
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

„Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” 

 
I. Ogólne zało żenia Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” jest Wojewódzki Urząd Pracy w 
Białymstoku.  
2. Celem Konkursu jest ukazanie dobrych praktyk służących zwiększeniu szans osób bez 
kwalifikacji, nieuczących się i niepracujących do 30 roku życia na rynku pracy w województwie 
podlaskim oraz promowanie uczenia się przez całe życie.  
3. Dobre praktyki powinny obejmować inicjatywy: 

- zawierające przykłady skutecznych działań skierowanych do osób bez kwalifikacji, które nie 
pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu do 30 roku życia; 
- promujące aktywność edukacyjną i/lub zawodową uczestników podejmowanych działań; 
- zachęcające do poszukiwań i wdrożenia ciekawych i skutecznych rozwiązań w zakresie 
pobudzania aktywności, motywowania do podejmowania działań wśród osób młodych; 
- motywujące i zachęcające do działania osoby młode bez kwalifikacji, które nie uczą się i nie 
pracują,  
- zawierają pozytywny efekt społeczny i/lub zatrudnieniowy. 
4. Inicjatywy zgłoszone do konkursu powinny być zakończone nie później niż w okresie 
ostatnich 2 lat. 
 
II. Warunki udziału i organizacja Konkursu. 

1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić podmioty realizujące działania skierowane na 
wspieranie młodych osób w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze 
edukacyjnej, jak też zawodowej, w szczególności: organizacje pozarządowe, jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pracodawców, związki 
zawodowe oraz instytucje rynku pracy.  

2. Podmiot uprawniony do udziału w konkursie składa formularz aplikacyjny do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Białymstoku do 30 września 2014 r. Formularz aplikacyjny dostępny jest na 
stronie internetowej WUP w Białymstoku www.up.podlasie.pl. Do formularza aplikacyjnego 
można dołączyć dodatkowe materiały dotyczące praktyki np. zdjęcia, oryginały lub 
kserokopie broszur, plakatów, publikacji itp. Organizator nie zwraca otrzymanych materiałów. 

3. Formularz aplikacyjny należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2014 r. do godz. 15.00 
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres WUP w Białymstoku. WUP zastrzega sobie 
możliwość przedłużenia terminu składania wniosków. 

4. Lista podmiotów, których formularze aplikacyjne zostaną zakwalifikowane do oceny,  
zamieszczona zostanie na stronie internetowej WUP. Formularze aplikacyjne 
niezakwalifikowane do oceny nie będą podlegały ocenie.   
 
 

III. Ocena formularzy aplikacyjnych i prace Komisji  oceny. 
1. Formularze aplikacyjne złożone w ramach Konkursu będą sprawdzane pod względem 

formalnym przez pracownika/ów WUP w Białymstoku. 
2. Formularze aplikacyjne poprawne pod względem formalnym będą podlegały ocenie 

merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w załączniku nr 1. 



3. Ocena merytoryczna formularzy aplikacyjnych zawierających opis stosowanych praktyk, 
zostanie przeprowadzona przez Komisję oceny. 

4. Na podstawie ocen Komisji oceny zostanie stworzona lista rankingowa dobrych praktyk 
zgodnie z otrzymaną punktacją. 

5. Nagrodę otrzyma podmiot, którego dobra praktyka otrzymała największą ilość punktów  w 
wyniku oceny merytorycznej. Komisja oceny może podjąć decyzję o przyznaniu 
wyróżnienia wybranej dobrej praktyce charakteryzującej się szczególnymi zaletami. 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej WUP w Białymstoku do 
dnia 31 października 2014 r.  

7. Wręczenie nagród w postaci dyplomów i statuetek nastapi na seminarium 
podsumowującym konkurs. 

8. Dyrektor WUP w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.  
9. Podmiot uczestniczący w Konkursie może wycofać swój formularz aplikacyjny przed 

terminem rozpoczęcia oceny merytorycznej bez podania przyczyny na pisemny wniosek.  
 
IV. Pozostałe informacje 
1. Za prawdziwość informacji zamieszczonych na formularzu aplikacyjnym odpowiedzialność 

ponosi osoba, która formularz podpisała. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji z formularza aplikacyjnego w 

oparciu o dostępne dane. 
3. Złożenie formularza aplikacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 
Konkurs  „Aktywnie wspieramy osoby młode  

w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej 
 na podlaskim rynku pracy” 

Kryteria oceny praktyki  

Lp. Kryteria Punktacja 
1. Sposób badania potrzeb uczestników działań tak do 5 pkt 

 
nie 0 pkt  

 
2. Kompleksowość działań  

 
tak do 5 pkt 
 

nie 0 pkt       
 

3. Efekty działań – w tym: liczba osób aktywnych 
zawodowo, edukacyjnie, społecznie po zakończeniu 
praktyki 

tak do 10 pkt 
 
 

nie 0 pkt  
 

 

4. Sposoby upowszechnienia działań/efektów tak do 5 pkt 
 

nie 0 pkt       
 

5. 

 

Wartościowe działania służące motywowaniu osób 
młodych w budowaniu ścieżki edukacyjnej i 
zawodowej.   
 

tak do 12 pkt 
 
 

nie 0 pkt 
 

 
6. Szczególne zalety praktyki  zachęcające do 

poszukiwań i wdrażania nowych rozwiązań 
tak do 10 pkt nie 0 pkt 

7. Suma punktów  
 

 

 
Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Data i podpis członka komisji oceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


