
Wzór wniosku zgłoszeniowego w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2021” 

 

Wniosek o tytuł Dobroczyńca Roku 2021 w kategorii „Walka ze skutkami pandemii 

Covid-19” - koalicja 

 
Uprawnione do złożenia wniosku są: przedstawiciel koalicji/firma reprezentująca koalicję  

 
Nominować można: Koalicje firm 

 
Oświadczenia, które należy zatwierdzić w systemie przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku: 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2021” i akceptuję 
jego warunki oraz poświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku zgłoszeniowym są prawdziwe. 
 
 
 
 
Prosimy o udzielenie prawdziwych i wyczerpujących odpowiedzi. 

 

0. Streszczenie wniosku: Proszę w skrócie opisać jakie działania podjęła koalicja firm, na czym one 

polegały, jakie były rezultaty. Proszę uwzględnić najważniejsze dane liczbowe (max 1000 znaków ze spacjami). 

Np.: 6 miesięcy koalicja działa w obszarze dożywiania osób, które tej pomocy potrzebują. Firma przekazała X 

sztuk maseczek i respiratorów szpitalom itp. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE  
1. Pełna nazwa koalicji firm:  

Prosimy o podanie dokładnej nazwy, w takiej wersji, w której nazwa ma się znaleźć w raporcie, na dyplomie, na 
stronie internetowej (uwzględniając wielkość liter, skróty oraz znaki interpunkcyjne). Tą nazwą będziemy się 
posługiwać przez cały czas trwania konkursu, bez możliwości jej zmiany.  

 
2. Skład koalicji 

Prosimy wymienić wszystkie firmy, które wchodzą w skład nominowanej koalicji 
 

 
3. Dane osoby w nominowanej koalicji, która może udzielić informacji na temat przeprowadzonych działań 

Prosimy o podanie kontaktu do osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakt z biurem Konkursu przez 
cały czas jego trwania. 

 
Imię i nazwisko …  Firma … Funkcja … Adres e-mail… Numer telefonu… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą 

w Warszawie (00-590), Marszałkowska 6/6, (dalej jako: „Administrator”) moich danych osobowych zawartych w 

formularzu rejestracyjnym w systemie wnioskowania online do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2021” w celu 

umożliwienia administrowania konkursem, w tym zapewnienia dostępu do systemu wnioskowania online. 

□ *TAK 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (w tym e-mail), w rozumieniu art. 10 ust. 2 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na temat działań i projektów prowadzonych przez 

Administratora. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a udzieloną zgodę mogę odwołać 

w każdym czasie poprzez kontakt z Administratorem. 

□ TAK    

 

OPIS INICJATYWY 

 
 

1. Skąd pomysł na inicjatywę? Prosimy napisać, jak powstała inicjatywa, kto ją rozpoczął.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Na jakie potrzeby odpowiadały działania, w które włączyła się firma w 2020 r.?  
W jaki sposób zostały zdefiniowane potrzeby i cele działań?  

Np. została przeprowadzona analiza potrzeb społeczności lokalnej polegająca na…, z badań, rozmów z 

mieszkańcami wynika, że…  (max. 500 znaków ze spacjami) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie działania zostały zrealizowane w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii w 2020 r.  
(np. przygotowaliśmy 5 tys. posiłków dla lekarzy/ seniorów, przekazaliśmy 10 respiratorów szpitalom i 

przeszkoliliśmy z ich obsługi personel), (max. 1000 znaków ze spacjami) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Kto był odbiorcą działań w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii w 2020 r.  

 dzieci i młodzież 

 chorzy 

 osoby starsze 

 niepełnosprawni 

 ubodzy 

 rodziny niepełne, zastępcze 

 osoby w trudnych sytuacjach losowych  

 przedstawiciele mniejszości (etnicznych, seksualnych, religijnych) 

 osoby na kwarantannie i w izolacji 

 inne, jakie? .......................................................................................... 

 

 

5. Rezultaty i korzyści społeczne, które udało się osiągnąć w 2020 r. Prosimy o uwzględnienie 
rezultatów długofalowych oraz krótkofalowych; ilościowych oraz jakościowych: (np. rezultat 

ilościowy: 100 laptopów przekazanych dzieciom z domów dziecka; rezultat jakościowy: poprawa dostępu 
do edukacji dzieci i młodzieży) (max. 1000 znaków ze spacjami) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Proszę określić wartość przekazanego wsparcia w 2020 r.: 

 

a) Pomoc finansowa została udzielona na zasadzie: 

 umowy grantowej /darowizny / o dotację   kwota w zł…………. 

 sponsoringu      kwota w zł …………. 

 innej – jakiej ……………………………  kwota w zł …………. 

*Łącznie       kwota w zł ………….  

 

 

c) Pomoc niefinansowa  

została udzielona w formie……………… (np. wsparcie rzeczowe, usługi bezpłatne, inne formy) 

w kwocie: 

do 5.000 zł, jaka kwota? …………. 

od 5.001 zł do 50.000 zł 

od 50.001 zł do 100.000 zł 

od 100.001 zł do 500.000 zł 

od 500.001 zł do 1.000.000 zł 

powyżej 1.000.000 zł, jaka kwota? …………. 

 

7. Jak wygląda współpraca w ramach koalicji? Czy jest jeden lider, który zarządza działaniami? Jak 
dołączają/ są zapraszani kolejni partnerzy? (max. 500 znaków ze spacjami) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


