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Szanowni Państwo, 
 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”.  
Jest to kolejna 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 
utożsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty czy służby 
zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, 
sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat, usługi specjalistyczne 
np. porady prawne czy tłumaczenia. 
Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role 
i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. 
Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób - Barwy Wolontariatu zatytułować kierowany 
do Państwa konkurs.  
 
Wielobarwność wolontariatu i jego ponadczasowy charakter docenił również Parlament Europejski 
ogłaszając rok 2011 - Europejskim Rokiem Wolontariatu. Tegoroczny konkursu jest niejako 
symboliczną kontynuacją tych wydarzeń i potwierdzeniem tezy, że wolontariat nigdy nie przemija  
i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym 
obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.  
 
 
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, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek 
wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat 
tej formy działalności. 
 
Promocja działań wolontarystycznych służyć 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,  10 października  2016            W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
           

 

                         
              Dariusz Pietrowski 

   Centrum Wolontariatu  
        w Warszawie  
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ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Organizator realizując konkurs 
współpracuje z partnerami lokalnymi. 
  

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  4 listopada 2016 r.  
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu. 
 
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną,  
do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki 
współpracującej przy organizacji konkursu.  
 
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego 
do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. 
 
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać  
w dowolnym obszarze życia społecznego.  
 
Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. 
Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza 
zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, 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 także 
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 może      
o tym fakcie zaświadczyć.  
 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ  
 
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie;   
innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
Do 22 listopada  2016 r. zostaną wybrani lokalni laureaci I, II i III miejsca. Wyniki konkursów 
lokalnych zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Warszawie. Kapituła Ogólnopolska do 
dnia 31 grudnia 2016 r. wskaże 10 kandydatur nominowanych do wyróżnienia na poziomie 
ogólnopolskim.  
Spośród tych kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu.  
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Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do właściwego ze względu na teren  
działania wolontariuszy, jednego z podanych wg. załączonej listy Centrum Wolontariatu  
lub współpracującego przy organizacji konkursu partnera.   

 
 
 

Z terenu woj. lubelskiego i podkarpackiego 
 

Centrum Wolontariatu 
20 - 113 Lublin 

ul. Jezuicka 4/5 
tel. (81) 534 26 52;  
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl  
 

 
Z terenu woj. pomorskiego 

 
 
Centrum Wolontariatu 
76 - 200 Słupsk 

ul. Sienkiewicza 7/25 
tel. / fax. (59) 840 13 70 
e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl  
 

 
Z terenu woj. śląskiego 
 
Centrum Wolontariatu 
40 - 009 Katowice    

ul. Warszawska 19 
tel. kom. 502 771 669 
e-mail: katowice@wolontariat.org.pl  
 
UWAGA 

Na terenie woj. śląskiego obowiązuje zmieniony 
regulamin . 
Szczegóły na www.slaskie-wolontariat.org.pl  
 

 
Z terenu woj. warmińsko -mazurskiego 
 
Centrum Wolontariatu  
82 - 300 Elbląg  

ul.  Związku Jaszczurczego 17 pok. 26 
tel./ fax (55) 235 18 85;  
e-mail: elblag@wolontariat.org.pl  
 
 

Z terenu woj. zachodniopomorskiego 
 
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Polites 
70-206 Szczecin 

ul. Dworcowa 19 
pokój 205/II piętro 
tel. (91) 450 11 46 
e-mail : biuro@polites.org.pl  
 
 
 
 
 
 

Z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego  
 
Centrum Wolontariatu - Wielkopolska Rada Koordynacyjna 
Związek Organizacji Pozarządowych 
60-501 Poznań  

ul. Bukowska 27/29,  
tel. (61) 85 30 930;  
fax. (61) 85 30 930 
wolontariat@wrk.org.pl  
 
 
Z terenu woj. opolskiego 
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych (OCWIP) 
45-064 Opole 

ul. Damrota 4/35-36,  
(077) 441 50 25 
fax (077) 441 50 25 wew. 103 
biuro@ocwip.pl 
 
 
Z terenu woj. kujawsko - pomorskiego 
 
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
87-100 Toruń  

ul. Sukiennicza 6/8 
tel: (56) 655 50 22 
biuro@tlok.pl 
 
Z terenu woj. łódzkiego  
 
Centrum Wolontariatu "Centerko"  
przy Stowarzyszeniu "Pomost" 
90-408 Łódź,  

ul. Próchnika 7 
tel. (042) 3070372;  513 10 25 08 
www.wolontariat.org.pl/lodz 
e-mail: kontakt@centerko.org 
 
Z terenu woj. świętokrzyskiego 
 
Centrum Wolontariatu 
25-302 Kielce 

ul. Mała 4/3 
tel./fax  41 362 14 12 
tel. kom. 665 08 30 79 
e-mail: kielce@wolontariat.org.pl 
 
 
 
Z terenu woj. małopolskiego 

 
Regionalne Centrum Wolontariatu 
30-503 Kraków  
ul. Ignacego Krasickiego 18    

tel. 603 332 868 
konkurs@wolontariat-malopolska.pl  
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Z terenu woj. dolnośląskiego 
 
UWAGA!    

Zgłoszenia z terenu woj. dolnośląskiego  
prosimy kierować do: 
 
Centrum Wolontariatu w Warszawie 
00 -151 Warszawa 

ul. Nowolipki 9 b 
tel. (22) 635 27 73  
tel./fax (22) 635 46 02 
e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl 
 

 
Z terenu woj. podlaskiego 
 
Regionalne Centrum Wolontariatu / Suwalskie Biuro 
Wolontariatu 
przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 
16-400 Suwałki 

ul. Noniewicza 91 
tel./fax.: 87 565 02 58 
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl  

Z terenu woj. mazowieckiego 
 
Konkurs na terenie Mazowsza organizowany był we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. 
Mazowieckiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął w 
dniu 30 września. 

 
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można  
uzyskać w Centrum Wolontariatu w Warszawie.  
 
00 -151 Warszawa 

ul. Nowolipki 9 b 
tel. (22) 635 27 73  
tel./fax (22) 635 46 02 
e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Partnerzy spółpracujący przy realizacji konkursu: 
 
Województwo kujawsko – pomorskie : 
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu 
 
 
Województwo opolskie : 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) w Opolu 
 
 
Województwo mazowieckie : 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Radą Pożytku 
Publicznego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. 
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