Plebiscyt 16 Liderek Równości
Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Kongres Kobiet, ogłasza pierwszą edycję Plebiscytu 16 Liderek Równości, dla
wyróżnienia i promowania lokalnych liderek społecznych na terenie całej Polski.

Inicjatywa powstała z myślą o:
1) wyróżnieniu kobiet ze wszystkich części kraju, zarówno z terenów miejskich,
jak i wiejskich, które w swoich społecznościach lokalnych pełnią role wzorców
do naśladowania i wspierają szeroko rozumiane równouprawnienie płci;
2) promowanie i zachęcanie do dalszego angażowania się w działania mające na
celu osiągniecie równości płci w Polsce;
3) promowanie integracji polskich i brytyjskich aktywistek i kobiet
wprowadzających zmiany społeczne, oraz wyróżnienie ich zdolności do
pełnienia ról przywódczych w swoich społecznościach;
4) podnoszenie świadomości na tematy związane z różnorodnością i równością
płci, oraz osiąganie wspólnego rozumienia wartości feministycznych między
pokoleniami;
5) nagrodzenie kobiet podejmujących inicjatywy wspierające zmiany w swoich
lokalnych społecznościach;
6) podkreślenie znaczenia zaangażowania następnego pokolenia w osiąganiu
równości płci;
Równość płci jest zdefiniowana jako zasada zgodnie z którą wszystkie osoby,
niezałeżnie od płci, muszą być traktowane jednakowo oraz mieć takie same prawa jak
i możliwości odniesienia sukcesu w każdej dziedzinie życia, ze szczególnym
naciskiem na zwalczanie przemocy ze względu na płeć, niwelowanie różnic w
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, promowanie równej reprezentacji kobiet w
biznesie, nauce, polityce, oraz zapewnianie równych szans kobietom należącym do
mniejszości narodowych, etnicznych lub dyskryminowancyh ze względu na orientację
seksualną lub tożsamość płciową.
Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie wraz z partnerami, jest zaangażowana
w promowanie różnorodności i inkluzywności we wszystkich swoich projektach
i działaniach, bez dyskryminacji, jednocześnie zachęcając wszystkie uprawnione
kandydatki do składania aplikacji.

Regulamin Plebiscytu 16 liderek równości

Artykuł 1
Uprawnione kandydatki, identyfikujące się jako kobiety, powinny wyróżniać się w
swoich lokalnych społecznościach poprzez zaangażowanie w działania mające na
celu osiągnięcie równouprawnienia płci. Do aplikowania zachęcamy kandydatki ze
wszystkich środowisk, działających niezależnie lub w ramach organizacji
o ugruntowanej pozycji.

Artykuł 2
Nagrody w ramach Plebiscytu 16 Liderek Równości zostaną przyznane jednej
laureatce z każdego z szesnastu województw w Polsce. Laureatki muszą wyróżniać
się zaangażowaniem na rzecz równouprawnienia i praw kobiet w swoich regionach.

Artykuł 3
1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie wszystkich części
formularza
dostępnego
na
stronie
internetowej
https://www.kongreskobiet.pl/16-liderek-równości.
2. Wniosek należy wypełnić i wysłać do 15 lutego 2022 roku, do 23:59. Wnioski
złożone po zamknięciu formularza nie będą rozpatrywane.
3. O nagrody ubiegać się mogą wyłącznie osoby fizyczne. Nie jest możliwe
nominowanie innej osoby. Każda osoba może złożyć tylko jeden wniosek.
4. Wszelkie pytania związane z procesem aplikacyjnym należy kierować na adres
e-mail equalityaward2022@gmail.com, podając imię i nazwisko kandydatki.
5. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo.
6. Organizatorzy Plebiscytu 16 Liderek Równości zastrzegają sobie prawo do
zażądania dodatkowych informacji dotyczących kandydatury oraz do kontaktu
z osobami wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym jako źródło rekomendacji.

Artykuł 4
1. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komitet ds. Plebiscytu 16 Liderek
Równości złożony z przedstawicieli Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie
i Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
2. Komitet ds. Plebiscytu 16 Liderek Równości wyłoni i przedstawi Jury listę
kandydatek, które przeszły do kolejnego etapu selekcji.
3. Jury ds. Plebiscytu 16 Liderek Równości złożony z przedstawicieli
Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, Stowarzyszenia Kongres Kobiet,
Forbes Women oraz ewentualnych pozostałych partnerów, wybierze jedna
laureatkę z każdego z szesnastu województw w Polsce.
4. Skład osobowy Komitetu wskazany jest w załączniku do tego regulaminu.

Artykuł 5
Nagroda Plebiscytu 16 Liderek Równości zostanie przyznana według uznania Jury, w
oparciu o następujące kryteria oceny:
1. Laureatka aktywnie wyróżnia się w propagowaniu równości płci,
niedyskryminacji i inkluzywności w swojej lokalnej społeczności;
2. Laureatka podejmuje lokalne inicjatywy mające na celu osiągniecie
równouprawnienia, w szczególności w celu zwalczanie przemocy wobec
kobiet, przemocy domowej, likwidacji luki płacowej, promowania kobiet w
biznesie, nauce i polityce, oraz wyrównania szans kobiet należących do
mniejszości narodowych, etnicznych, seksualnych i płciowych;
3. Laureatka swoja działalnością i postawa promuje różnorodność i tolerancje, w
tym działania na rzecz społeczności LGBTQ+, oraz wspiera praktyki mające na
celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;
4. Laureatka podejmuje inicjatywy mające na celu wyrównanie szans kobiet
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej lub materialnej, samotnych
matek, lub kobiet z niepełnosprawnościami;
5. Laureatka potrafi wykazać efekty swojej działalności poparte przez konkretne
inicjatywy lub zmiany, jakie zaszły w jej lokalnej społeczności.

Artykuł 6
W czasie gali finałowej zostanie przyznane Specjalne Wyróżnienie dla Liderek
Równego Biznesu. Wyróżnienie przeznaczone jest dla kobiet prowadzących własną
firmę, ktore przez swoją działalność wspierają inne kobiety poprzez m.in.
wprowadzenie dobrych praktyk i polityk zapewniających równość płac, szans i
awansu.

Artykuł 7
Ogłoszenie wybranych kandydatek odbędzie się 8 marca 2022 r. w Ambasadzie
Brytyjskiej w Warszawie oraz na portalu i w mediach społecznościowych Kongresu
Kobiet. Wszystkie kandydatki zostaną poinformowane o wynikach za pośrednictwem
poczty e-mail.

Artykuł 8
1. Finałowa Gala wręczenia nagród odbędzie się 26 marca 2022 r. w Warszawie.
2. Podczas Finałowej Gali laureatki zostaną zaproszone na scenę w celu
odebrania nagrody wręczonej przez Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.
3. Po wręczeniu nagród laureatki zostaną zaproszone do udziału w panelach
dyskusyjnych na temat równouprawnienia i praw kobiet. Format paneli
dyskusyjnych będzie uprzednio uzgodniony z laureatkami.

4. Przed Finałowa Galą, laureatki będą miały możliwość wzięcia udziału
w profesjonalnej sesji zdjęciowej.
5. W dniu Finałowej Gali laureatki zaproszone będą do udziału w lunchu z
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce w Ambasadzie Brytyjskiej.

Artykuł 9
1. Tytuł laureatki plebiscytu 16 Liderek Równości zostanie przyznany podczas
Finałowej Gali (Warszawa, 26 marca 2022 r.) kandydatkom, które uzyskają
najwyższą ocen w swoim województwie.
2. Warunkiem przyznania tytułu jest udział w Finałowej Gali.
3. Brak uczestnictwa w Finałowej Gali może skutkować przyznaniem tytułu drugiej
najlepszej kandydatce w danym województwie.
4. Wyjątkowe przypadki usprawiedliwionej nieobecności będą rozpatrywane
indywidualnie przez Komitet.
5. Przyjmując zaproszenie na Finałowa Galę uczestniczki wyrażają zgodę na
okazanie Europejskiego Certyfikatu Szczepień lub negatywnego wyniku testu
na COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed wydarzeniem.

Artykuł 10
1. Organizatorzy zobowiązują się do pokrycia kosztów transportu z miejsca
zamieszkania Laureatek do Warszawy i z powrotem, oraz noclegu w
Warszawie w dniu Finałowej Gali.
2. Przypadki zwrotu kosztów za podróż prywatnych samochodem będą
rozpatrywane indywidualnie przez Komitet tylko w wyjątkowych przypadkach.

Artykuł 11
1. Pełnomocniczki Stowarzyszenia Kongres Kobiet jako współorganizatorki, nie
mogą zgłaszać swojej kandydatury do plebiscytu. Ich rola ograniczona jest do
zachęcania lokalnych liderek społecznych do udziału w plebiscycie oraz
udzielaniu im rekomendacji, gdy uznają to za stosowne.
2. Zwykłe członkinie Stowarzyszenia Kongresu Kobiet mogą zgłaszać swoje
kandydatury, chyba że są członkiniami Komitetu lub Jury.
3. Kandydatki powinny uzyskać rekomendacje minimum jednej organizacji
pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz kobiet w ich regionie.

Artykuł 12
1. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
nr. 679/2016 (Rozporządzenie RODO) i powiązanymi przepisami
wykonawczymi, dane osobowe podane przez kandydatów będą

wykorzystywane wyłącznie do celów zorganizowania Plebiscytu 16 Liderek
Równości.
2. Administratorem danych zwiazanych z organizacją konkursu jest
Stowarzyszenie Kongres Kobiet z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 17/33; 00-640
Warszawa; KRS 0000347440; NIP 701021828, biuro@kongreskobiet.pl.
Adres korespondecyjny: ul. Spójni 22; 03-604 Warszawa.

Artykuł 13
Do kwestii, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa obowiązującego w tej sprawie.

Załącznik 1.
W skład Komitetu ds. Plebiscytu 16 Liderek Równości wchodzą:
1. Bogna Czałczyńska
2. Danuta Kaszyńska
3. Magda Koryl
4. Agnieszka Odachowska-Piosik
5. Ela Polewska
6. Dana Wawrowska
7. Alicja Wejdner
8. Claudia Zygmunt

