
 

Wałbrzych, 30 sierpnia 2015 r. 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
 
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiej Grupy 

Wolontariackiej Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych. 
 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz uhonorowanie grup wolontariackich 

aktywnie działających na rzecz środowisk lokalnych województwa dolnośląskiego. 
 

W odróżnieniu od lat ubiegłych kategoria Grupy Wolontariatu Roku została wydzielona ze 

struktur Konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku” i od tej edycji funkcjonować 

będzie jako osobny konkurs. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym 

Regulaminie. 
 

W związku z tym, jeżeli znają Państwo grupy, które w sposób ciągły i zorganizowany działają 

wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych województwa dolnośląskiego, to mają Państwo 

okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek 

Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres 

Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.  

 

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. 

Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która 

odbędzie się 5 grudnia 2015 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego 

Festiwalu Wolontariatu.  

 

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób 

indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów. 

 

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 23 października 2015 r. 

(decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). 

Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 23 października 2015 r. 

Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na 
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adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, 

ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych. 

 

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do 

niniejszego pisma.  

 

Wszelkich informacji udziela:  

Radosław Bednarski  

tel.: (74) 665 11 11,   

kom. 693 145 674, 

e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

Radosław Bednarski 

Koordynator Konkursu 

mailto:radoslaw.bednarski@rcwip.pl

