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W VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system 

punktacji: 

Kryterium – aktywizacja społeczna punktacja 

Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym:  

• wspieranie i aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnościami poprzez 

angażowanie osób z niepełnosprawnością w strukturach organizacji lub do realizacji 

projektów,  

• uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej (między innymi poprzez liczbę osób 

niepełnosprawnych które zaangażowały się w życie społeczne), 

• wpływ działań organizacji na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością w 

społeczeństwie (np. prowadzenie kampanii społecznych, promocja działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych na portalach społecznościowych i stronie internetowej, 

promowanie aktywnych osób z niepełnosprawnością), 

• różnorodność działań aktywizacyjnych (różne dziedziny). 

 

 

 

 

 

0-30 

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami. 

Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań.  

0-15 

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów  
i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, 
prowadzenie własnych instytucji. 

0-15 

Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, 

wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi 

organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami. 

0-10 

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych, zasięg 

terytorialny, liczba beneficjentów objętych wsparciem.  

0-10 

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania.  0-10 

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych z różnych źródeł 

przez organizację na realizację działań. 

0-10 

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami biznesowymi. 0-5 
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Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 0-5 

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0-10 

RAZEM 120 

Kryterium – aktywizacja zawodowa punktacja 

Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym:  

- wspieranie i aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnościami poprzez 

zatrudnianie i angażowanie osób z niepełnosprawnością w strukturach organizacji lub 

do realizacji projektów,  

- kompleksowości działań wspierania osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek 

pracy (praca z otoczeniem beneficjenta, kontakt z rodziną, opiekunami prawnymi, jak i 

publicznymi służbami zatrudnienia), 

- zadania o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym realizowane przez 

organizację pozarządową (oferty indywidualnego wsparcia obejmujące specjalistyczne 

szkolenia, zajęcia warsztatowe, przygotowujące m.in. do skutecznego poszukiwania 

pracy, autoprezentacji lub radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi w samym 

miejscu pracy), budowania poczucia własnej wartości oraz motywacji do podjęcia 

zatrudnienia,  

- organizacja dla osób niepełnosprawnych staży i praktyk u pracodawców, 

- wsparcie w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu/oprzyrządowania stanowiska 

pracy dla pracowników niepełnosprawnych, 

- organizacja targów pracy, 

- poziom aktywizacji zawodowej (ilość zatrudnionych osób). 

 

 

 

 

 

 

0-30 

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami. 

Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań.  

0-15 

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów  
i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, 
prowadzenie własnych instytucji. 

0-15 
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Współpraca z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, 

wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi 

organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami. 

0-10 

Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjna dla odbiorców z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności.  

0-10 

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania.  0-10 

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych z różnych źródeł 

przez organizację na realizację działań. 

0-10 

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami biznesowymi. 0-5 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 0-5 

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0-10 

RAZEM 120 

 

 


