Zasady udzielania patronatów honorowych oraz zwykłych Stowarzyszenia Forum
Młodych Dyplomatów
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, w ramach działalności pozarządowej
i budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, może udzielać na wyraźną prośbę
zainteresowanych patronatów honorowych oraz zwykłych. Każdy z nich będzie
charakteryzował się innymi warunkami współpracy oraz obowiązkami przywilejami
płynącymi ze współpracy
I
Akcje, które FMD może obejmować patronatem:
1. Wydarzenia jednodniowe i kilkudniowe;
2. Wydarzenia organizowane cyklicznie;
3. Konferencje, seminaria, wykłady, projekty, spotkania, szkolenia, wyjazdy studyjne i inne
formy aktywności, której celem jest poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętności.
Charakter akcji:
1. Akcje przeznaczone dla tych, którzy chcą zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty
umysłowe i zdobywać nowe umiejętności twarde i miękkie;
2. Akcje, które niosą za sobą merytoryczną wartość dodaną;
3. Akcje, które nie propagują postaw rasistowskich, dyskryminacyjnych, agresywnych,
nie nawiązują do nazizmu i faszyzmu;
4. Akcje, które nie są wymierzone przeciwko jednostce, konkretnej grupie ludzi, jednostce
naukowej lub administracyjnej;
5. Akcje, które dotyczą szeroko pojmowanych spraw międzynarodowych oraz krzewiących
postawy liderskie.
6. Akcje, których opis, miejsce i ranga jest zadowalająca i prestiżowa w takim stopniu,
w którym pozwala to Stowarzyszeniu na pochwalenie się patronowaniu takiemu wydarzeniu1.

II
Patronat honorowy
Ten typ patronatu jest najwyższym i najważniejszym z patronatów, jakie Stowarzyszenie
może przyznać. O ten typ patronatu musi wystąpić osoba reprezentująca organ administracji
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Ten warunek jest dość subiektywny i zależny od przedstawionego opisu przez jednostkę wnioskującą
o patronat.
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publicznej, organizację pozarządową, jednostkę naukową lub inny podmiot organizujący daną
akcję.
W ramach tego patronatu Forum Młodych Dyplomatów:
1. Wnosi wkład w postaci czynnego osobowego udziału członka FMD (zabierając głos
w panelu dyskusyjnym, szkoleniu, itp.)
2. Udostępnia swoje logo do materiałów promocyjnych akcji (plakaty, ulotki, foldery,
elektroniczne materiały graficzne);
3. Zobowiązuje się udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach informacyjnych
(strona internetowa, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube);
4. Angażuje się w merytoryczną aranżację wydarzenia.
Jednostka występująca o patronat zobowiązuje się do:
1. Dostarczenia pełniej informacji o planowanej akcji oraz Spełnianie warunków charakteru
wydarzenia, o których jest mowa w części I;
2. Odpowiedniego umieszczenia logo FMD na materiałach promocyjnych z informacją
„Patronat honorowy” lub „Partner”;
3. Zapewnienia miejsca dla reprezentanta Forum Młodych Dyplomatów w panelu
dyskusyjnym lub szkoleniu (w zależności od charakteru wydarzenia), który jest warunkiem
udzielenia patronatu honorowego (wkład osobowy);
4. Realną możliwość konsultacji, a nawet zmiany punktów merytorycznych akcji;
5. Umieszczenia odpowiedniej informacji we wszystkich kanałach informacyjnych
organizatora akcji o FMD;
6. Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych w dniu i miejscu akcji (roll-up, ulotki,
foldery, itp.).
Patronat zwykły
Patronatu zwykłego FMD może udzielić jednostce, która o taki patronat występuje i prosi
o wsparcie działań promocyjnych i merytorycznych. O ten typ patronatu musi wystąpić osoba
reprezentująca organ administracji publicznej, organizację pozarządową, jednostkę naukową
lub inny podmiot organizujący daną akcję.
W ramach współpracy FMD zobowiązuje się:
1. Udostępnić swoje logo do materiałów promocyjnych akcji (plakaty, ulotki, foldery,
elektroniczne materiały graficzne);
2. Udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach informacyjnych (strona
internetowa, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube);
3. Zaangażować w merytoryczną aranżację wydarzenia (nie jest warunkiem koniecznym).
Jednostka występująca o patronat zobowiązuje się do:
1. Dostarczenie pełniej informacji o planowanej akcji oraz Spełnianie warunków charakteru
wydarzenia, o których jest mowa w części I;
2. Odpowiedniego umieszczenia logo FMD na materiałach promocyjnych z informacją
„Patronat”;
3. Umieszczenie odpowiedniej informacji we wszystkich kanałach informacyjnych
organizatora akcji o FMD;
4. Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych w dniu i miejscu akcji (roll-up, ulotki,
foldery, itp.).
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Patronat medialny
Patronat tego typu będzie udzielany dla akcji na wyraźną prośbę jednostki zainteresowanej.
W ramach współpracy FMD zobowiązuje się:
1. Udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach informacyjnych (strona
internetowa, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube);
2. Przekazanie informacji i zachęcenie członków Forum Młodych Dyplomatów do wzięcia
udziału w akcji.
Jednostka występująca o patronat zobowiązuje się do:
1. Dostarczenie pełniej informacji o planowanej akcji oraz Spełnianie warunków charakteru
wydarzenia, o których jest mowa w części I;
2. Odpowiedniego umieszczenia logo FMD na materiałach promocyjnych z informacją
„Patronat medialny”;
3. Odpowiednia informacja we wszystkich kanałach informacyjnych organizatora akcji
o FMD;
6. Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych w dniu i miejscu akcji (roll-up, ulotki,
foldery, itp.).

III
Forum Młodych Dyplomatów dopuszcza możliwość indywidualnego negocjowania
warunków udzielania patronatu, zwłaszcza w takich kwestiach jak:
 Wkład osobowy
 Konsultacja merytoryki spotkania
 Warunki promocji
 Oraz inne.
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