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Trwa XV edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyoca Roku" 

 

Odpowiedzialny biznes czyni dobro cały rok! 

 

Motywacja do pracy, godna płaca, utożsamianie się z firmą, chęd wspólnego działania 

pracowników na rzecz lokalnej społeczności i środowiska naturalnego, to efekt mądrego 

zarządzania firmą i suma decyzji jej menadżerów! Nagrodź ich za to by inni wzięli z nich 

przykład. To, która firma zasługuje na to miano „Dobroczyocy roku 2011”, zależy od 

Paostwa!  

Pracodawców do Konkursu zgłaszają pracownicy, organizacje pozarządowe, a także oni sami, 

poprzez stronę internetową: http://dobroczyncaroku.pl/  

 Termin naboru zgłoszeo upływa 31 stycznia 2012 roku.  

Jaką pomoc nagradzamy? Taką, która zmienia rzeczywistośd i tych, którzy się w nią angażują. 

Czasami ma ona wartośd kilku tysięcy złotych czasami kilkuset – firmy są w koocu różne. 

Dotychczas w Konkursie o tytuł "Dobroczyoca Roku" nominowano niemal 4 000 

przedsiębiorstw, które wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów 

rzeczowych oraz poprzez wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. Konkurs nagradza 

same firmy, ale też utworzone przez nie fundacje.  

Kategorie konkursowe: 

 Współpraca firmy z organizacją pozarządową - zgłaszają organizacje pozarządowe 

 Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy - zgłaszają organizacje będące 

Organizacjami Działaj Lokalnie oraz ich bezpośredni grantobiorcy. 

 Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy - zgłaszają przedsiębiorstwa 

i utworzone przez nie fundacje. 

 Program wolontariatu pracowniczego - swoich pracodawców zgłaszają pracownicy 

firm zaangażowani w program wolontariatu pracowniczego. 

 

Chcesz zgłosid swoją firmę lub swojego pracodawcę, wejdź na stronę 

www.dobroczyncaroku.pl, przeczytaj regulamin i wypełnij wniosek. 

http://dobroczyncaroku.pl/
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Zgłoszenia ocenią eksperci i wybiorą najlepsze z nich, następnie Kapituła Konkursu wybierze 

najlepszych z najlepszych: 

 laureatów w kategoriach Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy 

oraz Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy, 

 finalistów w kategorii Współpraca firmy z organizacją pozarządową i Program 

wolontariatu pracowniczego, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online  

w kwietniu 2012 r, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci. 

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się maju, na uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. 

 

Kontakt: 
Dagmara Kruczkowska 
d.kruczkowska@filantropia.org.pl 
tel. +48 22 622 01 22  
Patrycja Rokicka  
p.rokicka@filantropia.org.pl 
tel. +48 22 622 01 22 
 
www.dobroczyncaroku.pl 
 

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

……… 

Darczyocą tegorocznej edycji konkursu jest Polsko-Amerykaoska 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, SO WHAT i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. 
Partnerami piętnastej edycji Konkursu są Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business 
Centre Club oraz Polska Rada Biznesu.  
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