
Zarządzenie nr PS-WR-063-4/17 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

z dnia 3 lipca 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia VIII Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na 
najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu powiatowym  
i gminnym oraz organizacje pozarządowe 

Na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Krakowie, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

zarządza, co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się VIII Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze 

działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez 

jednostki administracji samorządowej na szczeblu powiatowym i gminnym 

oraz organizacje pozarządowe, zwany dalej Konkursem. 

2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                 Dyrektor  

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie  

Wioletta Wilimska 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PS-WR-063-4/17 

z dnia 3 lipca 2017 r. 

 

 

Regulamin  

Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania 

prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym  

i powiatowym oraz organizacje pozarządowe. 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Małopolskiego Konkursu 

„Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki administracji 

samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje 

pozarządowe. 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - 

jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego, zwany w dalszej części 

regulaminu ROPS. Konkurs organizowany jest we współpracy z Komendą 

Wojewódzką Policji w Krakowie.  

 

II. OPIS KONKURSU 

1. Celem konkursu jest promocja działań prowadzonych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego. 

Jego założeniem jest wyłonienie najlepszego działania prowadzonego  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 r. 

2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia opublikowania wyników. 

3. O terminie rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród w konkursie 

laureaci zostaną powiadomieni.  

4. Regulamin wraz z kwestionariuszem uczestnictwa jest dostępny na stronie 

internetowej organizatora konkursu – www.rops.krakow.pl (zakładka „Przeciw 

przemocy”). 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu są powiaty i gminy oraz organizacje pozarządowe 

realizujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. W konkursie wyodrębniono następujące kategorie:  

 I kategoria na najlepsze działanie samorządów powiatowego  

i/lub gminnego „Najlepsze działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie” 

http://www.rops.krakow.pl/
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 II kategoria na najlepsze działanie organizacji pozarządowych „Najlepsze 

działanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza 

uczestnictwa (załącznik nr 1) w terminie do 16 sierpnia 2017 roku do 

godziny 12:00 w wersji elektronicznej na adres e - mail: biuro@rops.krakow.pl 

oraz papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków wraz z prezentacją 

multimedialną na nośniku CD/DVD, zawierającą maksymalnie 20 slajdów. 

Uwaga! Decyduje data wpływu kwestionariusza do siedziby ROPS 

potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

2. Kwestionariusz powinien być wypełniony czytelnie - komputerowo, 

maszynowo lub pismem drukowanym. 

3. Prezentacje i kwestionariusze uczestnictwa nie spełniające powyższych 

warunków oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową. 

 

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Nadesłanie prezentacji i kwestionariusza na konkurs jest jednoznaczne  

z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi konkursu niewyłącznej licencji  

na okres 10 lat bez ograniczeń terytorialnych do korzystania z całości lub 

części prezentacji na następujących polach eksploatacji: publiczne 

udostępnianie prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, 

wprowadzanie prezentacji do obrotu, w szczególności druk w dowolnej liczbie 

publikacji w dowolnym nakładzie, wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, z prawem do udzielania dalszych 

licencji. 

2. Nośniki zawierające prezentacje przechodzą nieodpłatnie na własność 

organizatora konkursu i nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

3. Na etapie weryfikacji wniosków organizator może poprosić o uszczegółowienie 

nadesłanego zgłoszenia lub o dodatkowe informacje. Organizator zastrzega 

sobie również prawo do wizytacji zgłaszanych działań. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Działania interdyscyplinarne będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana 

przez organizatora konkursu.  

2. W skład Komisji wchodzą, w szczególności: przedstawiciele Komisji Polityki 

Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 

przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 

mailto:biuro@rops.krakow.pl
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przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przedstawiciele 

 

organizacji pozarządowych, reprezentanci podmiotów patronujących 

inicjatywie oraz innych osób związanych zawodowo z przeciwdziałaniem 

przemocy. 

3. Członkowie Komisji pełnią swą funkcję w okresie trwania konkursu, tj. od dnia 

jego ogłoszenia do dnia wyboru laureatów. Członkostwo w Komisji jest 

nieodpłatne. 

4. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności  

i kierowania się kryteriami zapisanymi w niniejszym regulaminie. 

5. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

 

VII. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Ocenie podlegać będą działania realizowane w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w 2016 r. 

2. Ocena realizowanych działań dokonywana będzie w oparciu o następujące 

kryteria: 

Lp.  Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. interdyscyplinarność 

 

realizacja działań we współpracy 

z przedstawicielami 

różnych podmiotów i instytucji 

0-20 

2. innowacyjność nowe, niestandardowe działania 0-15 

3. uniwersalność 

 

możliwość implementacji działań 

przez inne podmioty/na innym 

obszarze 

0-15 

4. efekty podjętych 

działań  

osiągnięte rezultaty podjętych działań  

 

0-20 

5. dostępność wsparcia grupy docelowe, kryteria/warunki 

uczestnictwa w realizowanych 

działaniach oraz dostosowanie 

godzin realizacji do potrzeb tych grup   

0-10 

6. zasięg oddziaływania obszar realizacji działań 0-10 

7. możliwość kontynuacji  działania nie mające jednorazowego 

charakteru (incydentalnego), 

pozwalające na ich wznowienie  

w uzależnieniu od dostrzeżonych 

potrzeb 

0-10 

Suma 100 

 

Podmiot, który otrzyma największą liczbę punktów według kategorii określonych  

w pkt. II ust. 2 niniejszego regulaminu, otrzyma tytuł za „Najlepsze działania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

 

3. Organizator może przyznać obok nagród głównych wyróżnienia. 
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4. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej 

organizatorów konkursu www.rops.krakow.pl oraz 

www.malopolska.policja.gov.pl. 

5. Laureaci konkursu zaprezentują swoje działania podczas wojewódzkiej 

konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanej 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komendę Wojewódzką 

Policji w Krakowie.    

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA 

1. Przedstawiciele podmiotów, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę  

na przetwarzanie przez ROPS w Krakowie ich danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

2. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór Kwestionariusza 

uczestnictwa w konkursie.  

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS  

w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-

36 wew. 21. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Polityki 

Społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rops.krakow.pl/
http://www.malopolska.policja.gov.pl/
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Załącznik Nr 1 do regulaminu  
Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy”  

 

KWESTONARIUSZ UCZESTNICTWA  
w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania prowadzone na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  przez jednostki administracji samorządowej 
na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe  

Podmiot/Instytucja 
 

Osoba koordynująca działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy  

 
(imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, numer 

telefonu, email) 

 
 
 

 
 

Opis działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze 

wskazaniem ich innowacyjności i uniwersalności: 

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

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

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

Potrzeby, na które odpowiedzią były realizowane działania: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Opis uczestników działań wraz z kryteriami uczestnictwa (dostępność wsparcia): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Czas i miejsce realizacji działań – zasięg oddziaływania: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Podmioty zaangażowane w działania – interdyscyplinarność działań: 

…......................................................................................................................................................

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

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

Opis efektów podjętych działań: 

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Możliwość kontynuacji działań: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje istotne w odniesieniu do założeń konkursowych: 

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

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

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

 

Oświadczam, iż: 

1) Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe oraz zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym. 

2) Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zapisy. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu 

uczestnictwa,  na  potrzeby  konkursu,  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

4) Oświadczam, że jestem uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do 

prezentacji przekazywanej prezentacji wraz ze zgłoszeniem na Małopolski Konkurs „Przeciw 

przemocy” na najlepsze działania prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy                         

w rodzinie przez jednostki administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz 

organizacje pozarządowe, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Krakowie, i udzielam organizatorowi konkursu licencji do korzystania z prezentacji w zakresie 

określonym w rozdziale V. pkt. 1  Regulaminu Konkursu. 

 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnictwa jest Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. 

2) Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 

3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Konkursie. 

4) Mam prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich poprawiania. 

 

                                                                                                       

                                                                     ………………………………………………………… 
                             Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji jednostki                                     


