
REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „FILANTROP ROKU 2015” 

POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 

 

Tytuł „Filantrop Roku” jest wyróżnieniem honorowym  

nadawanym szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom  

działającym na terenie Powiatu Opoczyńskiego 
 
 
1. Organizatorem konkursu o tytuł „Filantrop Roku” jest Drzewickie Centrum Wolontariatu 

„Ofiarna dłoń” – Organizacja Pożytku Publicznego KRS Nr 0000377275 z siedzibą  

w Drzewicy.  

2. Celem konkursu jest: 

1) wzmocnienie pozycji społecznika – wolontariusza w środowisku lokalnym poprzez 

docenienie pracy społecznej, dobroczynności i życzliwości, 

2) promocja wolontariatu na terenie województwa łódzkiego, w szczególności powia-

tu opoczyńskiego oraz gminy i miasta Drzewica, 

3) pobudzenie aktywności społecznej wśród młodzieży, osób dorosłych i starszych,   

4) integracja społeczności lokalnej, w szczególności środowiska osób zaangażowa-

nych w wolontariat. 

3. Decyzję w sprawie organizacji konkursu „Filantrop Roku” podejmuje Prezes Zarządu 

Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” biorąc pod uwagę możliwości organi-

zacyjne oraz finansowe Stowarzyszenia.  

4. Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” ustala kalendarz 

czynności związanych z konkursem w drodze zarządzenia porządkowego.  

5. Zgłoszenia do tytułu mogą składać: 

1) organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły, 

2) placówki oświatowe, 

3) instytucje współdziałające z wolontariuszami, 

4) mieszkańcy Powiatu Opoczyńskiego. 

6. Kandydaci mogą być zgłaszani w pięciu obszarach: 

1) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,  

2) wsparcie osób w wieku emerytalnym oraz osób z niepełnosprawnością,  

3) edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,  

4) sport i turystyka, 

5) ekologia i ochrona zwierząt. 

7. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne konieczne jest potwierdzenie 

faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie 

zaświadczyć. 

8. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy wy-

pełnić osobny wniosek. 

9. Wniosek o przyznanie tytułu „Filantrop Roku” składa się na obowiązującym formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

10. 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. 



11. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą osoby powo-

łane przez Prezesa Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” z wyłą-

czeniem członków i wolontariuszy reprezentujących Organizatora.  

12. Posiedzenie Kapituły zwołuje Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu 

„Ofiarna dłoń”. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. 

13. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu na uroczystej Gali Filantropii członków Kapituły 

obowiązuje tajemnica w zakresie wyłonienia laureatów i wyróżnionych w konkursie. 

14. Przy analizie kandydatur do tytułu „Filantrop Roku” Kapituła będzie brała pod uwagę  

w szczególności:  

1) zaangażowanie w pracę wolontariacką, 

2) innowacyjność działań, 

3) umiejętność współpracy, 

4) częstotliwość i systematyczność działań, 

5) skuteczność i efektywność pracy, 

6) umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej. 

15. W każdej kategorii konkursowej Kapituła przyznaje po jednym tytule „Filantrop Roku”. 

16. Tytuł ma charakter honorowy, a jego materialna forma to statuetka wraz z aktem nada-

nia. 

17. Kapituła może przyznać dodatkowo równorzędne wyróżnienia w formie dyplomu uznania. 

18. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbywa się raz w roku podczas uro-

czystej Gali Filantropii przygotowanej przez Organizatora konkursu z okazji Dnia Wolon-

tariusza. 

19. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

20. Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie. 
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