoby prawne, fizyczne.

3) Warunkiem uczestnictwa jest   na odpowiednim druku formularza 

wraz ze  opisem zrealizowanych  Do wniosku  

  dokumenty (np.  prezentacje, filmy, wiersze i inne 

opracowania literackie)  podejmowane  jego efekty, w tym 



zmiany postaw klientów i osoby/osób  Mile widziane  opinii 

i referencji  kandydata.

4) Wniosek wg ustalonych priorytetów    lub   

 na adres  Polityki  Lubuskiego  Wojewódzkiego w 

Gorzowie Wlkp. (z dopiskiem  Roku”) lub   na adres 

polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl      (z dopiskiem  Roku”). Formularz 

wniosku, priorytety oraz termin   ustala Organizator Konkursu.  

5)  do  w Konkursie jest równoznaczne z  zgody 

na ewentualne upowszechnianie  wniosku wraz z   

do wniosku    w formie np. prezentacji,  filmów itp. 

wymagane jest   w zakresie praw autorskich, publikacji (formularz 

 stanowi  do niniejszego regulaminu).

6) Organizatorzy konkursu  sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji 

   do konkursu.

4. Konkurs  jest corocznie przez Organizatora i rozstrzygany w listopadzie 

na  z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

5. Informacja o laureatach Konkursu wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody zostanie 

podana do publicznej 

 2.
NAGRODY i PRACE 

§ 2. 1.  Ustala  nagrody w  kategoriach:

1) Wydarzenie roku - nagroda 

2)  na rzecz  lokalnego - nagroda 

3) Szczególne  w obszarze pomocy  - nagroda indywidualna;

4) Przyjaciel roku - nagroda indywidualna.

2.  nagrody w poszczególnych kategoriach  STATUETKA WOJEWODY 

LUBUSKIEGO, HONOROWY   ROKU" oraz nagroda rzeczowa.

§ 3. 1.  Oceny i wyboru najlepszych wniosków z terenu województwa dokonuje  

opracowanych i  przez  zasad  Nagrody.



2.  Nagrody  Dyrektor  Polityki  Lubuskiego  

Wojewódzkiego.

3.    Nagrody  przedstawiciele  Polityki  

Lubuskiego  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

4.   w kolejnych edycjach Konkursu zostaje dwóch wybranych 

laureatów z poprzednich edycji.

5. Dyrektor  Polityki  Lubuskiego  Wojewódzkiego ma prawo 

w kolejnych edycjach konkursu    o wybranych 

6.     swojego  wyboru 

§ 4. 1.  Przy ocenie wniosku  Nagrody stosuje  kryteria:

1) W  kategorii: WYDARZENIE ROKU (nagroda 

a)   zjawiska wykracza poza   uczestnika Konkursu;

b) Inicjatywa wykracza poza  

c) Wydarzenie w  stopniu  na podniesienie  i znaczenia  

pomocowych w    lokalnych i ponadlokalnych;

d)  to   akcyjne lub   zmiany w podmiocie 

e) Wydarzenie poparte  nierozpowszechnionymi  na terenie 

województwa.

2) W kategorii:  NA RZECZ  LOKALNEGO (nagroda 

a)  obszar  wydarzenia obejmuje teren statutowego  uczestnika 

(gmina, powiat, grupa 

b)    

c) efektem – budowanie lokalnego systemu pomocy 

d) efekt wydarzenia   zmiany w  lokalnym:  

uaktywnienia, sposób inicjowania,  usamodzielnienia;

e) stosowanie starych i nowych inicjatyw   celu.



3) W kategorii: SZCZEGÓLNE  W POMOCY  (nagroda 

indywidualna):

a)  obszar   grupa  powiat, gmina, instytucja, 

województwo, kraj);

b)   poza    oraz 

z niej   lub  te 

c)   do integrowania, animowania, aktywizowania  

lokalnego;

d) podejmowanie inicjatyw   na  lokalne 

na problemy 

e) efekt  prowadzi do zaktywizowania lub usamodzielniania klienta 

lub  grupy klientów pomocy 

f) stosowanie starych i nowych inicjatyw   celu;

g)    materialnych i niematerialnych bez  

czerpania   materialnych;

h) kierowanie  humanitarnym 

4) W kategorii: PRZYJACIEL ROKU (nagroda indywidualna):

a)  obszar   grupa  powiat, gmina, instytucja, 

województwo, kraj);

b)   poza    oraz  z niej 

 

c) efekt   poprawa funkcjonowania podmiotu 

d) promowanie bezinteresownej pomocy;

e) systematyczne podejmowanie  na rzecz  celu;

f)    materialnych i niematerialnych bez  

czerpania   materialnych;

g) kierowanie  humanitarnym 



§ 5.  ustala  nagród w  kategorii oraz zastrzega sobie  

 nagród.

§ 6. Organizator zastrzega sobie prawo  priorytetów Konkursu w kolejnych 

jego edycjach.



 Nr 1 do  Nr 1

   do wniosku  w formie 

…………………………………………………………..……..*   oryginalnymi, 

 autorstwa i nie  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231).

……………………………………… ………………………………………..

 data czytelny podpis

………………………….……

……………………….………

……………………….………

adres, tel. kontaktowy

   przygotowanego  (prezentacja,  filmik, wiersz, itp.)


