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Szanowni Państwo, 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”.  
Jest to szósta 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 
utoŜsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty czy słuŜby 
zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, 
działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, usługi specjalistyczne np. porady prawne 
czy tłumaczenia. 
RóŜnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role 
i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, Ŝe wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. 
Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób Barwy wolontariatu zatytułować kierowany 
do Państwa konkurs.  
 
Ubiegłoroczny konkurs cieszył się duŜym zainteresowaniem wśród organizacji i instytucji 
korzystających z pomocy wolontariuszy, samych wolontariuszy, a takŜe mediów.  
Kapituła konkursu wybrała laureatów, którzy zostali zaprezentowani w czasie uroczystej gali, 
transmitowanej w Programie 2 TVP. 
 
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, Ŝe konkurs stworzy moŜliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek 
wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat 
tej formy działalności. 
 
Promocja działań wolontarystycznych słuŜyć 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.  
 
 
 
Warszawa, wrzesień  2006                      W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
           

 

                         
              Dariusz Pietrowski 

      Przewodniczący  
      Prezydium Sieci 

           Centrów Wolontariatu  
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ORGANIZATORZY KONKURSU 

 
Organizatorem konkursu jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, której przedstawiciele tworzą  
Komitet Organizacyjny Konkursu. 
  

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. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
I TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU   

 
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 23 października 2006 r.  
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu. 
 
Kandydatów do konkursu naleŜy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną,  
do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu.  
 
Zgłoszeń do konkursu dokonywać naleŜy na załączonym formularzu, wybierając właściwą 
spośród prezentowanych niŜej kategorii. Zgłaszać moŜna od jednego do pięciu kandydatów.  
Dla kaŜdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. 
 
Do kaŜdego formularza zgłoszeniowego dołączyć naleŜy opis działalności nominowanej osoby. 
Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza 
zgłoszeniowego. Opis moŜe mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik.  
 
Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku 
zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).  
 
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, przedsiębiorstwa, które realizują program 
wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a takŜe 
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 moŜe o 
tym zaświadczyć.  
 

KATEGORIE KONKURSOWE 
 
Nominacje do konkursu zgłaszać moŜna w następujących kategoriach: 
 
• Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 
• Edukacja, sport, kultura 
• Pomoc osobom niepełnosprawnym 
• Ekologia 
• Rozwój lokalny i demokracja 
• Wolontariat pracowniczy 
 

Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:  

•  zaangaŜowanie     •  innowacyjność     •  skuteczność     •  partnerstwo 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
Do 30 października 2006 zostaną wybrani lokalni laureaci konkursu. Wyniki konkursów lokalnych 
zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Warszawie, gdzie Kapituła Ogólnopolska do 13 
listopada 2006 r. wybierze ogólnopolskich laureatów konkursu. 
 
Zakończenie konkursu nastąpi w grudniu 2006 r. w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza. 
 
 
Kandydatów do konkursu naleŜy zgłaszać do właściwego ze względu na teren działania 
wolontariuszy Regionalnego Centrum Wolontariatu wg. załączonej listy.  
 
 
 
 
 
85-033 Bydgoszcz 
Centrum Wolontariatu 
Plac Kościeleckich 7 
tel. kom. 505 732 525 
e-mail: bydgoszcz@wolontariat.org.pl 
 
82-300 Elbląg 
ul.  Związku Jaszczurczego 17 
tel./ fax (55) 236 27 16;  
e-mail: elblag@wolontariat.org.pl 
 
80-245 Gdańsk 
ul. Józefa Zator Przytockiego 4  
tel. (58) 341 61 77 
fax. (58) 341 17 20  
e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl 
 
40-012 Katowice    
ul. Św. Jana 9 
tel/fax. (32) 201 02 67 
e-mail: katowice@wolontariat.org.pl 
 
25-310 Kielce 
ul. Kościuszki 11 
tel. kom. 887 44 62 33 
e-mail: kielce@wolontariat.org.pl 
 
20-113 Lublin 
ul. Jezuicka 4/5 
tel. (81) 534 26 52;  
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl 
 
90-256 Łódź 
ul. Piotrkowska 38 
tel./fax  (42) 633 58 97  
e-mail: lodz@wolontariat.org.pl 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
64-920 Piła 
ul.  Motylewska 24 
tel. kom. 607 444 703 
 
60-779 Poznań 
ul.  Skryta 14/1 
tel. (61) 661 12 73  
e-mail: poznan@wolontariat.org.pl 
 
26-200 Słupsk 
ul. Sienkiewicza 7/23 
tel. (59) 840 13 70 
fax (59) 845 23 18 
e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl 
 
00 -151 Warszawa 
ul. Nowolipki 9 b 
tel. (22) 635 27 73 
tel./fax (22) 635 46 02 
e-mail: warszawa@wolontariat.org.pl 
 
 
 
Dodatkowe informacje uzyskać moŜna  
w Centrum Wolontariatu w Warszawie.  
 
Tam teŜ moŜna kierować zgłoszenia kandydatów, jeŜeli  
w Państwa regionie nie istnieje Centrum Wolontariatu. 
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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, wiek (uczeń, student, pracujący, 
bezrobotny, emeryt)  
 
 
................................................................................................................................................. 
5. Adres kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: telefon, e-mail: 
 
 
6. Kategorie konkursowe (proszę zaznaczyć właściwą): 
 
� Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 
� Edukacja, sport i kultura  
� Pomoc osobom niepełnosprawnym  
� Ekologia 
� Rozwój lokalny i demokracja 
� Wolontariat pracowniczy 
 
 
Dla kaŜdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz. 
 
Do formularza dołączyć naleŜy opis działalności nominowanej osoby/grupy pod kątem następujących 
kryteriów oceny: zaangaŜowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo. 
 
Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza 
zgłoszeniowego. Opis moŜe mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik itp.  
 
Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub wersji komputerowej!!! 
 
Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata naleŜy przesłać do 
właściwego Centrum Wolontariatu do dnia 23 października 2006 r. (decyduje data wpłynięcia 
zgłoszenia do Centrum Wolontariatu wg. załączonej listy).  
 
Nominowani kandydaci wyraŜają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora 
konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883) 
 
 
..............................................       ............................................................ 
Podpis zgłaszającego         Podpis kandydata 


