Oddaj swój głos w Konkursie „Działania godne uwagi”!
Organizacje społeczne podejmują się rozwiązywaniu wielu ważnych problemów społecznych.
Wspierają chorych i potrzebujących, działają na rzecz rozwoju edukacji i kultury, czy krzewienia
kultury fizycznej. Teraz każdy z nas ma szansę, aby wyróżnić organizacje działające blisko nas.
Wystarczy zagłosować w konkursie na najciekawsze inicjatywy organizacji pn. „Działania godne
uwagi”.
„Organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia skupiają ludzi wokół wspólnej idei i celów. Najczęściej
działają z potrzeby serca, aby pomagać sobie i innym, czy rozwijać wspólne pasje” - mówi Anna
Jonczyk z Centrum Informacyjno-Doradczego działającego przy Fundacji Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, współorganizatorka Konkursu. „Wiemy, że w naszym otoczeniu organizacje
podejmują wiele cennych działań. Chcemy, aby także inni zdawali sobie z nich sprawę i mogli je
docenić, stąd pomysł na organizację konkursu” - dodaje.
W ramach Konkursu, mieszkańcy powiatów m. Kalisz, kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i
kępińskiego, będą mogli zagłosować na jedno z pięciu działań podejmowanych przez lokalne
organizacje. W głosowaniu biorą udział inicjatywy:
1. „Kamienie pamięci dla Marii Konopnickiej”- obchody 170 rocznicy urodzin poetki Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu.
Dla uczczenia 170 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej Stowarzyszenie, jako spadkobierca Tow. im.
Marii Konopnickiej, zrealizowało cykl działań przypominających Kaliszanom wybitną poetkę, która
uważała Kalisz za swoje „rodzinne” miasto. Obchody rocznicowe przebiegały w trzech obszarach „Drzewo i kamienie pamięci”, „Czytamy dzieciom utwory Marii Konopnickiej - czytała babcia, czytała
mama, czytam ja” oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem i w innych miejscach związanych z Marią
Konopnicką.
2. Konkurs pn. „Fundusz Grantowy”- Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla
Ostrowa Wielkopolskiego.
Od 2004 r. Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego wspiera finansowo najciekawsze
inicjatywy ostrowskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych.
Zadaniem tych projektów jest realizacja założeń i celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa
Wielkopolskiego m.in. w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, edukacji, ochrony
zdrowia oraz pomocy społecznej.
3. VII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna
Grupa Działania.
Od 2006 r. Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania jest współorganizatorem Ogólnopolskiego
Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie, którego celem jest propagowanie tradycji
przygotowania pasztetów i potraw z gęsi, utrwalanie wiedzy o produktach regionalnych, przepisach
oraz recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Priorytetem festiwalu są konkursy na
najlepszy pasztet i najlepszą potrawę z gęsi, oraz konkurs na najlepszą nalewkę, miodówkę i
podpiwek.

4. „Prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, społecznej, ekonomicznej i
komfortu życia codziennego dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę” Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci I Młodzieży Z Cukrzycą.
Celem działalności jest reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia, integracja
dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorych na
cukrzycę. Działania przynoszą efekty w postaci integracji środowiska, wymiany doświadczeń między
rodzicami i dziećmi, wsparcia psychologicznego w radzeniu sobie z przewlekła chorobą,
nawiązywania przyjaźni oraz pogłębiania wiedzy z zakresu edukacji diabetologicznej.
5. „www.MuzeumFotografiiKalisza.pl” Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oddział Kalisz
Muzeum Fotografii Kalisza jest innowacyjnym pomysłem na skalę ogólnopolską, który doprowadził
do zaistnienia w sieci internetowej nowoczesnego portalu multimedialnego zawierającego kolekcje
fotografii dawnego Kalisza. Na zbiory Muzeum składają się zdjęcia obejmujące okres od początku
fotografii do czasów schyłkowych PRL-u, pozyskane głównie od osób prywatnych.
Szerzej ww. inicjatywy zostały zaprezentowane na stronie internetowej: www.kip.kalisz.pl oraz na
profilu CID na Facebook www.facebook.com/fundacjakip.
Głosy na wybraną inicjatywę można oddawać za pomocą trzech sposobów:
- mailem na adres: cid@kip.kalisz.pl
- pocztą na adres: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, 62-800 Kalisz, ul.
Częstochowska 25
- za pośrednictwem profilu Fundacji KIP na Facebook’u: www.facebook.com/fundacjakip.
Głosowanie potrwa od 8 października do 8 listopada br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas
Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym 29 listopada w Poznaniu. Organizacja, której
działanie uzyska najwięcej głosów, otrzyma specjalnie na tę okazję przygotowany dyplom oraz
symboliczną nagrodę. Będzie miała także możliwość wypromowania swojej inicjatywy na łamach
lokalnej prasy.
Wesprzyjmy organizacje z naszego terenu!
Fundacje i stowarzyszenia czekają na Nasze wsparcie i głosy!

Konkurs jest częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

