
 
 

KONKURS IM. DR ALEKSANDRY GABRYSIAK NA NAJCIEKAWSZĄ 

INICJATYWĘ ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
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Dr Aleksandra Gabrysiak była wyjątkową w naszym mieście postacią, lekarką o wielkim sercu 

społecznika. Związana była z chorymi, osobami uzależnionymi, matkami samotnie 

wychowującymi dzieci, więźniami, i wieloma innymi potrzebującymi pomocy. Swoją postawą 

oddziaływała na szerokie kręgi ludzi i inspirowała innych do działania. Jest wzorem 

dla elbląskich organizacji pozarządowych działających we wszystkich sferach życia. 

W Elblągu jest ponad 300 organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność 

przede wszystkim z myślą o mieszkańcach naszego miasta. Dla nich podejmują wiele inicjatyw: 

niosą pomoc potrzebującym, fundują stypendia, organizują konferencje, warsztaty, festyny, 

plenery itp. Tych form wsparcia jest bardzo wiele. Ich działania są często niekonwencjonalne 

i pomysłowe; angażują nie tylko swoich członków, ale też wolontariuszy, i aktywizują 

różnorodne środowiska. Wiele z nich ma też charakter nowatorski lub też kontynuuje 

tradycyjne działania. Konkurs organizowany jest od 2003 roku i umożliwia wyłanianie 

i nagradzanie najciekawszych projektów elbląskich organizacji. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych 

 

2. Cele Konkursu 

a. pokazanie mieszkańcom Elbląga najciekawszych działań na ich rzecz 

b. promowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych 

c. propagowanie prospołecznych wartości 

d. wspieranie wolontariatu 

 

3. Warunki uczestnictwa 

a. w Konkursie mogą brać udział wszystkie elbląskie organizacje pozarządowe 

b. kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prawne (w tym autorzy projektów), 

fizyczne, organy administracji publicznej, kościoły, REOP 

c. można zgłaszać: 1. projekty zrealizowane przez organizacje 2. organizacje (za 

całokształt pracy) 

d. kandydatura do nagrody winna być zgłoszona na formularzu zgłoszenia w terminie 

do 15 października 2019 – zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

 

 



 
 

4. Kryteria oceny 

a. innowacyjność projektu 

b. zaangażowanie członków organizacji i wolontariuszy 

c. społeczne znaczenie projektu 

d. stosowanie przez organizację etycznych sposobów działania 

e. umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z samorządem Elbląga 

oraz innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi 

 

5. Komisję Konkursową powołuje REOP a w jej skład wchodzi po 1 

przedstawicielu: 

- Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych 

- Urzędu Miejskiego w Elblągu 

- Centrum Organizacji Pozarządowych 

- Fundacji Elbląg oraz innych fundatorów nagród 

- Miejskiego Centrum Wolontariatu 

 

6. Nagrody 

a. Laureat Konkursu otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową  

b. Nagroda finansowa musi być przeznaczona na działalność statutową 

c. Komisja Konkursowa może wyróżnić zgłoszone projekty przyznając dyplomy 

d. Pula środków przeznaczonych na nagrodę główną oraz wyróżnienia wynosi 3500 

zł 

e. O wysokości nagrody pieniężnej dla laureata nagrody głównej oraz wyróżnionych 

inicjatyw zdecyduje Komisja Konkursowa 

f. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub innego 

podziału nagród 

g. ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 7 listopada 2019. 

 

Dotychczasowi Laureaci Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak 

 

2004 Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych za powołanie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu 

2005 Hufiec ZHP Elbląg za Festiwal Piegusa 

2006 Stowarzyszenie Viva Art za projekt „Magnes” 

2007 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za pismo 

„Pozarządowiec” 

2008 Hufiec ZHP Elbląg za program „Junga i Kadet” 

2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych za Senioradę 2008 

 

 



 
 

2010 Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Teatr z bliska” za II Festiwal Amatorskich 

Zespołów Teatralnych DESKA 

2011 Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek za „Marsz Życia” 

2012 Stowarzyszenie Elbląg Europa za Międzynarodowy Festiwal "Wikingowie z Truso" 

2013 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział w Elblągu za inicjatywę 

"Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FAS” 

2014 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej za 

inicjatywę „Sobota z przewodnikiem” 

2015 Stowarzyszenie „Alternatywni” za Festiwal Literatury „Wielorzecze” 

2016 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne za całokształt działalności 

2017 Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział Elbląg za Mini Hostel dla 

osób wychodzących z uzależnień 

 


