
Regulamin IV Gali Wolontariatu
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza

I. Celem Gali Wolontariatu jest:

1. Prezentacja  i  promocja  wolontariatu  oraz  popularyzowanie  i  wyjaśnianie  znaczenia
wolontariatu.

2. Wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy i działaczy społecznych działających na rzecz
mieszkańców Miasta Kalisza.

3. Wyróżnienie osób fizycznych,  podmiotów i  instytucji  wspierających finansowo,  rzeczowo lub
organizacyjnie działalność wolontariacką – mecenasów wolontariatu.

4. Kształtowanie postaw prospołecznych.
5. Zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące

bezinteresowne  działanie  z  kształtowaniem  więzi  społecznych  opartych  na  zaufaniu  i
solidarności społecznej.

6. Integracja społeczności lokalnej.

II. Organizatorzy

1. Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
2. Urząd Miasta Kalisza.

III. Adresaci:

Konkurs  skierowany  jest  do  wolontariuszy,  organizacji  pozarządowych  i  instytucji  publicznych
współpracujących z wolontariuszami w Kaliszu oraz osób i podmiotów wspierających wolontariat.

IV. Zasady zgłaszania kandydatów:

1. Zgłoszenia do konkursu mogą składać:
 organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o  których  mowa  w art.  3  ust.3  ustawy  z  dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 instytucje  publiczne (instytucje  kultury,  szkoły,  biblioteki,  szpitale,  świetlice środowiskowe,

domy pomocy społecznej, domy dziecka itp.)
2. Każdy z podmiotów wymienionych w ust. 1 może zgłosić:

 jednego kandydata na wolontariusza oraz

 jednego  kandydata  na  mecenasa  wolontariatu,  czyli  osobę  lub  podmiot  wspierający
wolontariat.

3. Kandydaci powinny działać co najmniej w jednym z niżej podanych obszarów:
 pomoc społeczna,  w tym pomoc osobom w trudnej  sytuacji  życiowej  (osobom starszym,

chorym i niepełnosprawnym),
 integracja społeczna,

 integracja i reintegracja zawodowa,

 kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe,

 edukacja, oświata i wychowanie,

 porządek i bezpieczeństwo publiczne,



 ratownictwo i ochrona ludności,

 ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 wspieranie rodziny, promocja rodzicielstwa i rodzicielstwa zastępczego,

 działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 sport, turystyka i rekreacja,

 ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom,

 inne.

IV. Termin zgłaszania kandydatów:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 12 listopada 2019 r.
2. Formularz zgłoszeniowy kandydatów można przesłać na adres e-mail: cop@um.kalisz.pl (skan

wraz z podpisami), złożyć osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych – Wydział Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, III piętro, pok. 302, tel.
62/765 44 19 lub 797 702 486 w godz. 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres jw.

3. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy wyłącznie na załączonym do Regulaminu formularzu.

V. Wybór laureatów

1. Wyboru  laureatów  dokonuje  pięcioosobowa  Kapituła,  której  skład  ustali  Kaliska  Rada
Działalności Pożytku Publicznego.

2. Wszyscy członkowie Kapituły pełnią swe funkcje honorowo.
3. Kapituła wybierze do 10 laureatów, którym zostanie przyznany tytuł „Wolontariusza Roku 2019”

oraz laureata, któremu zostanie przyznany tytuł „Mecenasa Wolontariatu 2019”.
4. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu

członkowie Kapituły.

VI. Kryteria oceny zgłoszeń

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim:
 zaangażowanie;

 innowacyjność;

 skuteczność;

 partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

VI. Termin i miejsce odbycia Gali Wolontariatu i wręczenia wyróżnień:
Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystej  Gali  w dniu 5 grudnia 2019 r.  o godz.
18.00. Miejsce zostanie podane w terminie późniejszym.

VII. Nagrody:
Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki.
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