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REGULAMIN KONKURSU 

„AMBASADOR /AMBASADORKA SREBRNEGO POKOLENIA  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2018” 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa 

Śląskiego 2018”, zwanego dalej „konkursem”, jest Zarząd Województwa Śląskiego.  

2. Konkurs wpisuje się w realizację Celu strategicznego 2: Tworzenie warunków do pełnego 

uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, w tym zawodowym Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, przyjętej 

uchwałą nr V/11/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

3. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone są przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Modelarskiej 10, 40-142 

Katowice, zwany dalej „koordynatorem”. 

4. Wszelkie ogłoszenia istotne dla przebiegu konkursu publikuje się na stronach 

internetowych organizatora: www.seniorzy.slaskie.pl oraz koordynatora: www.rops-

katowice.pl.  

 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU  

1. Celem konkursu jest wyróżnienie dwóch osób starszych:   

a) kobiety tj. Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018, 

b) mężczyzny tj. Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018,  

mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających 

się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym. 

2. Konkurs wpłynie na kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku 

osób w podeszłym wieku. Ponadto promuje wśród seniorów wzorce działań osób, które 

pomimo starszego wieku: 

a) dostrzegają aktualne potrzeby różnych grup społecznych lub osób indywidualnych 

wymagających wsparcia,  
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b) aktywnie angażują się w działalność społeczną,  

c) wykorzystują posiadane cechy, doświadczenie i umiejętności w działaniach na rzecz 

różnych grup społecznych lub osób indywidualnych, 

d) pozostają otwarte na dialog i współpracę, w szczególności międzypokoleniową, 

e) inspirują i motywują do wspólnych działań oraz bycia aktywnym.   

3. W przypadku braku zgłoszeń do udziału w konkursie kandydatów danej płci lub z uwagi 

na uzasadnione celami konkursu wskazanymi w pkt. II.1-2 względy merytoryczne,  

możliwe jest wyróżnienie w konkursie odpowiednio dwóch kobiet - Ambasadorek 

Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018 lub dwóch mężczyzn - 

Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018. 

4. Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać następujące typy instytucji 

prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, zwane dalej „podmiotami 

zgłaszającymi”: 

a) jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat);  

b) gminne/powiatowe jednostki organizacyjne; 

c) organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i nie 

działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 

i stowarzyszenia); 

d) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  

Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 

ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego 

(np. parafie); 

e) gminne rady seniorów działające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym;  

f) inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym 

celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, 

w tym polityki senioralnej np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła 

gospodyń wiejskich posiadające status prawny. 

5. Kandydatami do udziału w konkursie mogą być osoby fizyczne w wieku 60 lat lub więcej 

(liczonym według daty urodzenia na dzień zgłoszenia kandydatury), mieszkające 

i działające na terenie województwa śląskiego np. seniorzy działający w organizacjach 

pozarządowych, wolontariusze, założyciele różnych grup samopomocowych, osoby 
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prowadzące działania na rzecz swojego środowiska zamieszkania i zaangażowane we 

współpracę z samorządem lokalnym, seniorzy prowadzący działania na rzecz łączenia 

różnych pokoleń, dbający o respektowanie praw osób starszych i przełamujący 

stereotypy. 

6. Kandydaci zgłoszeni do udziału w konkursie mogą prowadzić działania:  

a) formalnie np. w ramach struktur jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych lub innych podmiotów,  

b) nieformalnie np. w swoich społecznościach lokalnych, grupach sąsiedzkich, 

rodzinach, parafiach, kołach gospodyń wiejskich. 

W każdym z przypadków zgłoszenie musi nastąpić przez jeden z podmiotów 

zgłaszających wskazanych w pkt. II.4.  

7. Opisywane działania kandydata/kandydatki mogą uwzględniać współpracę z innymi 

osobami lub podmiotami, w szczególności z instytucjami publicznymi i niepublicznymi 

działającymi na rzecz seniorów, jednak wyróżnienie przyznawane jest tylko 

indywidualnie - jednej osobie. 

8. Z udziału w konkursie wyłączone są:  

a) osoby, których dotychczasowa działalność pozostaje sprzeczna z celami i założeniami 

konkursu,  

b) osoby wchodzące w skład Komisji konkursu, o której mowa w pkt. V. 2 lub 

pozostające wobec nich w stanie zależności, który mógłby wpłynąć na ustalenia 

Komisji konkursu, 

c) pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek powiązanych strukturalnie lub 

kapitałowo z Województwem Śląskim, 

d) laureaci Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa 

Śląskiego 2017”. 

Ostateczną decyzję o wyłączeniu kandydata/kandydatki z konkursu (bez możliwości 

odwołania) podejmuje Komisja konkursu. 

9. Złożone wnioski będą oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

W wyniku oceny kandydat/kandydatka może łącznie otrzymać maksymalnie 36 punktów, 

przyznanych według następujących kryteriów merytorycznych:  
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l.p. Kryterium Punktacja* 

1. Obszar terytorialny i zakres tematyczny działań. Adresaci działań   0-10 pkt 

2. Ilość i rodzaj podejmowanych działań 0-10 pkt 

3. Prowadzenie działań doraźnie/jednorazowo lub stale/cyklicznie 0-6 pkt 

4. Ilość partnerów (tj. osób lub podmiotów) zaangażowanych w działania 0-5 pkt 

5. 
Dodatkowe opinie, rekomendacje i podziękowania dla 

kandydata/kandydatki 
0-5 pkt 

SUMA 36 pkt 

*) większa liczba punktów oznacza wyższą ocenę 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Podmiot zgłaszający może złożyć maksymalnie dwa wnioski tj. zgłosić dwóch 

kandydatów do udziału w konkursie.  

3. Zgłoszenie kandydatur odbywa się poprzez przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu w terminie do 14 września 2018 r. 

4. Do wniosku mogą zostać dołączone rekomendacje innych podmiotów niż zgłaszający, 

stanowiące wyraz poparcia dla kandydata/kandydatki. Ponadto podmiot zgłaszający może 

załączyć do wniosku broszury, foldery, informacje prasowe dokumentujące działalność 

kandydata/kandydatki itp.  

5. Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w opieczętowanej kopercie  

z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa 

Śląskiego 2018” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10 czynnej w dni powszednie 

w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na w/w adres. 

Dodatkowo treść wniosku prosimy przesłać również w wersji edytowalnej na adres 

mailowy: oszewczyk@rops-katowice.pl, jednak przekazanie go w tej formie nie jest 

obowiązkowe i równoznaczne ze złożeniem wniosku. Informacje zawarte w wersji 

elektronicznej wniosku powinny być zgodne z danymi przedłożonymi w wersji 

papierowej.   
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6. O zakwalifikowaniu wniosku do konkursu decyduje data jego wpływu w wersji 

papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

7. W przypadku braków formalnych podmiot zgłaszający zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia w terminie określonym przez koordynatora projektu. 

8. Wnioski, co do których nie uzupełniono braków formalnych, nie podlegają ocenie 

merytorycznej. 

9. Dokumentacja złożona w ramach konkursu nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem 

materiałów dołączonych do wniosku np. broszur, folderów, zdjęć, filmów, informacji 

prasowych dokumentujących działalność kandydata/kandydatki na wniosek Podmiotu 

zgłaszającego lub kandydata.  

10. Złożenie wniosku/wniosków w ramach konkursu nie jest jednoznaczne z przyznaniem 

wyróżnienia dla kandydata/kandydatki. 

 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU  

1. Nabór wniosków do konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia 

Województwa Śląskiego 2018” trwa od dnia ogłoszenia do 14 września 2018 r.  

2. W przypadku niewielkiej ilości nadesłanych zgłoszeń (tj. poniżej 5), koordynator, może 

przedłużyć termin nadsyłania wniosków o kolejne 14 dni kalendarzowych, liczonych od 

pierwszego dnia po pierwotnej dacie zakończenia konkursu. Przedłużenie naboru 

wniosków, a tym samym przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nie wymaga 

Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, a jedynie ogłoszenia na stronach 

internetowych wskazanych w pkt. I.4. Niemniej jednak Konkurs musi zostać 

rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

V. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW  

1. Oceny formalnej nadesłanych wniosków dokonuje zespół powołany przez Dyrektora 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według 

następujących kryteriów:  

a) złożenie kompletnego wniosku na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik 

do niniejszego Regulaminu (należy wypełnić wszystkie pola w formularzu);  

b) dostarczenia papierowej wersji zgłoszenia w terminie określonym w IV pkt. 1, 

z zastrzeżeniem, o którym mowa w IV pkt. 2;  
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c) podpisanie wniosku o przyznanie wyróżnienia przez osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu zgłaszającego,  

d) uzyskanie zgody kandydata/kandydatki na udział w Konkursie poprzez podpisanie 

przez niego zgody, stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie wyróżnienia 

w konkursie.  

2. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym 

przez Komisję konkursu, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.  

3. Celem prac Komisji konkursu jest ocena merytoryczna otrzymanych wniosków oraz 

rekomendowanie Zarządowi Województwa Śląskiego dwóch laureatów.  

4. Komisja konkursu dokonując oceny merytorycznej zgłoszeń będzie brała pod uwagę 

informacje zawarte we wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. III.4 

niniejszego Regulaminu. 

5. Wyboru laureatów, a tym samym rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Zarząd 

Województwa Śląskiego.  

6. Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego o wyborze laureatów oraz przyznaniu 

dyplomów i/lub statuetek i/lub nagród jest ostateczna oraz nie przysługuje od niej 

odwołanie.   

 

VI. NAGRODY  

1. Komisja Konkursu po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszeń, rekomenduje Zarządowi 

Województwa Śląskiego dwóch laureatów do otrzymania tytułu 

„Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”.  

2. Laureaci mają prawo do używania tytułu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego 

Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” oraz informowania w kontaktach z różnymi 

podmiotami oraz osobami trzecimi o jego przyznaniu w ramach konkursu 

organizowanego przez Województwo Śląskie.   

3. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody. Z tytułu 

wyróżnienia w konkursie nie będą udzielane gratyfikacje finansowe.  

4. Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem stron internetowych 

wskazanych w pkt. I.4.  

5. Sylwetki laureatów konkursu prezentowane będą za pośrednictwem dostępnych kanałów 

informacyjnych, w tym stron internetowych: www.seniorzy.slaskie.pl oraz www.rops-

katowice.pl.  
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych wskazanych w pkt. I. 4. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą Zarządu Województwa 

Śląskiego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania 

konkursu uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego. Wszelkie informacje o zmianie 

zasad Konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronach internetowych wskazanych 

w pkt. I. 4.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych 

lub nieaktualnych danych przez podmioty zgłaszające kandydatury do konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odebrania wyróżnienia oraz przyznanych nagród 

laureatowi, w przypadku powzięcia informacji o prowadzeniu przez laureata działalności 

pozostającej w sprzeczności z celami konkursu określonymi w pkt. II.1-2.  

6. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Zarząd Województwa Śląskiego, którego 

decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

7. Dokumentacja związana z konkursem przechowywana będzie w siedzibie Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  

 


