Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zachęcamy do udziału w
Konkursie nagrody Kryształy Soli oraz w głosowaniu w Plebiscycie nagrody Amicus Hominum
Kryształy Soli to Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w
Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań
najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych
pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi
cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w
jakiejś społeczności.
Obecnie trwa nabór w konkursie o Nagrodę „Kryształy Soli”, edycja XVII, rok 2021.
W roku 2021 Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich
organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących
kategoriach:
- Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
- Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
-

Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie

- Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
-

Gospodarka i Zrównoważony Rozwój

-

Najlepszy Projekt Społeczny

Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za
działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również
wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji konkursu
oceniana będzie działalność organizacji w latach 2016 – 2020.
Tegoroczną edycję konkursu „Kryształów Soli” wspierała po raz kolejny Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A., która jest Fundatorem finansowej nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2021 w
wysokości 15 000 zł.
Zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek
wyznaniowy czy organ administracji publicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu
Marszałkowskiego (pocztą lub osobiście) do 16 sierpnia br.
Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego). Formularz Można pobrać ze strony UMWM:
https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli
Amicus Hominum to Nagroda ustanowiona w 2006 roku, która ma na celu wyróżnienie osób, które
działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.
Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.
Obecnie trwa nabór do konkursu o Nagrodę "Amicus Hominum", edycja XVI, rok 2021
Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego w
celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną
aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce
podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu

upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego
człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla
najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona
również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją
wolontariatu. W 2021 roku Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:
-

Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami

-

Promocja i Ochrona Zdrowia

-

Sport i Edukacja

-

Działalność Filantropijna

-

Inicjatywa Młodych

W sposób szczególny pragniemy docenić zaangażowanie społeczne młodzieży w kategorii konkursu
Inicjatywa Młodych, skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz
dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.
Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 roku. (Liczy się data wpływu do Urzędu).
Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony UMWM:
https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/amicus-hominum

