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Ruszyła 15 edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" 

 

Odpowiedzialny biznes czyni dobro cały rok! 

 

Od 14 listopada 2011 do 31 stycznia 2012 roku trwa nabór wniosków do ogólnopolskiego 

Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku 2011". Konkurs nagradza firmy oraz fundacje 

utworzone przez firmy, które angażują się w projekty społeczne, wspierając organizacje 

pozarządowe i społeczności lokalne. 

Co to znaczy społeczne zaangażowanie biznesu? Oznacza to, że polskie firmy nie tylko dają 

nam pracę i wspierają rozwój gospodarki, ale również wspierają projekty społeczne 

skierowane do mniejszych i większych społeczności a czasem same takie projekty tworzą. Do 

tej pory, w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku" nominowano niemal 4 000 firm, które 

wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów rzeczowych oraz poprzez 

wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. W tym roku już po raz 15 organizacje 

pozarządowe i same firmy będą mogły zaprezentować w konkursie wartościowe projekty 

polskich przedsiębiorstw. 

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatury firm, które wspierały je w 2011 roku 

w kategorii: 

• Współpraca firmy z organizacją pozarządową 

Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie oraz ich bezpośredni grantobiorcy, będący organizacjami 

pozarządowymi, mogą zgłaszać przedsiębiorstwa i fundacje przez nie utworzone w kategorii: 

• Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy 

Przedsiębiorstwa i fundacje przez nie utworzone mogą również zgłosić się same w kategorii: 

• Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy 

Pracownicy firm mogą nominować swoich pracodawców w kategorii wprowadzonej 

specjalnie z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011: 

• Program wolontariatu pracowniczego 
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Nominacje spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów, a 

najlepsze z nich trafią pod obrady Kapituły Konkursu. Dodatkowo, laureatów w kategorii 

„Współpraca firmy z organizacją pozarządową” oraz „Program Wolontariatu 

pracowniczego” wybierze publiczność w powszechnym głosowaniu internetowym, które 

odbędzie się w kwietniu 2012 roku. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nastąpi na Gali 

Finałowej Konkursu w maju 2012 roku. 

 

Aby zgłosić firmę do konkursu, należy zapoznać się z regulaminem, a następnie wypełnić 

wniosek na stronie www.dobroczyncaroku.pl. 

 

Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego 

http://www.youtube.com/watch?v=N0cVv2JNj9g 

 

Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/DobroczyncaRoku 

 

Kontakt: 

Dagmara Kruczkowska 

d.kruczkowska@filantropia.org.pl 

tel. +4822 622 01 22  

Patrycja Rokicka  

p.rokicka@filantropia.org.pl 

tel. +4822 622 01 22 

 

www.dobroczyncaroku.pl 

 

……… 

Darczyńcą tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.  

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma Ernst & Young.  

Patronat medialny nad Konkursem objęli: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portale Gazety Wyborczej 

wyborcza.biz i wyborcza.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, wortal proto.pl, serwis internetowy  projektu 

„Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu odpowiedzialnybiznes.eu, 

magazyn Brief, magazyn Purpose, kwartalnik CR Navigator, telewizja TVN CNBC.  

Konkurs wspiera McKinsey&Company i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. 

Partnerami piętnastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business 

Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.  

 


