
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

„Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w wojew ództwie 
podlaskim – skuteczne rozwi ązania” 

 
I. Ogólne zało żenia Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w 
województwie podlaskim – skuteczne rozwi ązania” jest Wojewódzki Urząd Pracy      
w Białymstoku. 

 
2. Celem Konkursu jest ukazanie skutecznych rozwiązań w zakresie aktywizacji 

zawodowej młodych osób niepełnosprawnych do 30 roku życia w województwie 
podlaskim oraz promowanie uczenia się przez całe życie. 

 
3. Dobre praktyki powinny spełniać następujące kryteria : 

- zawierać przykłady skutecznych działań w zakresie aktywizacji zawodowej      
skierowanych do osób niepełnosprawnych do 30 roku życia; 
- promować aktywność  zawodową młodych osób niepełnosprawnych,  
- zachęcać do poszukiwań i wdrożenia ciekawych rozwiązań w zakresie aktywności  
zawodowej i promocji kształcenia ustawicznego oraz motywować  do działania osoby 
niepełnosprawne do 30 roku życia. 

 
4. Inicjatywy zgłoszone do konkursu powinny być zakończone nie później niż w okresie 

ostatnich 2 lat kalendarzowych od momentu ogłoszenia konkursu. 
 
II. Warunki udziału i organizacja Konkursu. 

1. Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie województwa 
podlaskiego realizujących działania mające na celu wspieranie młodych osób 
niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze 
edukacyjnej, społecznej, jak też zawodowej, promocję i rozwój kształcenia ustawicznego 
w szczególności: pracodawców, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, 
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, powiatowych 
urzędów pracy. 

2. Podmiot uprawniony do udziału w konkursie składa formularz aplikacyjny do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do 30 września 2015 r. Formularz 
aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej WUP w Białymstoku 
www.up.podlasie.pl. Do formularza aplikacyjnego można dołączyć dodatkowe materiały 
dotyczące praktyki np. zdjęcia, oryginały lub kserokopie broszur, plakatów, publikacji itp. 
Organizator nie zwraca otrzymanych materiałów. 

3. Do konkursu jeden podmiot może złożyć nie więcej niż dwa formularze aplikacyjne. 
4. Formularz aplikacyjny należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2015 r. do godz. 

15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres WUP w Białymstoku. WUP 
zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania wniosków. 

5. Lista podmiotów, których formularze aplikacyjne zostaną zakwalifikowane do oceny,  
zamieszczona zostanie na stronie internetowej WUP. Formularze aplikacyjne 
niezakwalifikowane do oceny nie będą podlegały ocenie.   

 



III. Ocena formularzy aplikacyjnych i prace Komisji  oceny. 
1. Formularze aplikacyjne złożone w ramach Konkursu będą sprawdzane pod względem 

formalnym przez pracownika/ów WUP w Białymstoku. 
2. Formularze aplikacyjne poprawne pod względem formalnym będą podlegały ocenie 

merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w załączniku nr 1. 
3. Dyrektor WUP w Białymstoku może podjać decyzję o powołaniu Komisji oceny oraz 

decyduje o jej składzie w przypadku powołania Komisji oceny.  
4. Ocena merytoryczna złożonego formularza aplikacyjnego zawierającego opis 

stosowanej praktyki, zostanie przeprowadzona przez dwóch oceniających. Punkty 
przyznane przez dwóch oceniających są sumowane i obliczana jest średnia 
arytmetyczna.  

5. Po dokonaniu oceny zostanie sporządzona lista rankingowa dobrych praktyk zgodnie z 
otrzymaną punktacją od najwyżej ocenionych. 

6. Nagrodę otrzyma podmiot, którego dobra praktyka otrzymała największą ilość punktów  
w wyniku oceny merytorycznej. Na wniosek oceniających Dyrektor WUP w Białymstoku 
może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia wybranej dobrej praktyce 
charakteryzującej się szczególnymi zaletami. 

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej WUP w Białymstoku do 
dnia 31 października 2015 r.  

8. Wręczenie nagród w postaci dyplomów i statuetek nastąpi na spotkaniu 
podsumowującym konkurs. 

9. Dyrektor WUP w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.  
10. Podmiot uczestniczący w Konkursie może wycofać swój formularz aplikacyjny przed 

terminem rozpoczęcia oceny merytorycznej bez podania przyczyny na pisemny 
wniosek.  

 
IV. Pozostałe informacje 

1. Za prawdziwość informacji zamieszczonych na formularzu aplikacyjnym 
odpowiedzialność ponosi osoba, która formularz podpisała. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji z formularza aplikacyjnego 
w oparciu o dostępne dane. 

3. Zgłoszenie podmiotu do udziału w Konkursie może zostać dokonane przez: osoby 
upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa, pracowników przedsiębiorstwa, 
podmiot współpracujący, samorząd lokalny, organizację pozarządową, lub inny podmiot 
z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. 

4. W przypadku gdy zgłoszenie podmiotu dokonywane jest przez pracowników, podmiot 
współpracujący, samorząd lokalny, organizację pozarządową lub inny podmiot 
oświadczenie podmiotu umieszczone w formularzu zgłoszeniowym powinno zostać 
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. 

5. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. 
Poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego do Konkursu każdy z podmiotów wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym 
dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014.1182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 
Konkurs „Aktywizacja młodych osób 

niepełnosprawnych w województwie podlaskim – 
skuteczne rozwi ązania”  

Kryteria oceny praktyki  

Lp. Kryteria Punktacja 
1. Skuteczność działań  

(na ile działania przyniosły trwałe zmiany) 
do 10 pkt 

2. Efekty stosowanych działań  
(np. ilość miejsc aktywizacji zawodowej, liczba miejsc 
pracy, działalności gospodarczych) 

do 10 pkt 

3. Liczba bezpośrednich i pośrednich odbiorców działań do 10 pkt 

4. Współpraca z partnerami (lub środowiskami) w ramach 
realizacji działań 

do 10 pkt 

5. Zasięg oddziaływania  
(gmina/powiat/województwo/kraj) 

do 10 pkt 

6. Inne wartościowe działania pod kątem skutecznego 
wsparcia młodych osób niepełnosprawnych 

do 10 pkt 

7. Suma punktów  
 

do 60 pkt 

 
Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Data i podpis oceniającego 
 
 
 


