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REGULAMIN KONKURSU „PRACODAWCA ZAANGAŻOWANY 

SPOŁECZNIE” 

 

 

Konkurs „Pracodawca zaangażowany społecznie” organizowany jest przez Towarzystwo 

Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundację Celeste, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne 

„Ja-Ty-My” oraz Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

„Dla Rodziny”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu: „TRANSFER: 

innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II 

etap - testowanie modelu”, realizowanego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr 

POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji I edycji Konkursu „Pracodawca zaangażowany 

społecznie”: 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 „Pracodawca zaangażowany społecznie”.  

 

§ 2 

Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest promowanie:  

1) Pracodawców zatrudniających osoby chorujące psychicznie. 

2) Pracodawców zaangażowanych społecznie. 

3) Osób propagujących zatrudnienie pracowników chorujących psychicznie. 

 

 

§ 3  

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 

 

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

województwa łódzkiego.  

2. W konkursie mogą brać udział:  

a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników 

dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na: 
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niepełnosprawność, chorobę psychiczną, uzależnienie, długotrwałe bezrobocie, 

a także opuszczających zakłady karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, 

osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, starsze osoby samotne, 

bezdomnych, imigrantów oraz członków mniejszości narodowych. 

b. Przedsiębiorstwa społeczne: CIS-y, ZAZ-y, firmy społeczne, spółdzielnie 

socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą  

lub działalność odpłatną statutową. 

c. Osoby propagujące zatrudnienie pracowników chorujących psychicznie.  

 

§ 4 

Kategorie konkursu 

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:  

1) Kategoria A „Pracodawca zatrudniający osoby chorujące psychicznie w regionie 

łódzkim w roku 2019”.  

2) Kategoria B „Pracodawca zaangażowany społecznie w regionie łódzkim w roku 

2019”. 

3) Kategoria C „Ambasador zatrudnienia osób chorujących psychicznie w regionie 

łódzkim w roku 2019”. 

  

§ 5  

Przewidziane nagrody 

 

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

zatrudniający osoby chorujące psychicznie w regionie łódzkim w roku 2019”, prawo 

posługiwania się tym tytułem.  

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

zaangażowany społecznie w regionie łódzkim w roku 2019” oraz prawo posługiwania 

się tym tytułem.  

3. Zwycięzca w Kategorii C  otrzyma statuetkę: „Złoty Kłos”, tytuł „Ambasador 

zatrudnienia osób chorujących psychicznie w regionie łódzkim w roku 2019” oraz 

prawo posługiwania się tym tytułem. 

 

§ 6 

Kryteria, procedura oraz sposób oceny kandydatur 

 

1. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursowa. Otrzyma ją wyłoniona spośród kandydatur 

osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która uzyska największą liczbę punktów.  

2. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w poszczególnych kategoriach pod uwagę brane 

będą następujące kryteria:  

1) liczba zatrudnionych osób chorujących psychicznie; 

2) liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych; 

3) liczba zatrudnionych pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4) działania/inicjatywy na rzecz pracowników chorujących psychicznie; 
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5) poziom zaangażowania społecznego; 

6) ilość beneficjentów realizowanych programów społecznych; 

7) wartości finansowe zaangażowania społecznego; 

8) działania promujące zatrudnienie osób chorujących psychicznie, w tym ilość  

i jakość publikacji; 

9) kryteria społeczne. 

3. Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 

ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, organów administracji 

publicznej, wykładowców uczelni wyższych przyznaje od 0 do 5 punktów (0-najniższa 

liczba punktów, 5-najwyższa liczba punktów) dla pozycji kryterium związanej  

z określoną kategorią konkursową.  

4. Zgłoszenia należy nadsyłać na odpowiednim formularzu pocztą na adres Stowarzyszenie 

Wsparcie Społeczne „Ja -Ty –My”, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90–558 

Łódź lub na adres e-mail: konkurs.pracodawcy@wsparciespoleczne.pl w terminie  

do 14.11.2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

 

 

§ 7  

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu we wszystkich kategoriach nastąpi 18.11.2019 r.  

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie 

23.11.2019 r.  

 

 

§ 8 

Sposób informowania o konkursie i jego warunkach 

 

Informacje o konkursie i jego warunkach oraz formularze zgłoszeniowe zostaną 

zamieszczone na stronach organizatorów, na portalu NGO.pl oraz na stronie 

ekonomiaspoleczna.pl.  
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