
Regulamin Nagrody ANIOŁ DOBROCI  

 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Nagroda Anioł Dobroci zostaje ustanowiona w celu uhonorowania osób i instytucji,  

a także promocji inicjatyw wnoszących istotny wkład w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych i socjalnych w Suwałkach, zwiększenia aktywności zawodowej, 

społecznej, edukacyjnej środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracji 

społeczności lokalnych.  

2. Nagrodę ustanawia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

3. Nagroda przyznawana jest raz w roku w trzech kategoriach: 

I. Osoba 

II. Instytucja 

III. Inicjatywa 

 

4. Nagrody wręczane są corocznie przy okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. 

5. Nagrodę przyznaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

6. Nagrodę stanowi statuetka ANIOŁ DOBROCI wraz z certyfikatem. 

7. Nagroda może zostać wzbogacona o inne formy wyrażenia uznania dla zasług  

w dziedzinie pracy społecznej i socjalnej, zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody.  

Kapituła Nagrody 

1. W skład Kapituły wchodzą: 

a) Dyrektor MOPR w Suwałkach 

b) Zastępca dyrektora MOPR w Suwałkach 

c) Kierownicy komórek organizacyjnych MOPR w Suwałkach. 

2. Imienna lista członków Kapituły ogłaszana jest corocznie do 31 sierpnia danego roku. 

3. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Suwałkach. 

4. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami oraz przewodniczy obradom. 

Tryb wyłaniania kandydatów do nagrody 

1. Laureat/laureaci Nagrody w poszczególnych kategoriach wyłaniani są przez Kapitułę 

spośród zgłoszonych kandydatur. 
2. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać: 

• pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

• prawni przedstawiciele instytucji publicznych współpracujących z MOPR  

w Suwałkach lub prowadzących działalność w sferze usług społecznych  

i socjalnych. 

• organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego  
3. Zgłoszenia można dokonać wypełniając wniosek o przyznanie Nagrody ANIOŁ 

DOBROCI, który należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej/tradycyjnej.  



4. Formularze (wnioski) zgłoszeniowe będą przyjmowane w okresie od dnia 1 września  

do 31 października każdego roku. 
5. Laureat/laureaci Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni do dnia  

12 listopada każdego roku. 
6. Organizator i Kapituła Nagrody zapewniają całkowitą dyskrecję oraz zobowiązują  

się do nie przekazywania żadnych informacji dotyczących uczestników konkursu, oraz 

innych nadesłanych dokumentów bez ich wiedzy i zgody. 
 

Wybór laureatów Nagrody 

 
1. Kapituła wyłania laureata/laureatów nagrody spośród zgłoszonych kandydatur  

w głosowaniu jawnym, większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność 

co najmniej sześciu członków kapituły oraz przewodniczącego. W przypadku równej liczby 

głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Kapituły. 

2. Członkowie Kapituły dokonując oceny zgłoszonych kandydatur, w celu wyłonienia 

laureatów, biorą pod uwagę szeroko rozumianą działalność publiczną, społeczną  

i charytatywną na rzecz osób/ grup/ środowisk potrzebujących wsparcia i pomocy,  

w szczególności: 

 

I. W kategorii Osoba: zaangażowanie w działalność społeczną, aktywność w obszarze 

realizacji zadań szeroko rozumianego pożytku publicznego, skuteczność, opinie 

środowisk na rzecz których prowadzona jest działalność.  

 

II. W kategorii Instytucja:  działalność i aktywność podmiotu w zakresie realizacji zadań 

statutowych; podejmowanie inicjatyw wychodzących poza zakres podstawowej, 

systematycznej działalności; współpracę z innymi podmiotami;    

 

III. W kategorii Inicjatywa: znaczenie inicjatywy dla środowiska lokalnego  

i mieszkańców Suwałk; wielkość środowiska, które obejmuje; ilość osób 

zaangażowanych w przedsięwzięcie; waga problemów do których rozwiązania  

się przyczynia. 

 

Postanowienia Końcowe 

1. Ogłoszenie laureata/laureatów i wręczenie Nagrody ANIOŁ DOBROCI odbywa  

się corocznie podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.  

2. Zmiany Regulaminu Nagrody może dokonywać Kapituła Nagrody w większością  

2/3 głosów, w obecności co najmniej pięciu członków Kapituły. 

 

  

Zatwierdzam: 


