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Zasadnicze cele certyfikacji to promowanie organizacji o wysokim standardzie zarządzania i jednoczesna pomoc 

organizacjom w podnoszeniu jakości ich funkcjonowania poprzez swoisty audyt. Dbałość o wysoką jakość pozwala 

bowiem na budowanie wzajemnego zaufania wśród organizacji pozarządowych, administracji publicznej i biznesu. 

Czego dotyczy certyfikat? 

jakości zarządzania organizacją, transparentności jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań oraz współpracy 

z otoczeniem (partnerami, odbiorcami działań). 

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), biznesu (Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu) oraz Fundacji 

Polskiego Godła Promocyjnego z Warszawy - organizatora konkursu „Teraz Polska”. 

Jakie korzyści wynikają z certyfikacji dla organizacji? 

Każda organizacja uzyska bezpłatny ‘audyt’ swojej działalności oraz ofertę bezpłatnej pomocy doradczej specjalistów 

(prawników, księgowych, marketingowców) w niezbędnym  zakresie. 

Oprócz statuetki, certyfikatu (uroczyście wręczanych podczas XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2012 roku w Bydgoszczy) oraz prawa posługiwania się znakiem ‘Organizacja 

sprawdzona’ laureaci uzyskają pakiet korzyści dostosowany do indywidualnych potrzeb, np. obsługę prawną podmiotu, 

księgę identyfikacji wizualnej, weryfikację i pomoc w konstruowaniu wniosku o dofinansowanie (np. do EFS) oraz 

szeroką promocję organizacji (informacje i wywiady na branżowych stronach internetowych, artykuły sponsorowane w 

prasie regionalnej, wizyta studyjna w organizacji). 

Jak uzyskać certyfikat? 

Do 21 maja 2012 roku organizacje deklarują udział w certyfikacji przesyłając krótki opis działalności podmiotu - 

Ankieta certyfikatu Część A w załączeniu. W II etapie członkowie Kapituły podczas wizyty w podmiocie polegającej na 

rozmowie i wypełnieniu Części B ankiety certyfikatu z przedstawicielem organizacji zweryfikują spełnienie założeń 

certyfikatu. 

Szczegółowe zasady uzyskiwania certyfikatu ‘Organizacja sprawdzona’, w tym formularze zgłoszeniowe, są 

dostępne na stronie www.federacja-ngo.pl oraz w biurze Federacji. 

Zgłoszenie: do dnia 21 maja 2012 roku 

Wymagany formularz: Część 'A' Ankiety Certyfikatu 

Spotkanie: w siedzibie zgłoszonego podmiotu 

Wymagany formularz: Część 'B' Ankiety Certyfikatu 

Posiedzenia Kapituły 

Certyfikacja znakiem 'Organizacja sprawdzona' - XIII Forum NGO 
Wojewodztwa Kujawsko-pomorksiego 


