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Zasadnicze cele certyfikacji to wyróżnienie i promowanie organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-

pomorskiego, które realizując cele statutowe dbają o wysoką jakość podejmowanych działań, aktywnie włączają się w 

działania na rzecz lokalnych społeczności, podejmują współpracę z partnerami pozarządowymi i z innych sektorów, 

jednocześnie nie tracąc „ducha społecznikowskiego”. Pomysł wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego 

regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przede wszystkim godne 

poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest tym bardziej wyjątkowe, że ma charakter 

„wyróżnienia sektorowego”, tzn. jest przyznawane „organizacjom przez organizacje”.  

Czego dotyczy certyfikacja? 

Proces certyfikacji służy weryfikacji – w formule „przyjaznego audytu” – aktywności organizacji w zakresie  

transparentności jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań, współpracy z otoczeniem, angażowania 

wolontariuszy, stymulowania aktywności w społeczności lokalnej, jakości zarządzania organizacją 

Kto przyznaje certyfikat? 
Kapituła Certyfikatu powołana przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, którą tworzą liderzy 

organizacji pozarządowych z regionu, a także przedstawiciele administracji publicznej (Urzędu Marszałkowskiego, 

największych kujawsko-pomorskich samorządów, a także szczebla powiatowego i gminnego), mieszkańcy regionu 

(odbiorcy działań NGO oraz biznesu (Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu) oraz Fundacji Polskiego Godła 

Promocyjnego z Warszawy - organizatora konkursu „Teraz Polska”. 

Co dla certyfikowanych organizacji? 

Laureaci otrzymują statuetką oraz certyfikat (uroczyście wręczane podczas konferencji w grudniu 2015 roku) oraz 

prawo posługiwania się znakiem ‘Organizacja sprawdzona’ laureaci uzyskają także szeroką promocję organizacji (m.in. 

informacje na branżowych stronach internetowych, artykuły sponsorowane).  

Jak uzyskać certyfikat? 

Do 4 listopada 2015 roku organizacje deklarują udział w certyfikacji przesyłając krótki opis działalności podmiotu 

(Ankieta certyfikatu Część A). W II etapie członkowie Kapituły podczas wizyty w podmiocie polegającej na rozmowie i 

analizie odpowiedzi wypełnionej wcześniej Części B ankiety certyfikatu z przedstawicielem organizacji zweryfikują 

spełnianie założeń certyfikatu. Termin wizyty ustalany jest wspólnie, a do 3 dni przed wizytą organizacja zobligowana 

jest do przesłania wypełnionej Części B ankiety.  

Regulamin certyfikatu ‘Organizacja sprawdzona’, w tym formularze zgłoszeniowe, są dostępne na stronie 

www.federacja-ngo.pl oraz w biurze Federacji. 

Zgłoszenie: do dnia 4 listopada 2015 roku 

Wymagany formularz: Część 'A' Ankiety Certyfikatu 

Spotkanie w siedzibie zgłoszonego podmiotu (listopad 2015) 

Wymagany wypełniony formularz: Część 'B' Ankiety Certyfikatu 

Posiedzenia Kapituły: grudzień 2015 

Certyfikacja znakiem "Organizacja sprawdzona" - Konferencja grudzień 2015.  


