Zasady i tryb przyznawania tytułu „ Poznański Wolontariusz Roku”
1. Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Poznania przy współudziale Kapituły Konkursu.
2. Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które
pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania, a także promowanie
działań wolontaryjnych skierowanych do społeczności lokalnych.
3. Tytuł „Poznański Wolontariusz Roku” przyznawany jest w sześciu równorzędnych
kategoriach:
a. młodzieżowej, w której zgłoszone mogą zostać osoby indywidualne, które nie
b. ukończyły 19. roku życia;
c. indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby indywidualne pomiędzy 20.
a 60. rokiem życia;
d. senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby indywidualne powyżej 60. roku
życia;
e. zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania
o charakterze wolontariackim z wyłączeniem grup wskazanych w ppkt e i f;
f. wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające
w ramach szkolnych kół wolontariatu;
g. wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu
pracowniczego.
4. Tytuł „Poznański Wolontariusz Roku” przyznawany jest osobom lub podmiotom, które
wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na
rzecz:
a. innych osób;
b. organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego;
c. organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej
przez nie działalności gospodarczej;
d. wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Poznania;
e. zwierząt i ochrony środowiska.
5. Kandydatów do tytułu „Poznański Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać:
a. osoby indywidualne;
b. instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy;
c. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z
późniejszymi zmianami);
d. przedsiębiorstwa i firmy.
6. Zgłoszenia kandydatów do konkursu można dokonać poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.
7. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać lub składać osobiście w siedzibie Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46, 61-728
Poznań, w Biurze Podawczym – z dopiskiem „Poznański Wolontariusz Roku”. Zgłoszenia
można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.poznan.pl – z tematem
„Poznański Wolontariusz Roku”.
8. Termin przyjmowania zgłoszeń w Konkursie: 25 listopada 2018 roku.
9. Laureaci wybierani są przez Kapitułę Konkursu, w skład, której wchodzą: przedstawiciele
Prezydenta Miasta Poznania, przedstawiciel Rady Miasta Poznania, przedstawiciele
mediów lokalnych, laureat z poprzednich edycji konkursu.
10. Wybór kandydatów do tytułu „Poznański Wolontariusz Roku” przebiega w trzech etapach:

a. I etap – zebranie wszystkich dostarczonych formularzy zgłoszeniowych w każdej
kategorii oraz sporządzenie zestawienia zgłoszonych kandydatów do tytułu
„Poznański Wolontariusz Roku”;
b. II etap – analiza łożonych wniosków oraz wskazanie przez członków Kapituły
Konkursu osób lub zespołów nominowanych do tytułu „Poznański Wolontariusz Roku”
w każdej kategorii;
c. III etap – przeprowadzenie przez Kapitułę Konkursu rozmów z osobami
i organizacjami, które otrzymały nominację. Spośród nominowanych – w drodze
głosowania – Kapituła Konkursu wybiera laureata w każdej kategorii.
11. W szczególnych przypadkach, o których decyduje Kapituła Konkursu, możliwe jest
nieprzyznanie tytułu i nagrody w danej kategorii.
12. Kapituła Konkursu może przyznać osobom zgłoszonym w konkursie dodatkowe
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
13. Prezydent Miasta Poznania może przyznać wyróżnienie Honorowego Wolontariusza
Miasta Poznania dla osoby niezgłoszonej w konkursie.
14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas oficjalnej gali podsumowującej.

