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ZASADY KONKURSU  

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie”  

Amicus Familiae 
EDYCJA 2020   

 

§1     CELE 

Celem Konkursu jest: 

1. Promowanie działań i efektów tych działań podejmowanych w zakresie wsparcia i pomocy Rodzinie                   

w społeczności lokalnej. 

2. Promocja odpowiedzialnego i pozytywnego wizerunku podkarpackich samorządowców, jako urzędników 

realizujących działania o charakterze prorodzinnym. 

3. Wybór Liderów, którzy skuteczną pracą i efektami tej pracy, potwierdzają służbę na rzecz podkarpackich 

Rodzin. 

4. Przyznanie przez Wojewodę Podkarpackiego Honorowego Certyfikatu/Tytułu: „Podkarpacki Samorządo-

wiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.  

 

§2     ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Podkarpacki i Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw 

Rodzin.   

 

§3     ZASADY ZGŁASZANIA I KRYTERIA KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych działających 

na terenie województwa podkarpackiego. 

2. Zgodnie z przyjętymi zasadami Konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”, 

to ten, który podejmuje skuteczne działania z zakresu wsparcia i pomocy Rodzinom, które przynoszą istot-

ne, wymierne i trwałe efekty dla społeczności lokalnej. 

3. Zgłoszeń danej Osoby do Konkursu dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarzą-

dowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego Zgłoszenia do Konkursu (Załącz-

nik) pod adresem: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Biuro Wojewody, ul. Grunwaldzka 15, 

35-959 Rzeszów  

5. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać konkretne działania podejmowane przez daną Osobę w zakresie 

wsparcia i pomocy Rodzinie, a także stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej. 

6. Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez Komisję powołaną przez Wojewodę 

Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin do dnia 15 maja 2020 r. 

7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty elektronicznej              

w terminie do dnia 22 maja 2020 r.  

8. Wręczenie Honorowego Certyfikatu/Tytułu: „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Fami-

liae”, nastąpi w „Dzień Samorządu Terytorialnego”  

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją warunków niniejszych zasad rozstrzygane będą przez organiza-

tora Konkursu. 

2. Przystępując do Konkursu zgłaszający i uczestnik akceptują niniejsze postanowienia.   
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Załącznik 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie”  

Amicus Familiae 
EDYCJA 2020  

 

 

1. Nazwa i adres jednostki samorządu terytorialnego / organizacji pozarządowej 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dane Osoby do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, e-mail) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Skuteczne działania z zakresu wsparcia i pomocy Rodzinom na terenie województwa podkar-

packiego (w punktach): 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

3 

4. Uzasadnienie (istotne, wymierne i trwałe efekty wymienionych w p. 3 działań dla społeczno-

ści lokalnej) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

__________________                                                        __________________________ 

Miejscowość i data                                                              Podpis i pieczęć zgłaszającego 


