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Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”. 
 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” prowadzące Centrum 
Wolontariatu organizuje lokalną edycję konkursu na terenie miasta Bielsko-Biała i w 
regionie. 
Sylwetki zwycięzców lokalnej edycji zostaną zgłoszone do regionalnego (na poziomie 
woj. śląskiego) etapu konkursu. Natomiast zwycięzcy regionalnej edycji zostaną 
zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego. 
 
 
W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym regionie oraz chcąc uhonorować tych, 
którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną Centrum Wolontariatu przy 
„Teatrze Grodzkim” skupione w ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu organizuje trzecią 
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. 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę 
wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie. 
 
ORGANIZATOR LOKALNY W REGIONIE BIELSKA-BIAŁEJ: 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” prowadzące Centrum Wolontariatu 
 
 
 
 



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 NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ I W REGIONIE. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 10 października 2012 r. Decyduje 
data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu. 
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą 
elektroniczną do Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”: 
43-300 Bielsko-Biała 

ul. Sempołowskiej 13, 
tel. kom. 693887115 
e-mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl  
z dopiskiem “Barwy wolontariatu” 

 
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 16 października 2012 zostaną wybrani lokalni laureaci I, II i III miejsca. Wyniki konkursów 
lokalnych zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Katowicach a następnie do 
Centrum Wolontariatu w Warszawie.  
Kapituła Regionalna do dnia 29 października 2012r. wskaże kandydatury nominowanych do 
wyróżnienia na poziomie regionalnym. 
Kapituła Ogólnopolska do dnia 30 listopada 2012r. wskaże 10 kandydatur nominowanych do 
wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim. 
 
Spośród tych kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu, a ich sylwetki zaprezentowane 
podczas uroczystej Gali Wolontariatu w grudniu 2012r. 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Informacji udziela Monika Pendolska: pendolska@wolontariat.org.pl; tel. 693887115 
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