
 
 

Regulamin Konkursu „Wolontariusz Roku” 

I ETAP 

 
I.  Każdy Szkolny Klub Wolontariatu i każdy korzystający z pracy wolontarystycznej, z 

którym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Lokalnym Centrum 

Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem dokona wyboru 

swojego najlepszego wolontariusza w terminie do dnia 15.10 każdego roku. 

 
II.  Dokonujący wyboru kierować się będzie następującymi kryteriami: 

1. Liczba przepracowanych godzin w okresie od 01.09 roku poprzedzającego Galę 

do 31.08 roku, w którym organizowana jest Gala. 

2. Wyróżniająca postawa, zaangażowanie w pracę wolontarystyczną. 

3. Kreatywność, inicjatywa w pracy wolontarystycznej. 

4. Pozytywny stosunek do nauki. 

5. Uznanie, autorytet wśród kolegów. 

6. Ocena z zachowania, co najmniej dobra. 

7. Szacunek i uznanie korzystającego z pracy wolontariusza. 
 

III.   Ogłoszenie wyników wyboru Najlepszego Wolontariusza organizacji nastąpi  

w sposób przyjęty zwyczajowo w siedzibie dokonującego wyboru. 

 
IV.  Zwycięzca I etapu konkursu Wolontariusz Roku Szkolnego Klubu Wolontariatu czy 

innej organizacji otrzymuje nagrodę honorową i rzeczową. 

 
V. Zwycięzca I etapu konkursu Wolontariusz Roku uzyskuje prawo do uczestnictwa  

w II etapie konkursu. 

 

VI.  Zgłoszenie zwycięzcy I etapu do II etapu następuje zgodnie z zapisem Regulaminu  

II etapu konkursu Wolontariusz Roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Regulamin konkursu „Wolontariusz Roku” 
II ETAP 

 
I.  O tytuł „Wolontariusz Roku” ubiegać się mogą wolontariusze zrzeszeni w Lokalnym 

Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. 
 
II.  Kandydaturę do tytułu „Wolontariusz Roku” zgłaszać mogą: podmioty gospodarcze, 

instytucje, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i Szkolne Kluby Wolontariatu,  
z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracy z Lokalnym Centrum 
Wolontariatu i które korzystają z pracy wolontarystycznej. 

 
III.  Kandydaturę do tytułu „Wolontariusz Roku” należy złożyć pisemnie (na załączonym 

formularzu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10. każdego roku. W siedzibie 
Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, 
ul. Mickiewicza 21 w Śremie. 

 
IV.  Dokonujący wyboru kierować się będzie następującymi kryteriami: 

1. Liczba przepracowanych godzin w okresie od 01.09 roku poprzedzającego Galę 
do 31.08 roku, w którym organizowana jest Gala. 

2. Wyróżniająca postawa, zaangażowanie w pracę wolontarystyczną. 
3. Kreatywność, inicjatywa w pracy wolontarystycznej. 
4. Pozytywny stosunek do nauki. 
5. Uznanie, autorytet wśród kolegów. 
6. Ocena z zachowania co najmniej dobra. 
7. Szacunek i uznanie korzystającego z pracy wolontariusza. 
 

V. Wyboru zwycięzcy konkursu „Wolontariusz Roku” dokona kapituła powołana przez 
Zarząd Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. 

 
VI.  W skład komisji dokonującej wyboru zwycięzcy konkursu wchodzą: 

1. Przedstawiciel Gminy Śrem – 1 osoba. 
2. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Śremie – 1 osoba. 
3. Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 osoba. 
4. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 osoba. 
5. Przedstawiciel Zarządu Fundacji i LCW – 2 osoby. 
6. Przedstawiciel Korzystający z pracy wolontarystycznej wymieniony w pkt 2 

Regulaminu – 3 osoby. 
 

VII.  Zwycięzca konkursu wybrany zostanie drogą losowania – większością głosów 
członków kapituły. 

 
VIII.  Posiedzenia komisji będą protokołowane. 
 
IX.  Odczytanie i ogłoszenie wyników głosowania nastąpi przez odczytanie protokołu 

kapituły podczas Gali Wolontariatu. 
 
X.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową honorową – statuetkę z grawerem 

„Wolontariusz Roku” oraz medal z grawerem „Wolontariusz Roku”. 
 

XI.  Medal przekazywany będzie każdego roku wybranemu „Wolontariuszowi Roku” przez 
ustępującego Wolontariusza Roku. 

 
XII.  Medal przechowywany będzie w instytucji, z której wybrany zostanie „Wolontariusz 

Roku”. Medal powinien być przechowywany w miejscu wskazanym przez instytucję, 
które jej zdaniem jest najbardziej prestiżowym (zamknięta tablica ogłoszeń). 



Zgłoszenie kandydata do konkursu „Wolontariusz Roku” 
 

I.  Imię i Nazwisko: 

................................................................................................................................................ 

II.  Instytucja zgłaszająca: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

III.  Liczba przepracowanych godzin w okresie od 01.09 roku poprzedzającego organizację 

Gali do 31.08 roku w którym organizowana jest Gala: 

................................................................................................................................................ 

IV.  Wyróżniająca postawa, zaangażowanie w pracę wolontarystyczną: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

V. Kreatywność, inicjatywa w pracy wolontarystycznej: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

VI.  Pozytywny stosunek do nauki: 

................................................................................................................................................ 

VII.  Uznanie, autorytet wśród kolegów: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

VIII.  Ocena z zachowania co najmniej dobra: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

IX.  Inne: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

X. Szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 


