
Samorząd Równych Szans 



Samorząd Równych Szans  

Samorząd Równych Szans jest organizowany 

rokrocznie od 2009 r.  

Dotychczas zrealizowano: 

-7 edycji ogólnopolskich konkursu, 

-5 regionalnych edycji małopolskich, 

-4 regionalne edycje śląskie, 

-4 regionalne edycje dolnośląskie. 

 



W 2016 r. patronatem honorowym konkurs objęli:  

 

• Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,  

• Rzecznik Praw Obywatelskich,  

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  

• Państwowa Komisja Wyborcza,  

• Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa 
Obywatelskiego i Równego Traktowania,  

• Ministerstwo Edukacji Narodowej. 





Ogłoszenie konkursu 

Bezpośrednio zaproszenia do kolejnej edycji 

konkursu zostaną w maju bieżącego roku 

przesłane mailowo do wszystkich 

samorządów.  

 

O konkursie można będzie dowiedzieć się 

także z akcji informacyjnej prowadzonej  

w Internecie i za pośrednictwem mediów.  

 



Jakie projekty? 

Działania samorządów zostaną ocenione  

ze względu na ich jakość i wpływ na 

faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, 

a nie wysokość przeznaczonych środków 

finansowych.  

Nawet niewielkie, ale innowacyjne  

i odpowiadające na lokalne potrzeby 

projekty mają realną szansę, aby zdobyć 

główną nagrodę.  



Obszary działania 
 

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć w szczególności takich 
obszarów, jak:  

• dostępna informacja, 

• dostępna komunikacja, 

• dostępna edukacja, 

• dostępne rozwiązania architektoniczne, 

• dostępne wybory, 

• dostępność wydarzeń sportowych, 

• dostępność wydarzeń kulturalnych, 

• dostępność turystyki, 

• dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne, 

• zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, 

• działania na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, 

• inne nowatorskie rozwiązania, służące wyrównywaniu szans  
 w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału 
 we wszystkich aspektach życia. 



Zgłoszenia do konkursu 

Wnioski do konkursu będą zgłaszane drogą 

elektroniczną, poprzez wprowadzenie ich  

do internetowej Bazy Dobrych Praktyk: 

www.bazadobrychpraktyk.org.pl.  

Projekty do konkursu będą mogły zgłaszać 

zarówno realizujące je jednostki 

administracji samorządowej, jak i chcące 

wyróżnić te działania obywatele.  

 



www. bazadobrychpraktyk.org.pl 



W tegorocznej edycji konkursu 

spodziewamy się otrzymać około  

100 wniosków opisujących działania 

samorządów z całej Polski, przyczyniające 

się do wyrównywania szans osób  

z niepełnosprawnościami w różnych 

aspektach życia społecznego  

i zawodowego.  



Rada Nagrody 2016 
Podobnie jak w latach ubiegłych, do udziału w ocenie wniosków  
w edycji ogólnopolskiej konkursu zostali zaproszeni: 

-Minister Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych (Przewodniczący Rady), 

-Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, Pani Anna Błaszczak, 
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania, 

-Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Pani Wioletta Wilimska, 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

-Przedstawiciel Województwa Dolnośląskiego, Pan Paweł Parus, 
Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych, 

-Przedstawiciel Województwa Śląskiego, Pan Jan Zieliński, 
Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych, 

-Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 

-Przedstawiciel organizatora, Pan Aleksander Waszkielewicz, Fundator 
Fundacji Rozwoju Regionalnego. 

 



Nagrody 

Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne 
nagrody główne (statuetki) dla następujących grup 
samorządów: 

-najlepsza gmina, 

-najlepszy powiat grodzki, 

-najlepszy powiat ziemski/województwo. 

 

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone 
nagrodą specjalną: statuetką Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 



Edycja regionalna 

Niezależnie od edycji ogólnopolskiej, w ramach 
edycji regionalnej zostanie przeprowadzona ocena 
wniosków z Województwa Małopolskiego.  

 

Na mocy porozumienia FIRR i ROPS w Krakowie, 
Dyrektor ROPS powoła Małopolską Radę Nagrody. 

  
W ubiegłym roku oceniono 10 projektów 
małopolskich (Powiat Nowotarski, Tarnów, Dąbrowa 
Tarnowska, Zakopane, Powiat Limanowski, Powiat 
Brzeski, Stary Sącz, Powiat Dąbrowski, Powiat 
Bocheński, Zielonki).  



Małopolskie Samorządy Równych Szans 2015 

Główną nagrodę za najlepsze działania 
powiatowe otrzymał Powiat Nowotarski  
za realizację projektu „Aktywizacja osób  
po kryzysach psychicznych i długotrwale 
bezrobotnych”.  

Główną nagrodę za najlepsze działania 
gminne otrzymała Gmina Zakopane za 
realizację projektu „Niepełnosprawność - już 
wiem”.  

 



„Aktywizacja osób po kryzysach 

psychicznych i długotrwale bezrobotnych” 
 

Projekt Powiatu Nowotarskiego  
i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii na 
Podhalu „Powroty” dotyczył stworzenia spółdzielni 
socjalnej - lokalu gastronomicznego, prowadzonej 
przez osoby po kryzysach psychicznych  
i długotrwale bezrobotne.  

Prowadzony przez spółdzielnię socjalną  
Bar u Starosty mieści się w budynku starostwa 
powiatowego w Nowym Targu. Każdego dnia z jego 
usług gastronomicznych korzysta wielu pracowników 
i klientów urzędu. 



http://bazadobrychpraktyk.org.pl/practice/view/259 



„Niepełnosprawność – już wiem”  

W grudniu 2014 roku na terenie Gminy Miasto 
Zakopane zrealizowany został projekt 
„Niepełnosprawność – już wiem”, skierowany 
do ponad 400 uczniów zakopiańskich szkół 
podstawowych i gimnazjów.  

Głównym założeniem projektu było przybliżenie 
dzieciom zagadnienia niepełnosprawności w 
możliwie najszerszym ujęciu. W przyszłości te 
działania powinny zaowocować większą 
otwartością i świadomością młodych 
mieszkańców. 



http://bazadobrychpraktyk.org.pl/practice/view/219 



Gala Konkursu 2016 
Nagrody wręczymy podczas ogólnopolskiej 
uroczystości, w której wezmą udział goście  
z całego kraju: przedstawiciele PFRON, Sejmu, 
Kancelarii Prezydenta i Premiera, instytucji 
centralnych, nagrodzonych samorządów, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych  
i mediów.  

Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane 
zgromadzonym uczestnikom w trakcie wręczania 
nagród. Gala będzie doskonałą okazją  
do promowania działalności Państwa Samorządu, 
wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych 
kontaktów.  



Relacja medialna 

Dodatkową nagrodą dla samorządów będzie relacja 
medialna, obejmująca prezentację Państwa projektu.  

Zapraszamy do zapoznania się z projektami 
nagrodzonymi w roku 2015: 
http://www.firr.org.pl/index.php?option=com_content
&view=article&id=802:vii-gala-samorzadu-rownych-
szans-2015-za-nami&catid=7:aktualnosci&lang=pl 

oraz do obejrzenia filmowego podsumowania 
ubiegłorocznej uroczystości: 
https://www.youtube.com/watch?v=CRo7ohsP0Y8 

 



Harmonogram 

Ogłoszenie konkursu: maj 2016 

 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2016 r.  

 

Ogłoszenie wyników: wrzesień 2016 

 

Wszystkie samorządy – wojewódzkie, powiatowe  
i gminne z całej Polski zapraszamy do udziału  
w VIII edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”!  



 

Dziękuję za uwagę! 

 
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu 

uzyskają Państwo pod numerem tel.: 12 629 85 14  

lub pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.  


