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 Regulamin Przyznawania 

CERTYFIKATU WOLONTARIUSZA ROKU1 
nadawanego przez 

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii 
ArteFakt 

 
 
I. Informacje ogólne 

1§ 
Certyfikaty nadawane przez Komisję Akredytacyjną "Certyfikatu Wolontariusza Roku" Stowarzyszenia 
Wspierani Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt", zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Komisją, 
przyznawane są osobą fizycznym oraz organizacjom posiadającym osobowość prawną, które wykazały się 
szczególną wrażliwością i pracą wolontariacką w przedmiocie: 

a. działalności na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, 

b. działalności charytatywnej, 
c. promocji i organizacji wolontariatu, 
d. pomocy społecznej, 
e. propagowania profilaktyki zdrowotnej i terapii poprzez sztukę, 
f. działalności na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia, 
g. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

2§ 
Komisja powołana na podstawie uchwały Zarządu SWSEiT ArteFakt pracuje na terenie konkretnego 
miasta/ gminy/ powiatu/ województwa w czasie, w którym realizowany jest projekt Dnia/ Dni Sztuki i 
Zdrowia. 
 
II. Warunki i kryteria uzyskania Certyfikatu Wolontariusza Roku przez osoby fizyczne 

5§ 
Warunki uzyskania Certyfikatu: 

 minimum dwuletnia udokumentowana działalność wolontariacka Kandydata, 

 uzyskanie przez Kandydata minimum 60 punktów, 

 pozytywne zaopiniowanie Kandydata przez każdego członka Komisji. 
6§ 

Kryteria i punktacja: 

 ilość godzin przepracowana przez wolontariusza na rzecz organizacji pozarządowej2 - od 0 do 20 
pkt., 

 dyspozycyjność wolontariusza - od 0 do 20 pkt, 

 sumienność i zaangażowanie wolontariusza - od 0 do 20 pkt, 

 stosunek wolontariusza do powierzanych mu zadań - od 0 do 20 pkt, 

 pozyskiwanie, nakłanianie innych ludzi do działań wolontariackich  - od 0 do 20 pkt, 

 pozyskiwanie, nakłanianie innych ludzi do pomocy na rzecz organizacji pozarządowej - od 0 do 20 
pkt, 

 pozyskiwanie środków na rzecz organizacji pozarządowej - od 0 do 10 pkt,, 

 stosunek wolontariusza do osób niepełnosprawnych - od 0 do 30 pkt,, 

 wrażliwość na problemy potrzebujących - od 0 do 20 pkt,. 
 
III. Warunki i kryteria uzyskania Certyfikatu przez organizacje posiadające osobowość prawną 

7§ 
Warunki i kryteria: 

 szczególny wkład pracy, okazana pomoc i wrażliwość społeczna w przestrzeni opisanej w 1§ 
niniejszego regulaminu, 

                                                 
1
 W pełnej nazwie Certyfikatu znaleźć się musi rok wydania oraz nazwa konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ 

województwa, w którym realizowany jest projekt Dnia/ Dni Sztuki i Zdrowia. (np. "Certyfikat Wolontariusza Roku 2018 
Ziemi .......". 
2
 punktacja jest wypadkową wynikającą ze średniej arytmetycznej ilości przepracowanych godzin przez wszystkich 

Kandydatów. 
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 wieloletnia udokumentowana działalność kandydata w przestrzeni opisanej 1§ niniejszego 

regulaminu, 

 pozytywna opinia Komisji. 
 
 

IV. Procedura przyznawania Certyfikatu 
8§ 

Kandydatów do Certyfikatu zgłaszają osoby fizyczne, lokalne organizacje posiadające osobowość prawną 
działające w przedmiocie, o których mowa w 1§ niniejszego regulaminu oraz członkowie Komisji. 

9§ 
Kandydatów do certyfikacji wybierają członkowie Komisji na podstawie Arkusza Kandydata, który jest 
podstawą oceny Kandydata. 

10§. 
Komisja rozstrzyga o udzieleniu Certyfikatu na podstawie kryteriów ustalonych w niniejszym Regulaminie 
Przyznawania "Certyfikatu Wolontariusza Roku" opisanych w 5§, 6§ lub 7§. 

11§ 
Komisja sprawdza dostarczoną dokumentację przez osobę zgłaszającą Kandydata. W przypadku 
spełnienia warunków certyfikacyjnych podejmuje decyzję o przyznaniu "Certyfikatu Wolontariusza Roku". 

 
VI. Postanowienia końcowe 

12§ 
Certyfikaty oraz skład Komisji będą publikowane na stronie internetowej SWSEiT ArteFakt.  

13§ 
Certyfikaty będą wręczane przez Komisję w trakcie koncertu (w przestrzeni publicznej) kończącego projekt 
Dnia/Dni Sztuki i Zdrowia na terenie konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ województwa. Z chwilą ich 
wręczenia Komisja kończy swoją pracę. 

14§ 
Arkusz Kandydata udostępniony jest na stronie internetowej SWSEiT ArteFakt (www.artefakt.arnev.net w 
zakładce stowarzyszenie/certyfikat), bądź otrzymać go można od członków Komisji pracującej na terenie 
konkretnego miasta/ gminy/ powiatu/ województwa w czasie, w którym realizowany będzie projekt Dnia/ 
Dni Sztuki i Zdrowia. 

15§ 
Osobom, którym odmówiono przyznania Certyfikatu przysługuje prawo odwołania do Zarządu SWSEiT 
ArteFakt w terminie do 14 dni od zakończenia prac Komisji. 
. 

 
 

Niniejszy regulamin z dnia 02.04.2018 został przyjęty przez 
Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt 

w składzie: 
Krzysztof Samela - prezes SWSEiT ArteFakt 

Natalia Nowaczyk - wiceprezes SWSEiT ArteFakt 
Danuta Gubańska - skarbnik SWSEiT ArteFakt 

Anna Dolczewska - Samela - członek SWSEiT ArteFakt  


