Uwaga! Nowy termin zg aszania kandydatów w konkursach „Mazowieckie Barwy
Wolontariatu”, „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

W zwi zku z przed eniem naboru zg osze w innych regionach równie na Mazowszu wyd ony zosta termin
zg aszania kandydatów w obydwu konkursach. Nowy termin up ywa 9 wrze nia 2011 r.
Rozstrzygni cie Konkursu na etapie wojewódzkim nast pi w terminie do 19 wrze nia 2011 roku, natomiast na
etapie ogólnopolskim w terminie do 30 wrze nia 2011 roku.
Przypominamy, e Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” skierowany jest do:
organizacji pozarz dowych;
innych podmiotów prowadz cych dzia alno po ytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie;
podmiotów realizuj cych program wolontariatu pracowniczego.
Jeden podmiot mo e zg osi jedn kandydatur podmiotu realizuj cego program z udzia em wolontariuszy
w dowolnym obszarze ycia spo ecznego.
Celem Konkursu jest promocja pozytywne przyk ady organizacji i instytucji, które na co dzie bardzo dobrze
wspó pracuj z wolontariuszami. Wy onieni laureaci otrzymaj tytu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.
Tytu przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Do formularza zg oszeniowego nale y do czy opis dzia
3 strony maszynopisu).

realizowanych przed nominowany podmiot (max.

W kolejnym konkursie, „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zostan wyró nieni poszczególni wolontariusze,
grupy wolontariuszy, b
rodziny, które wspólnie podejmuj dzia ania spo eczne. Na etapie wojewódzkim
zostanie wy onionych 3 laureatów, których kandydatury jednocze nie b
ubiega y si o wyró nienie na etapie
ogólnopolskim.
Wolontariuszy mog zg asza organizacje pozarz dowe, grupy samopomocowe, instytucje pa stwowe i
samorz dowe, przedsi biorstwa, które realizuj program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne
korzystaj ce z pomocy wolontariackiej, a tak e zg asza si mog sami wolontariusze.
Organizacje mog zg asza od jednego do pi ciu kandydatów/-tek, dzia aj cych w dowolnym obszarze ycia
spo ecznego. Do ka dego formularza zg oszeniowego nale y do czy opis nominowanej osoby (max. 4 strony
maszynopisu).
Wymagane dokumenty nale y dostarczy na adres:
1) Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa –
osobi cie lub za po rednictwem poczty;
2) dialog@mazovia.pl – poczt elektroniczn .
Zapraszamy do udzia u w konkursach. Promujmy wolontariat! Doce my wolontariuszy!
Wi cej informacji na: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat_konkursy.html

