
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„KREATOR ZMIAN SPOŁECZNYCH” 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

§ 1 

Cel Konkursu 

1. Ideą Konkursu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie 
zrealizowanych przez różne podmioty działań na rzecz zmian społecznych. 

2. Celem Konkursu jest: 
a) wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk, promocja sprawdzonych rozwiązań na rzecz 

zmian społecznych 
b) upowszechnienie rezultatów inicjatyw/ projektów oraz udostępnienie ich dla innych 

podmiotów 
c) stworzenie banku danych dobrych praktyk, wzorcowych przykładów zmiany społecznej 
d) promowanie zasad współpracy i partnerstwa podmiotów 
e) zebranie know-how w dziedzinie działań społecznych i pracy socjalnej 
f) zwiększenie integracji na płaszczyźnie pomocy społecznej i pracy socjalnej. 

§ 2 

Przedmiot i zakres Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest zebranie i ocena działań na rzecz zmian społecznych. 
2. Zgłoszenia do Konkursu będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) zaangażowanie społeczne 
b) pozytywna zmiana w wymiarze społecznym/ osobowym 
c) możliwość zestandaryzowania (kaskadowania) efektów  
d) partnerstwo 
e) przydatność społeczna 
f) efektywność inicjatywy 
g) innowacyjność/ unikalność rozwiązania. 

§ 3 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego. 

 



 

§ 4 

Promocja Konkursu 

Organizator odpowiada za promocję Konkursu i jego wyników, m.in. poprzez pozyskanie patronatów 
medialnych i honorowych oraz umieszczenie informacji o wynikach na stronie www.frdl.rzeszow.pl 
oraz upowszechnienie ich wśród jst. 

§ 5 

Kapituła Konkursu 

1. Kapitułę Konkursu, w tym Przewodniczącego Kapituły powołuje Dyrektor FRDL POST. 
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele organizatora oraz jst, przedstawiciele 

Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej i Podkarpackiego Forum Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, przedstawiciele instytucji i środowisk działających na rzecz współpracy sektora 
publicznego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów, sponsorów. 

3. Kapituła liczy co najmniej 5 członków. 
4. Kapituła Konkursu nadzoruje realizację założeń Konkursu i decyduje o jego rozstrzygnięciu. 
5. Przewodniczący Kapituły organizuje oraz koordynuje prace Kapituły. 
6. Decyzje Kapituły podejmowane są w głosowaniu, zwykła większością głosów. W przypadku 

uzyskania równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 
7. Wykładni przepisów regulaminu dokonuje Przewodniczący Kapituły po zasięgnięciu opinii 

członków. 
8. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych na 

każdym etapie postępowania konkursowego. 
9. Decyzje Kapituły są ostateczne. 
10. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Kapituły po 

zasięgnięciu opinii jej członków. 
11. Zakres prac Kapituły: 

a) ocena nadesłanych aplikacji 
b) rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie laureatów 
c) podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozdzielenia nagród i ewentualnych wyróżnień 
d) podejmowanie działań upowszechniających idee i rezultaty Konkursu 
e) zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w zasadach organizacji Konkursu. 

Rozdział II 

Informacje szczegółowe 

§ 6 
Przebieg Konkursu 

1. Procedura realizacji Konkursu obejmuje: 
a) powołanie Kapituły Konkursu 
b) ogłoszenie Konkursu 
c) składanie aplikacji konkursowych (załącznik nr 1 do regulaminu) przez uprawnione instytucje/ 

organizacje/ osoby 
d) ocena formalna nadesłanych aplikacji 
e) ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji konkursowych (na tym etapie Kapituła może 

poprosić o dodatkowe informacje instytucję/organizację/osobę zgłaszającą dobrą praktykę) 
f) wyłonienie laureatów, przyznanie nagród i wyróżnień 
g) upowszechnienie wyników Konkursu. 
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§ 7 

Zgłaszanie aplikacji konkursowych 

1. W Konkursie może wziąć udział każda instytucja/ organizacja/ mieszkaniec zamieszkujący lub 
mający siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, w tym m.in.: 
a) jednostki samorządu terytorialnego 
b) jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ops, pcpr) 
c) domy pomocy społecznej, placówki opiekuńcze, domy dziecka, dzienne domy pobytu, 

środowiskowe domy samopomocy 
d) warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, kluby i centra integracji 

społecznej 
e) Straż Pożarna, Policja 
f) instytucje kultury 
g) szkoły, placówki oświatowe 
h) przedsiębiorcy 
i) organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, spółdzielnie socjalne, spółki non – profit, 

ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich 
j) mieszkańcy 
k) liderzy lokalni (sołtysi, przewodniczący rad osiedli). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie aplikacji konkursowej poprzez przesłanie 
pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną na adres: FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu 
Terytorialnego, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów do dnia 31 października 2017r. 

3. Formularz aplikacji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
4. Zgłoszenia niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Kapitułę 

Konkursu. 
5. Jedna instytucja / organizacja może złożyć maksymalnie 3 aplikacje zgłoszeniowe. 
6. Organizator ma prawo zadać pytania szczegółowe dotyczące informacji zawartych w nadesłanych 

aplikacjach konkursowych.  
7. Treść nadesłanej aplikacji konkursowej może być wykorzystana po zakończeniu Konkursu przez 

organizatora w celu upowszechniania godnych naśladowania rozwiązań w zakresie kreowania 
zmian społecznych, z podaniem źródła pochodzenia i autora opracowania (zgłoszenia). 

8. Wszelkie koszty przygotowania i nadesłania aplikacji konkursowej ponosi zgłaszający. 
9. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 
10. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w siedzibie FRDL Podkarpackiego 

Ośrodka Samorządu Terytorialnego, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów, tel. 17 862 69 64, e-mail: 
post@frdl.rzeszow.pl. 

11. Niniejszy regulamin wraz z aplikacją konkursową dostępny jest na stronie internetowej 
www.frdl.rzeszow.pl oraz w siedzibie organizatora. 

§ 8 

Ocena aplikacji konkursowych 

1. Nadesłane aplikacje konkursowe oceniane będą pod względem: 
a) formalnym 
b) merytorycznym. 

2. Ocena formalna nadesłanych aplikacji polega na zbadaniu: 
a) kompletności  aplikacji 
b) zgodności opisanej inicjatywy z tematyką Konkursu. 
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3. Po dokonaniu oceny formalnej aplikacje, które spełniają wymienione w pkt. 2 kryteria 
poddawane są ocenie merytorycznej. 

4. Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez szczegółową analizę w następujących kategoriach 
konkursowych: 

a) I inicjatywy/ projekty bez zewnętrznego finansowania (realizowane bezkosztowo, 
w ramach sponsoringu, składek) zgłaszane przez instytucje: jst i ich jednostki 
organizacyjne, NGO. 

b) II inicjatywy/ projekty finansowane ze środków zewnętrznych (dotacji) 
• Mała inicjatywa/projekt  – do 10 tys. zł 
• Średnia inicjatywa/ projekt – od 10 tys. do 200 tys. zł 
• Duża inicjatywa/ projekt  – powyżej 200 tys. zł 

5. Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez szczegółową analizę nadesłanych aplikacji 
z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a) zaangażowanie społeczne 
b) pozytywna zmiana w wymiarze społecznym/ osobowym 
c) możliwość zestandaryzowania (kaskadowania) efektów  
d) partnerstwo 
e) przydatność społeczna 
f) efektywność inicjatywy 
g) innowacyjność/ unikalność rozwiązania. 

6. Wyniki oceny merytorycznej wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami udzielonymi 
na prośbę Kapituły przez nadsyłających zgłoszenia stanowią podstawę do przyznania przez 
Kapitułę Konkursu nagród oraz wyróżnień. 

§ 9 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Kapituła Konkursu przyznaje 4 nagrody (po jednej w każdej kategorii) 
a) I inicjatywy/ projekty bez zewnętrznego finansowania (realizowane bezkosztowo, 

w ramach sponsoringu, składek) zgłaszane przez instytucje: jst i ich jednostki 
organizacyjne, NGO) 

b) II inicjatywy/ projekty finansowane ze środków zewnętrznych (dotacji) 
• Mała inicjatyw/ projekt – o budżecie do 10 tys. zł 
• Średnia inicjatywa/ projekt – o budżecie od 10 tys. do 200 tys. zł 
• Duża inicjatywa/ projekt  – o budżecie powyżej 200 tys. zł 

2. Kapituła Konkursu ma prawo przyznania wyróżnień za szczególne osiągnięcia w zakresie zmian 
społecznych. 

3. Laureaci Konkursu otrzymują dyplom, statuetkę, bezpłatne członkostwo dla przedstawiciela 
instytucji/organizacji zgłaszającej inicjatywę w wybranym forum działającym przy FRDL 
Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego na jeden rok, możliwość prezentacji projektu/ 
inicjatywy na konferencji/ forum oraz ewentualnie nagrody rzeczowe. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż do 31 stycznia 
2018r. 

5. Nagrodzone zgłoszenia konkursowe mogą zostać, w części lub całości, opisane w osobnym 
wydawnictwie. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 


