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Tuzo ya kitaifa ya uwezekano ya mwaka wa 2011 ni wazi na uteuzi 

unahitajika.Uteuzi utakamilika ijumaa,oktoba tarehe 28,2011 saa kumi na moja 

jioni. 

Tuzo ya kitaifa ya uwezekano ni sehemu ya sherehe ya serikali ya Kenya ya siku ya 

kimataifa ya watu walemavu ambayo hufanyika tarehe 3,Disemba kila 

mwaka.Siku hii ni jitihada za pamoja kusherehekea na kukiri michango na uzoefu 

wa watu wenye ulemavu. 

Tuzo hizi zitatambua watu wenye ulemavu ambao wana mafanikio mema au 

wametoa mchango muhimu kwa jamii yao,kama vile watu,vikundi na mashirika ya 

ndani ya jamii yaliochangia katika sekta ya ulemavu au kuboresha upatikanaji na 

kuingizwa. 

Kuingia tuzo ni rahisi.Unaweza kupata fomu ya uteuzi na mwongozo kwenye 

tovuti yetu yaani www.ncpwd.go.ke au upige simu 4452877 ili ujipatie nakala iliyo 

tayari. 

Ikiwa umefanya au unajua mtu ambaye ametoa mchango mkubwa kwa jamii yao 

aidha katika jimbo la ndani,au ngazi ya kitaifa,tuambie kuhusu hilo na kuwasilisha 

uteuzi au kumtaja kwa ajili ya uzinduzi wa tuzo ya kitaifa ya ulemavu nchini 

Kenya,2011. 

Makundi ya tuzo mwaka wa 2011: 

Tuzo ya kitaifa ya ulemavu itaheshimu wakenya ambao wanaonekana kukabiliana 

na changamoto kubwa zaidi na kutambua makundi na mashirika ambayo 

yameonyesha uongozi na dhamira ya kuongeza upatikanaji,ujumuishaji na 

uondoaji wa vikwazo vyovyote ambavyo vinaweza kuzuia ushiriki wa watu wenye 

ulemavu katika jamii.Ulemavu wowote(shida ya kuona,shida ya akili,shida ya 

kusikia,shida ya kimwili na watoto wenye ulemavu) pamoja na aina mbalimbali ya 

shughuli,kwa kuwa ulemavu huu unaweza kuchukuliwa kwa kila kitengo cha 

tuzo.Hakika,kila eneo ya ulemavu ni ya kipekee na inakabiliwa na changamoto 

maalum. 

http://www.ncpwd.go.ke/
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Mafanikio katika upatikanaji na ujumuishaji bila kujali ulemavu wowote,hatimaye 

kutafaidisha wanachama wote wa jamii. 

Tuzo ya makundi(angalia hati,tuzo ya makundi na vigezo,kwa maelezo ya ziada) 

1.Tuzo ya mafanikio ya maisha inatambua  mtu aliyeendeleza haki za watu wenye 

ulemavu kwa kipindi kirefu cha wakati. 

2.Tuzo ya ulemavu kwa vijana inatambua vijana wenye umri wa miaka 12-25 

ambao wameshinda utofauti na / au juu ya haki za watu wenye ulemavu. 

3.Tuzo ya kiongozi  wa jumuiya inatambua mtu ambaye amefanya kazi kwa bidii 

katika ngazi za chini ili kuleta mabadiliko ya ubora wa maisha ya watu wenye 

ulemavu katika jamii.Kuna mashujaa wengi na tunataka kuwatambua. 

4.Tuzo ya uongozi wa kampuni inatambua makampuni ya sekta binafsi ambayo 

yameboresha upatikanaji wa biashara zao kwa wateja wao wenye ulemavu au 

imeunda kwa kuongeza nafasi za ajira kwa watu wenye ulemavu. 

5.Tuzo ya kuingizwa kijamii inatambua shule,vyuo vikuu,watoa huduma ya ajira 

na mafunzo,mashirika yasiyo ya kiserikali,mashirika ya watu wenye ulemavu na 

huduma za utetezi zinazowezesha kushiriki kwa usawa kwa watu wenye ulemavu 

katika aina mbalimbali ya shughuli za maisha. 

6.Tuzo ya miundombinu,ujenzi na usafirishaji inatambua kata,jimbo,manispaa au 

mbunifu,muendelezi,wajenzi,kikundi ambacho kimeondoa vikwazo na kuruhusu 

kuunda upatikanaji rahisi unaowezesha kujumuishwa kikamilifu kwa watu wenye 

ulemavu kupitia mabadiliko ya umma miundombinu 

(barabara,sidewalks,crosswalks,majengo)au kufanya maisha kuwa rahisi kwa njia 

ya usafiri ambayo ni ya kirafiki kwa watu wenye ulemavu. 

7.Tuzo ya michezo,afya na ustawi inatambua mipango ya michezo,afya na ustawi 

/ huduma ambazo zinajenga fursa sawa kwa watu wenye ulemavu. 

8.Tuzo ya wanahabari inatambua watu,mashirika au mikakati ya wanahabari 

inayotambua watu wenye ulemavu na makundi mengine yanayotambua watu 

wasiojiweza.Tuzo hili litakua nguzo kwa watu kuiga. 
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Vigezo vya uteuzi: 

Uteuzi wote utaamuliwa kwa vigezo vifuatavyo: 

 WIGO:shughuli mbalimbali na ushawishi au msukumo wa mafanikio juu ya 

watu,asasi au jamii. 

 MAFANIKIO:maana ya mafanikio yenyewe.Tutazingatia ubunifu,uvumbuzi 

na jumla ya umuhimu wa shughuli kwa ajili ya mtu binafsi au jamii. 

 ATHARI:uwezekano wa mabadiliko ya msingi na ya kudumu kwa watu 

binafsi,mashirika na jamii. 

 NJIA:namna ambayo shughuli zilifanyika,kwa mfano,kwa 

ubunifu,uvumbuzi,ujumuishaji,ushauri na ushirikiano. 

 

Faida ya Tuzo: 

Watakaofika fainali watakua na fursa ya kukutana na けMLINZIげ katika sherehe 

ya kitaifa ya tuzo ya ulemavu itakayofanyika                             jumamosi tarehe 3 

Disemba 2011. 

Wapokeaji tuzo katika sherehe za kitaifa za tuzo ya ulemavu watapokea 

zifuatazo(kumbuka kuwa zifuatazo zitathibitishwa): 

 Cheti zilizoandaliwa na kupigwa muhuri na rais-kwa wapokeaji wa kata 

zote. 

 Tuzo ya fedha/zawadi: 

 Tuzo ya mafanikio ya maisha-zawadi inayowezekana:tiketi ya 

Paralympics;labda kitu kilichotengenezwa kupitia duka la biashara 

huria. 

 Tuzo ya ulemavu kwa vijana-zawadi:elimu/udhamini wa 

maendeleo ya binafsi(kumbuka kiasi kilichowekwa kando hivi sasa 

ni 560000 kwa ajili ya kulipia shahada ya miaka minne kama ni 

muhimu). 

 Tuzo ya kiongozi wa jumuiya-zawadi inayowezekana:labda kitu 

kilichotengenezwa kupitia duka la biashara huria. 
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 Tuzo ya kampuni kiongozi-zawadi inayowezekana:labda kitu 

kilichotengenezwa kupitia duka la biashara huria. 

 Tuzo ya miundombinu,ujenzi na usafirishaji-zawadi 

inayowezekana:ruzuku kwa ajili ya maboresho ya ziada au kitu 

kilichotengenezwa kupitia duka la biashara huria. 

 Tuzo ya ujumuishaji wa jamii-zawadi inayowezekana:ruzuku kwa 

ajili ya maboresho ya ziada au kitu kilichotengenezwa kupitia 

duka la biashara huria. 

 Tuzo ya michezo,afya na ustawi-zawadi inayowezekana:ruzuku 

kwa ajili ya mipango ya ziada na vifaa vya michezo. 

          Wapokeaji tuzo na mgeni mmoja wataalikwa kuhudhuria sherehe ya kitaifa 

ya tuzo ya ulemavu,watalipiwa gharama ya usafiri. 

          Hadithi za wapokeaji tuzo zitaonyeshwa katika tukio la sherehe na katika 

vyombo vya habari. 

Wapokeaji tuzo watapokea zawadi zao katika hiyo sherehe na watapata 

kutambuliwa kitaifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujumbe na Tarehe muhimu: 

Uteuzi utakamilika:       Ijumaa Oktoba tarehe 28,2011,saa kumi na moja jioni 
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Sherehe ya tuzo:            Jumamosi Disemba tarehe 3,2011. 

Wasiliana kwa maswali: Baraza la kitaifa kwa watu walemavu:4452877 

                                            Tovuti:www.ncpwd.go.ke 

                                            Barua pepe:awards@ncpwd go.ke 

Kuwasilisha uteuzi:  mtandao:www.ncpwd.go.ke 

                                    Kwa njia ya barua:Baraza la kitaifa kwa watu walemavu 

                                    Waiyaki way,Nairobi 

                                    S.L.P 66577-00800 

                                    Barua pepe:awards@ncpwd.go.ke 

Mrejelea:                   Jina na maelezo ya mawasiliano ya angalau mrejelewa mmoja 

                                     Lazima iandamane na uteuzi. 

Orodha:                      Orodha lazima ikamilike kwa kila uteuzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masharti ya kuingia: 
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 Ili kujiteua ama kumteua mtu mwingine,tafadhali jaza fomu ya uteuzi 

kwa ujumla na uambatanishe kauli ya kuunga mkono 

inayozungumzia vigezo vya uteuzi.Majibu lazima yatolewe dhidi ya 

kila kigezo cha uteuzi. 

 Taarifa zilizotolewa kwenye fomu ya uteuzi ni zilizokusanywa na 

Baraza la kitaifa kwa watu walemavu na inaweza kupatikana kwa 

jopo hukumu na mashirika mengine ya mkataba kwa ajili ya tuzo ya 

kitaifa ya ulemavu 

 Taarifa binafsi zinazokusanywa wakati wa mchakato wa tuzo pia 

zinaweza chapishwa kwenye siku ya kimataifa ya watu wenye 

ulemavu na kwenye tovuti www.ncpwd.go.ke, pia kwenye vyombo 

vya habari na vifaa vingine vya uendelezaji. 

 Maelezo yaliyowasilishwa yanaweza kutumika katika ukuzaji na 

kuwekwa wazi kwa umma kwa njia  inayohusiana na tuzo ya kitaifa 

ya ulemavu. 

 Uteuzi utakaotumwa kwa njia ya posta lazima upokelewe si zaidi ya 

ijumaa oktoba 28 2011,saa kumi na moja jioni. 

 Uteuzi utakaotumwa na barua pepe lazima upokelewe si zaidi ya 

ijumaa oktoba 28 2011,saa kumi na moja jioni. 

 Uteuzi uliochelewa hautazingatiwa. 

 Uteuzi uko wazi kwa: 

o Watu wenye ulemavu ambao wametoa mchango muhimu 

katika jamii. 

o Watu waliotoa mchango wa maana katika kuboresha 

maisha ya watu wenye ulemavu. 

o Mashirika au makundi ambayo yametoa mchango wa 

maana ili kuongeza upatikanaji kwa watu wenye ulemavu. 

 

 Walioteuliwa wote lazima wawe raia wa Kenya,wanaishi Kenya au 

wanafanya biashara Kenya. 

http://www.ncpwd.go.ke/
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 Watakaoshiriki katika uamuzi na washirika wao wa karibu wa kijamii 

hawataruhusiwa kuteuliwa katika kuwania tuzo lolote,au kumteua 

mtu kuwania tuzo lolote. 

 Wafanyikazi na Bodi ya Baraza la kitaifa kwa watu walemavu na jamii 

zao,hawaruhusiwi kuteuliwa kuwania tuzo lolote. 

 Wasimamizi wa tuzo hawawezi kuteuliwa kuwania tuzo,hata hivyo 

wanaweza kuteua mtu mwingine kuwania tuzo. 

 Watakaofika fainali wataalikwa kuhudhuria sherehe za tuzo 

zitazofanyika                         tarehe 3 jumamosi Disemba 2011. 

 Watakaoteuliwa na watakaowateua watu wengine wanashauriwa 

kuandika matokea ya uteuzi wao. 

 

FOMU YA UTEUZI: 

Unaweza kuzipata kwenye tovuti ya Baraza la kitaifa kwa watu walemavu 

www.ncpwd.go.ke au uliza nakala kwa kupiga simu 4452877.Fomu za uteuzi 

zitapatikana katika Kiingereza,Kiswahili na Braili. 

 

KUWASILISHA UTEUZI: 

 Baki na nakala ya fomu ya uteuzi na kitu kingine ulichoambatanisha,kwa 

vile hautarudishiwa nakala na nyaraka hizi. 

 Hakutakuwa na ila au ubaguzi kwa tarehe ya mwisho ya uteuzi. 

 Maoni yote yatayopokewa yatakubaliwa kwa maandishi. 

 Tafadhali hakikisha maelezo ya mawasiliano yamejazwa vyema kwenye 

fomu ya uteuzi.Baraza la kitaifa kwa watu wenye ulemavu litatumia ujumbe 

wa mawasiliano kulingana na matokeo ya uteuzi wako. 

KUWASILISHA UTEUZI WAKO: 

Baki na nakala ya fomu ya uteuzi na kitu kingine ulichoambatanisha kwa vile 

hautarudishiwa nakala na nyaraka hizi. 

http://www.ncpwd.go.ke/
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Wasilisha/Tuma  Fomu za uteuzi na nakala zingine zaweza kutumwa au    

kuwasilishwa kupitia anwani ifuatayo: 

Baraza la kitaifa kwa watu wenye ulemavu 

Waiyaki way,Nairobi 

SLP 66577-00800. 

 

Barua pepe  Fomu za uteuzi na nakala zingine zaweza tumwa kwa anwani 

ifuatayo:awards@ncpwd go.ke  

 

Uamuzi na uwasilishaji wa tuzo: 

Walioteuliwa watawekwa kwenye orodha kisha waelekezwe kwenye jopo huru 

litakaloamua wapokezi wa tuzo. 

Tuzo zitawasilishwa kwa waliofika fainali katika sherehe ya kitaifa ya tuzo ya 

ulemavu itakayofanyika                            tarehe 3 jumamosi Disemba 2011. 

 

Mbinu za Kukamilisha Uteuzi: 

Ili kusaidia katika mchakato wa hukumu,tafadhali soma mbinu zifuatazo na 

uziweke akilini unapojaza na kukamilisha fomu ya uteuzi. 

 Tafadhali weka majibu fupi na ya kueleweka. 

 Majibu yako kwa kila kigezo cha uteuzi  yasizidi ukurasa mmoja wa 81/2 * 

11. 

 Kama unakamilisha uteuzi kwa mkono,chapisha wazi. 

 Maombi yote ni lazima yawe sahihi kwa vile taarifa zilizotolewa kwenye 

fomu za uteuzi zitatumika kwa ajili ya malengo ya tuzo. 

 Jaribu kutoa mifano maalum dhidi ya vigezo vya uteuzi. 

 Lazima jibu itolewe kwa kila kigezo cha uteuzi. 
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 Jina na ujumbe wa mawasiliano ya warejelewa lazima iambatane na fomu 

ya uteuzi. 

 Uteuzi utakaotumwa kwa njia ya posta lazima unakiliwe na sio zaidi ya 

ijumaa oktoba 28 2011,saa kumi na moja jioni. 

 Uteuzi unaowasilishwa katika ofisi za Baraza la kitaifa kwa watu wenye 

ulemavu lazima ziwasilishwe sio zaidi ya ijumaa oktoba 28 2011,saa kumi 

na moja jioni. 

 Ujumbe utakaotumwa kupitia barua pepe ni lazima upokewe sio zaidi ya 

ijumaa oktoba 28 2011,saa kumi na moja jioni. 

 Uteuzi uliochelewa hautazingatiwa. 

 

Orodha ya Uteuzi: 

Tafadhali kamilisha uteuzi ufuatao kabla ya kuwasilisha uteuzi wako. 

 Nimesoma na kuelewa mwongozo wa uteuzi na nakubali kufuata masharti 

yaliyowekwa kwenye mwongozo. 

 Sehemu ya 1-5 ya fomu ya uteuzi imekamilika. 

 Nimewasilisha jina ya angalau mrejelewa mmoja katika kuunga uteuzi 

wangu. 

 Nakala zilizoambatanishwa zinaonyesha kwa uwazi majina ya aliyeteuliwa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BKKWW-Miongozo Ya Tuzo Ya Kitaifa Ya Ulemavu,Kenya.         Septemba 16,2011 Page 11 

 

Uzinduzi wa Tuzo Ya Kitaifa Ya Ulemavu nchini Kenya. 

Fomu ya Uteuzi 

Sehemu ya 1:Maelezo ya mteule 

Bwana/bibi/kijana  

Mtu/Kikundi au 

Shirika unaloliteua 

 

Kama unateua 

Kikundi au 

Shirika,sema 

tarehe 

iliyoanzishwa 

 

Anwani ya Posta  

Barua Pepe  

Nambari ya Simu 

(saa 2-saa 11jioni) 

 

Eneo la Tuzo  Tuzo ya Mafanikio ya Maisha 

 Tuzo ya Ulemavu kwa Vijana. 

 Tuzo ya kiongozi wa Jumuiya 

 Tuzo ya Uongozi wa Kampuni 

 Tuzo ya Kuingizwa kijamii 

 Tuzo ya miundombinu,ujenzi na usafirishaji 

 Tuzo ya michezo,afya na ustawi 
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Sehemu ya 2:Maelezo ya Mteuzi(ikiwa ni tofauti na hapo juu) 

Bwana/Bibi/Kijana  

Jina  

Anwani ya Posta  

Barua Pepe  

Nambari ya 

simu(masaa 

unayopatikana) 

 

Uhusiano wako na 

mteule 
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Sehemu ya 3:Maelezo ya Mrejelewa 

Jina na maelezo ya mawasiliano ya mrejelewa lazima yaambatane na kila uteuzi 

Mrejelewa wa kwanza(Anahitajika) 

Bwana/Bibi/Kijana  

Jina  

Anwani ya Posta  

Barua Pepe  

Nambari ya 

simu(anapopatikana) 

 

Mrejelewa wa pili(hiari) 

Bwana/Bibi/Kijana  

Jina  

Anwani ya Posta  

Barua pepe  

Nambari ya simu(wakati 

anaopatikana) 
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Sehemu ya Nne:Kwa tuzo za mafanikio ya maisha,vijana na kiongozi wa jumuiya 

Tafadhali toa habari kwa ujumla kuhusu mteule,kwa mfano: 

 Eleza alipotoka; 

 Mtu huyu amepokea tuzo lolote; 

 Nini mafanikio makubwa ya mtu huyu? 

 

 

Sehemu ya Nne:Kwa tuzo za uongozi wa Kampuni;kuingizwa 

kijamii;Miundombinu,Ujenzi na Usafiri;na Michezo,Afya na Ustawi 

Tafadhali toa habari kwa ujumla kuhusu hilo kundi au shirika,kwa mfano: 

 Historia ya shirika 

 Wakati shirika hilo lilipoanzishwa 

 Shirika hilo limepokea tuzo lingine; 

 Nini mafanikio makubwa ya hili shirika? 
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Sehemu ya tano:Kwa tuzo za mafanikio ya maisha,kiongozi wa jumuiya na 

vijana 

Kigezo A:Eleza manufaa binafsi aliyopata mteule,alipata binafsi ama kama mmoja 

wa shirika 

Tafadhali toa mifano maalum. 

 

Kigezo B:Mteule ameendeleza vipi haki za watu wenye ulemavu? 

Tafadhali toa mifano maalum. 

 

Kigezo C:Ni nini athari,au mtiririko wa athari,ya mchango wa mteuzi? 
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Sehemu ya 5:Kwa tuzo za uongozi wa kampuni;kuingizwa 

kijamii;miundombinu,ujenzi na usafirishaji;na michezo,afya na ustawi 

Kigezo A:Eleza mafanikio ya kuboresha upatikanaji kwa watu wenye ulemavu 

Tafadhali toa mifano maalum. 

 

Kigezo B:Kwa jinsi gani kundi ama shirika limeleta fursa sawa kwa watu wenye 

ulemavu? 

Tafadhali toa mifano maalum 

 

Kigezo C:Ni mabadiliko yapi yametokea kutokana na mchango wa shirika au 

kundi? 

 

 


