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REGULAMIN KONKURSU „SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2016” 

 
I. Postanowienia Ogólne: 

1. Organizatorem konkursu „Sopocki Wolontariusz Roku 2016” jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji we 
współpracy z Urzędem Miasta Sopotu. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach zadań publicznych „Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych” 
oraz „Wolontariat do pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie”, 
współfinansowanych ze środków pochodzących z Gminy Miasta Sopotu oraz od Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

3. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski.  

4. Tytuł „Sopocki Wolontariusz Roku” ma stanowić wyróżnienie honorujące wolontariuszy podejmujących 
aktywność na terenie Sopotu i na rzecz mieszkańców Sopotu, przyznawane każdego roku począwszy od 
roku 2009, a tytuł „Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom” ma być wyróżnieniem 
sopockich organizacji pozarządowych / instytucji publicznych prezentujących wzorowe zasady 
organizowania współpracy z wolontariuszami, począwszy od 2011 roku. 

5. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów-wolontariuszy do Konkursu jest definicja 
wolontariusza zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, zgodnie z którą wolontariusz to: „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie”, angażując się w pracę na rzecz, m.in. organizacji 
pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom 
administracji publicznej. 

6. Podstawowymi kryteriami nominowania kandydatów-organizacji/instytucji do Konkursu jest zawarty  
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie katalog 
podmiotów, na rzecz których wolontariusz może wykonywać świadczenia, tj. na rzecz: organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej,  
w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej,  
z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej oraz jednostek organizacyjnych 
podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem 
prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.  
 

II. Obowiązki organizatora konkursu: 
1. Powołanie Kapituły Konkursu. 
2. Promocja Konkursu. 
3. Organizacja przebiegu Konkursu. 
4. Przyjmowanie wniosków nominacyjnych, podział wniosków według wyznaczonych kategorii Konkursu, 

przedstawienie wniosków Kapitule Konkursu. 
5. Zapewnienie Kapitule miejsca i warunków do pracy. 
6. Organizacja uroczystości przyznania tytułu. 
  
III. Tryb i warunki przyznawania tytułu: 
1. Ustanawia się tytuł „Sopocki Wolontariusz Roku 2016” w dwóch kategoriach konkursowych: 

- wolontariat indywidualny 
- wolontariat grupowy 

2. Ustanawia się tytuł: „Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom” 
3. Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Sopocki Wolontariusz Roku” przysługuje: 

- każdemu mieszkańcowi Sopotu  
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- każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców Sopotu 
- każdej instytucji publicznej działającej na terenie Sopotu i na rzecz mieszkańców Sopotu 
- każdemu wolontariuszowi współpracującemu z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami 

działającymi na rzecz mieszkańców Sopotu 
4. Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom” 

przysługuje: 
- każdemu mieszkańcowi Sopotu  
- każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców Sopotu 
- każdej instytucji publicznej działającej na terenie Sopotu i na rzecz mieszkańców Sopotu 
- każdemu wolontariuszowi współpracującemu z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami 

działającymi na rzecz mieszkańców Sopotu 
5. Wolontariat indywidualny oznacza: pracę jednego wolontariusza na rzecz osoby, instytucji publicznej lub/i 

organizacji pozarządowej.  
6. Wolontariat grupowy oznacza wolontarystyczną pracę grupy osób na rzecz organizacji pozarządowej, 

instytucji publicznej lub/i osób indywidualnych. Grupę stanowią co najmniej 2 osoby, działające w tym 
samym celu w określonym czasie.    

7. Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom oznacza: organizację/instytucję, która w 2016 r. 
współpracowała z wolontariuszami i ma określone zasady tej współpracy, zgodne z Ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

8. Każdej organizacji, instytucji, osobie zgłaszającej przysługuje prawo zgłoszenia 2 kandydatów w kategorii 
„wolontariat indywidualny”, 1 kandydatury w kategorii „wolontariat grupowy” i 1 kandydatury do tytułu 
„Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom”. 

9. Nominowanymi do tytułu „Sopocki Wolontariusz Roku 2016” może być każda osoba lub/i grupa działająca 
wolontarystycznie na rzecz mieszkańców Sopotu w roku kalendarzowym 2016. Nominowanymi do tytułu 
„Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2016” może być każda organizacja 
pozarządowa/instytucja współpracująca z wolontariuszami, działająca na rzecz mieszkańców Sopotu   
w roku kalendarzowym 2016. 

10.  Zgłaszający przygotowuje nominację na specjalnym formularzu wniosku nominacyjnego stworzonym 
oddzielnie dla każdej kategorii konkursowej: formularz wniosku nominacyjnego „Sopocki Wolontariusz 
Roku 2016 – kategoria: wolontariat indywidualny”,  formularz wniosku nominacyjnego „Sopocki 
Wolontariusz Roku 2016 – kategoria: wolontariat grupowy” i formularz wniosku nominacyjnego „Sopocka 
Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2016”. 

11. Formularze wniosku nominacyjnego stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Formularze można 
otrzymać także w biurze Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Sopocie przy ul. Marynarzy 4 
lub pobrać ze stron:  www.wolontariat.sopot.pl; www.scop.sopot.pl; 
http://www.miasto.sopot.pl/strona/organizacje_pozarzadowe  

12. Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące wolontarystyczną 
pracę nominowanych lub prezentujące nominowaną organizację/instytucję dotyczące działalności w 2016. 
Mogą to być, np.: zdjęcia, filmy, pamiętniki, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie i inne. 

13. W przypadku, gdy zgłaszający nie korzysta bezpośrednio z pomocy wolontariusza, do formularza 
nominacyjnego należy dołączyć opinię/rekomendację organizacji/instytucji/osoby bezpośrednio 
współpracującej z nominowanym wolontariuszem, grupą wolontariuszy lub organizacją/instytucją.  
W przypadku, gdy zgłaszający organizację/instytucję nie jest/nie był wolontariuszem tej 
organizacji/instytucji, do formularza nominacyjnego należy dodać opinię/opinie 
wolontariusza/wolontariuszy zaangażowanego/zaangażowanych w wolontariat na rzecz tej 
organizacji/instytucji.  

http://www.wolontariat.sopot.pl/
http://www.scop.sopot.pl/
http://www.miasto.sopot.pl/strona/organizacje_pozarzadowe
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14. Każdą nominowaną osobę, grupę lub organizację/instytucję należy zgłosić wypełniając dla niej oddzielny 
formularz zgłoszeniowy. 

15. Wnioski nominacyjne należy składać w biurze Sopockiego Centrum Organizacji: 
81-835 Sopot, ul. Marynarzy 4, zgodnie z harmonogramem Konkursu, w nieprzekraczalnym terminie  
do 5 grudnia 2016 r., do godz. 14.00 – decyduje data wpływu.  

16. Dopuszcza się przesłanie wniosków nominacyjnych pocztą elektroniczną na adres: biuro@scop.sopot.pl  
lub faksem na nr 58 341 83 52, jednak podpisane oryginały wniosków powinny zostać dostarczone najdalej 
do 5 grudnia 2016 r. 

17. Wnioski nominacyjne nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
18. Kapituła Konkursu przyznaje sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy indywidualnej z nominowanym 

wolontariuszem, przedstawicielem grupy wolontariuszy lub przedstawicielem nominowanej 
organizacji/instytucji, a także z przedstawicielem organizacji/instytucji nominującej lub wolontariuszem 
nominującym organizację/instytucję.  

19. Wniosek nominacyjny oraz załączone do wniosku materiały informacyjne są podstawowymi 
dokumentami stanowiącymi materiał weryfikacyjny dla Kapituły Konkursu i po jego zakończeniu nie będą 
zwracane. 

20. Kapituła Konkursu jest organem oceniającym i przyznającym tytuły: „Sopocki Wolontariusz Roku 2016 – 
kategoria: wolontariat indywidualny”, „Sopocki Wolontariusz Roku 2016 – kategoria: wolontariat 
grupowy” i „Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2016”. 

21. W skład Kapituły Konkursu wchodzi co najmniej 5 osób, w tym: 
- 2 przedstawicieli Gminy Miasta Sopotu, w tym Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miasta Sopotu  
- przedstawiciel/e Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych 
- przedstawiciel/e Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji (organizator Konkursu) 
- przedstawiciel/e partnerstwa Sopockich Rzeczników Wolontariatu  
Do Kapituły mogą być również zaproszeni: 
- laureaci Konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2015    
- przedstawiciele organizacji pozarządowych/instytucji publicznych z doświadczeniami i sukcesami  
w obszarze organizacji wolontariatu. 

22. Ukonstytuowanie składu Kapituły nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r., co zostanie podane do 
wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie: www.wolontariat.sopot.pl. W przypadku, gdy 
skład Kapituły ulegnie zmniejszeniu, organizator ma prawo wskazać inną osobę spośród przedstawicieli 
organizacji pozarządowych/instytucji lub/i laureatów poprzednich edycji Konkursu. 

23. Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureatów Konkursu przyznając tytuł „Sopocki Wolontariusz Roku 
2016 – kategoria: wolontariat indywidualny” jednemu wolontariuszowi, tytuł: „Sopocki Wolontariusz 
Roku 2016 – kategoria: wolontariat grupowy” jednej grupie wolontariuszy oraz tytuł: „Sopocka 
Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2016” jednej organizacji/instytucji. 

24. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienia i/lub nagrody specjalne w każdej z  kategorii.  
25. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości sopockich 

obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, co będzie miało miejsce w grudniu 2016 r. Termin 
obchodów zostanie podany do wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie: 
www.wolontariat.sopot.pl i www.scop.sopot.pl najpóźniej do 25 listopada 2016 r. 

26. Organizatorzy Konkursu nie odsyłają zgłaszającym formularzy wniosków nominacyjnych, ani też 
dołączonych do nich innych dokumentów/materiałów. 

 
IV. Zasady Pracy Kapituły Konkursu: 

1. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

mailto:biuro@scop.sopot.pl
http://www.wolontariat.sopot.pl/
http://www.wolontariat.sopot.pl/
http://www.scop.sopot.pl/
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2. Przed posiedzeniem Kapituły jej członkowie zapoznają się z Regulaminem Konkursu „Sopocki 
Wolontariusz Roku 2016”. 

3. Podstawowymi kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są wytyczne zawarte w pkt. I. 4 i pkt. I. 5. 
4. W ocenie zgłoszonych kandydatów-wolontariuszy Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę między 

innymi: 
- wpływ, jaki działanie/działania wolontariusza lub grupy wolontariuszy wywarły na lokalną społeczność 
- zaangażowanie wolontariusza lub grupy wolontariuszy w działania, których się podjęli 
- partnerstwo i umiejętność współpracy 

5.  W ocenie zgłoszonych kandydatów-organizacji pozarządowych/instytucji Kapituła Konkursu będzie brała 
pod uwagę między innymi: 
- jasno określone, zgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zasady 
współpracy z wolontariuszami 
- system motywacji i wsparcia wolontariuszy 
- atmosferę współpracy  
- podejmowane przez organizację/instytucję działania promujące ideę wolontariatu 

6. Kapituła dokonuje wyboru Nagrodzonych poprzez głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły. 

7. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego Kapituły. 
8. Członek Kapituły nie bierze udziału w głosowaniu jeżeli głosowanie dotyczy wolontariusza 

nominowanego przez jego organizację/instytucję lub jeśli głosowanie dotyczy reprezentowanej przez 
niego organizacji/instytucji. 

9. Po zakończeniu prac Kapituły sporządzany jest protokół z posiedzenia zawierający uzasadnienie 
dokonania wyboru Laureatów Konkursu. 

 
V. Harmonogram Konkursu: 
1. 10 listopada  2016 r. – ogłoszenie Konkursu 
2. 10 listopada  – 5 grudnia 2016 r. – zgłaszanie/przyjmowanie wniosków nominacyjnych 
3. 5 grudnia – 8 grudnia 2016 r. – weryfikacja wniosków przez Kapitułę Konkursu, obrady Kapituły Konkursu 
4. Po 11 grudnia 2016 r.– ogłoszenie wyników Konkursu, uroczysta Gala - wręczenie nagród. 
 
VI. Postanowienia końcowe: 
1. Rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne. 
2. Organizator zapewnia, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach będą przetwarzane wyłącznie dla 

potrzeb wynikających z organizacji konkursu oraz sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych, o 
których mowa w części I, pkt 2. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997, j.t. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie przed każdą kolejną edycją Konkursu.  
 

 
 


