
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                   REGULAMIN KONKURSU „PRZEŁAMUJEMY BARIERY” 

 

Konkurs „Przełamujemy bariery” organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół 

Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji IX edycji Konkursu „Przełamujemy bariery”: cel 

konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, przewidziane nagrody, kryteria oraz 

sposób oceny kandydatów, a także sposób informowania o konkursie i jego warunkach.  

2. Wszystkie zebrane dane i dokumenty wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby 

organizacji konkursu „Przełamujemy bariery”.  

 

§ 2 

Cel konkursu 
 

1. Celem konkursu jest promowanie:  

1) przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw ułatwiających powrót na rynek pracy 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.  

2) partnerskich postaw pracowników administracji państwowej i samorządowej, 

wspierających inicjatywy organizacji pozarządowych. 

3)  biznesu zaangażowanego społecznie.   

 

 

§ 3  

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów i osób, których działania obejmują teren 

województwa łódzkiego.  

 

2. W konkursie mogą brać udział:  

a. przedsiębiorstwa społeczne, które działają na rynku przez okres min. 12 m-cy 

(CIS-y, ZAZ-y, firmy społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub działalność odpłatną 

statutową). 

b. urzędnicy państwowi i samorządowi zgłoszeni przez organizacje pozarządowe. 

c. przedsiębiorstwa komercyjne. 

 

§ 4 

Kategorie konkursu 

1. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1) Kategoria A „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 

2016”.  

 

2) Kategoria B „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie 

łódzkim w roku 2016”. 

3) Kategoria C „Firma zaangażowana w integrację społeczną w regionie łódzkim  

w roku 2016”. 

 

  

§ 5  

Przewidziane nagrody 

 

1. Zwycięzca w Kategorii A otrzyma: statuetkę „Złoty Kłos”, tytuł „Najlepsze 

przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2016” wraz z prawem  

posługiwania się tym tytułem oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł.  

2. Zwycięzca w Kategorii B otrzyma statuetkę „Złoty Kłos”, tytuł „Urzędnik przyjazny 

organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2016” wraz z prawem 

posługiwania się tym tytułem.  

3. Zwycięzca w Kategorii C otrzyma statuetkę „Złoty Kłos”, tytuł „Firma zaangażowana 

w integrację społeczną w regionie łódzkim w roku 2016” wraz z prawem posługiwania 

się tym tytułem.  

 

 

§ 6 

Kryteria, procedura oraz sposób oceny kandydatur w Kategorii A 

 

1. Nagrodę w Kategorii A przyznaje Kapituła Konkursowa. Otrzyma ją wyłonione spośród 

kandydatur przedsiębiorstwo społeczne, które uzyska największą liczbę punktów.  

2. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w Kategorii A  pod uwagę brane będą następujące 

kryteria:  

1) sposób zarządzania przedsiębiorstwem; 

2) liczba zatrudnionych pracowników pochodzących z grupy osób zagrożonych   

wykluczeniem społecznym; 

3) działania/ inicjatywy na rzecz pracowników; 

4) działania promocyjne; 

5) źródła finansowania przedsiębiorstwa; 

6) współpraca z innymi Podmiotami Ekonomii Społecznej. 

3. Kapituła Konkursowa, w skład której będą wchodzili przedstawiciele Towarzystwa 

Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, 

przyznaje od 0 do 5 punktów (0-najniższa liczba punktów, 5-najwyższa liczba punktów) 

dla każdej pozycji kryterium. Ocenie podlega również sytuacja ekonomiczno-finansowa, 

oceniana na podstawie bilansu oraz rachunku zysku i strat. Przedsiębiorstwo społeczne, 

które zdobędzie największą ilość punktów zostanie zwycięzcą konkursu.  

4. Zgłoszenia w Kategorii A należy nadsyłać na odpowiednim formularzu, pocztą na adres 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ul. Krawiecka 10abc 91-836 Łódź lub na 

adres e-mail info@tpn.org.pl ,w terminie do dnia 14.09.2016 r. Zgłoszenia, które wpłyną 

po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

mailto:info@tpn.org.pl


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

Kryteria, procedura oraz sposób oceny kandydatur w Kategorii B 

 

1. Nagrodę w Kategorii B przyznają organizacje pozarządowe. Otrzyma ją osoba, która 

poprzez swą pracę znacząco wspierała ich działalność. Laureatem zostanie kandydat, 

który otrzyma największą liczbę głosów. Proces kwalifikacji konkursowej przebiega 

dwustopniowo. 

2. Etap pierwszy polega na zgłaszaniu urzędników wybranych przez organizacje 

pozarządowe. Zgłoszenie urzędnika jest równoznaczne z oddaniem na niego głosu. Jedna 

organizacja może zgłosić jednego urzędnika.  

3. Zgłoszenia w etapie pierwszym należy nadsyłać na odpowiednim formularzu, pocztą na adres 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ul. Krawiecka 10abc 91-836 Łódź lub na 

adres e-mail info@tpn.org.pl ,w terminie do dnia 31.08.2016 r. Zgłoszenia, które wpłyną 

po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

4. Kandydatury zgłoszone w etapie pierwszym zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej 29 Międzynarodowej Konferencji Europejskich Firm Społecznych CEFEC 

(www.29cefecconference.pl) tak, aby inne organizacje mogły oddać głos – jedna 

organizacja może zagłosować na jednego urzędnika. W trakcie głosowania wymagane 

będzie podanie nr KRS organizacji, imienia, nazwiska oraz kontaktu do osoby 

reprezentującej daną organizację. Informacje o głosowaniu znajdą się m.in. na stronie 

internetowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. 

5. Głosowanie finałowe odbędzie się w terminie od 02.09.2016 r. do 14.09.2016 r. 

 

 § 8 

Kryteria, procedura oraz sposób oceny kandydatur w Kategorii C 

 

1. Nagrodę w kategorii C przyznaje Kapituła Konkursowa. Otrzyma ją firma 

zaangażowana w integrację społeczną, która otrzyma największą liczbę punktów.  

2. Zgłoszenia należy nadsyłać na odpowiednim formularzu pocztą na adres Towarzystwo 

Przyjaciół Niepełnosprawnych ul. Krawiecka 10abc 91-836 Łódź lub na adres e-mail 

info@tpn.org.pl w terminie do 14.09.2016 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, 

nie będą rozpatrywane.  

3. Wyboru zwycięzcy dokonuje Kapituła Konkursowa, złożona z przedstawicieli 

Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-

Ty-My”, która wypełni karty oceny dla wszystkich zgłoszonych firm. Wybrana zostanie 

firma, która uzyska najwięcej punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

 

a) Współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi, 

b) Zaangażowanie firmy w działania prospołeczne, 

c) Zatrudnianie, przyjmowanie na staże/ praktyki osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

mailto:info@tpn.org.pl
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Kapituła Konkursowa przyznaje od 0 do 5 punktów dla danej pozycji kryterium. Wzory 

karty ocen zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatorów konkursu.   

 

 

§ 9 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu we wszystkich kategoriach nastąpi 23.09.2016 r.  

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Przedsiębiorczości Społecznej w Teatrze 

Muzycznym w Łodzi.   

 

 

§ 10 

Sposób informowania o konkursie i jego warunkach 

 

Informacje o konkursie i jego warunkach oraz formularze zgłoszeniowe zostaną 

zamieszczone na stronie Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych (www.tpn.org.pl), 

Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” (www.wsparciespoleczne.pl)  

oraz na stronie 29 Międzynarodowej Konferencji Europejskich Firm Społecznych CEFEC 

(www.29cefecconference.pl). 
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