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REGULAMIN KONKURSU 

„ŚLĄSKI PROMETEUSZ 2022” 

 wojewódzka nagroda dla pracowników systemu 
pomocy i integracji społecznej 

 

pod Patronatem Honorowym – Pani Izabeli Domogały 

Członka Zarządu Województwa Śląskiego  

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 
Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  
w Katowicach, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem Konkursu. 

 

CELE KONKURSU: 
1. Wyłonienie i nagrodzenie wybitnych, wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji 

społecznej, którzy swą postawą, zaangażowaniem oraz aktywnością wyróżniają się wśród innych 
pracowników systemu. 

2. Promocja zawodów pomocowych, podniesienie ich prestiżu i poprawy wizerunku. 

3. Upowszechnienie nowych działań i rozwiązań wdrażanych w ramach systemu pomocy i integracji 
społecznej, poprzez pokazanie zaangażowania osób zgłoszonych do nagrody. 

 

KATEGORIE KONKURSOWE: 
Organizator przeprowadza Konkurs w pięciu kategoriach konkursowych: 

1. PRACOWNIK SOCJALNY  

(kategoria dopuszcza zgłoszenie wszystkich stopni awansu zawodowego pracowników socjalnych) 

2. OPIEKUN/PIELĘGNIARKA 

(kategoria obejmuje wszystkie osoby świadczące usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, niezależnie od stopnia 
awansu zawodowego w ramach realizowanej profesji) 

3. TERAPEUTA/SPECJALISTA REINTEGRACJI 

(kategoria obejmuje wszystkie profesje realizujące działania terapeutyczne i reintegracyjne w swoich 
jednostkach, niezależnie od stanowiska pracy) 

4. PRACOWNIK OBSŁUGI 

(kategoria obejmuje wszystkich pracowników realizujących zadania obsługi, nie realizujących bezpośrednio 
zadań merytorycznych)   

5. ASYSTENT RODZINY 

(kategoria obejmuje wszystkich pracowników, którzy prowadzą pracę z rodziną i udzielają jej wsparcia) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2 
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 
1. Osoba uczestnicząca w Konkursie musi spełniać następujące kryteria: 

a) posiadać zatrudnienie w jednostce organizacyjnej pomocy/ integracji społecznej na terenie 
Województwa Śląskiego (dotyczy zarówno podmiotów publicznych jak i niepublicznych), 

lub 

b) posiadać zatrudnienie w innej jednostce niż jednostka organizacyjna pomocy/ integracji społecznej, 
jednak z zastrzeżeniem, iż zakres realizowanych przez Uczestnika zadań musi dotyczyć 
problematyki pomocy i integracji społecznej (np. pracownik socjalny w szpitalu, zakładzie karnym, 
itp.), 

c) okres zatrudnienia w realizacji usług w/w podmiotach nie może być krótszy niż 12 m-cy, 

d) wykazuje się: 

• wyróżniającą postawą w zakresie realizowanych zadań, 

• dużymi umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi, 

• działaniami inicjującymi procesy dokonywania zmian w środowisku pracy mające wpływ na 
efekt końcowy pracy, 

• inicjatywą w podejmowaniu nowych działań w jednostce, 

• dużym poziomem empatii, 

• otwartością na środowisko zewnętrzne instytucji, 

• wzorową postawą koleżeńską. 

2. Uczestnik Konkursu musi zostać zgłoszony w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. 

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 
1. Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury do Konkursu jest dostarczenie na adres 

Organizatora Konkursu KARTY ZGŁOSZENIA, poprawnie wypełnionej przez: 

• PRACODAWCĘ (załącznik nr 1 do Regulaminu) lub, 

• GRUPĘ CO NAJMNIEJ 5 WSPÓŁPRACOWNIKÓW, zatwierdzonej następnie przez 
Pracodawcę (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

A TAKŻE: 

• OPISU SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ KANDYDATA - według wzoru określonego w załączniku 
nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

• Podpisanego przez Kandydata oświadczenia - według wzoru określonego w załączniku nr 4 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. W/w dokumenty należy wypełnić  w  sposób czytelny – np. komputerowo lub pismem drukowanym. 

3. Podmiot zgłaszający może wskazać tylko jednego Uczestnika. 

4. Zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS lub nadsyłać pocztą na adres (decyduje data stempla 
pocztowego): Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. 
Modelarska 10, 40 – 142 Katowice, do dnia 26 października 2022r. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali Śląskich Prometeuszy, która odbędzie się w dniu  
14 listopada 2022r. w Planetarium Śląskim.  

6. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej Organizatora Konkursu. 
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KOMISJA KONKURSOWA: 
1. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Członkowie Komisji pełnią swą funkcję w okresie trwania Konkursu. 

3. Członkostwo w Komisji jest nieodpłatne. 

4. Komisja ma możliwość przyznania maksymalnie trzech nagród głównych oraz wyróżnień, w każdej 
kategorii konkursowej. 

5. Ocena Komisji składa się z dwóch etapów:  

• oceny spełnienia wymogów formalnych, 

• oceny merytorycznej, na podstawie opisu osiągnięć Uczestnika. 

6. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

NAGRODY: 
 

1. Konkurs ma charakter prestiżowy i honorowy, zatem nagrody mają charakter symboliczny.  

2. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają zaproszenie na Uroczystą Galę wręczenia 
nagród. 

3. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami. 

4. Sylwetki osób nagrodzonych będą promowane w mediach. 

 

INNE POSTANOWIENIA: 
 

1. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich skrótów) 
zawartych w nadesłanych zgłoszeniach. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. Regulamin wraz z w/w załącznikami dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 
– https://prometeusz.rops-katowice.pl  

6. Dodatkowych informacji  udziela Pani Karolina Gałuszka - Specjalista w Dziale Polityki Społecznej,  
e-mail: kgaluszka@rops-katowice.pl, numer telefonu 32-730-68-51. 
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