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NASZA MISJA:

Działamy na rzecz mieszkańców Radomia poprzez 
wspieranie aktywności lokalnej

i budowanie pozytywnego wizerunku Naszego Miasta.

Kochamy Radom!
Jesteśmy dumni z naszego miasta. Bogata historia i młode społeczeństwo, świetny układ przestrzenny i 
położenie  na  przecięciu  ważnych  szlaków  -  to  sprawia,  że  Radom  jest  znakomitym  miejscem  do 
mieszkania,  działania,  życia...  Chcemy  podtrzymywać  tożsamość  kulturową  i  kształtować  pozytywny 
wizerunek  Radomia.  Radom  musi  istnieć  w  naszej  świadomości  jako  miasto  królewskie,  sejmowe, 
wojewódzkie. Miasto wielkiej przeszłości i wielkiej nadziei na przyszłość.

Skupiamy osoby,  którym dobro naszego miasta leży na sercu. Wspieramy ciekawe i ważne inicjatywy.

Organizujemy imprezy kulturalne i akcje społeczne: 

• uczestniczymy w ogólnopolskim Festiwalu 4 Pory Książki 
organizując imprezy w Radomiu

• organizujemy debaty publiczne o ważnych sprawach miasta w 
ramach akcji „Masz głos, masz wybór”

• organizujemy comiesięczne „Spotkania z Nauką”
• zabieramy głos w sprawach ważnych dla miasta i regionu, 

piszemy petycje, uczestniczymy w konsultacjach społecznych
• zachęcamy do większej aktywności społecznej mieszkańców 

Radomia
• promujemy wydarzenia z Radomia i Regionu Radomskiego
• prowadzimy stronę internetową www.kochamradom.pl

Pozyskujemy granty na działalność:
- realizujemy projekt wszechstronnego wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Kocham Radom (przy 
wsparciu tzw. „funduszy norweskich”) – zakupiliśmy sprzęt, wyremontowaliśmy biuro, które udostępniamy 
innym organizacjom pozarządowym, bierzemy udział  w szkoleniach oraz sami organizujemy szkolenia, 
dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem
- zdobyliśmy granty na organizację w Radomiu imprez w ramach ogólnopolskiego Festiwalu 4 Pory Książki
- zdobyliśmy granty na organizację debat publicznych w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Więcej o naszych inicjatywach – czytaj na drugiej stronie >>

Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Kocham Radom jest realizowany przy wsparciu finansowym 
udzielonym przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także rządu Rzeczypospolitej Polskie za 
pośrednictwem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

http://www.kochamradom.pl/


Masz głos, masz wybór

Zorganizowaliśmy 3 debaty z mieszkańcami Radomia 
poświęcone najważniejszym sprawom miasta oraz 
postulatom ich rozwiązania przez władze samorządowe 
obecnej kadencji z udziałem parlamentarzystów i 
radnych

Przekazaliśmy postulaty mieszkańców Radomia 
władzom miasta

4 Pory Książki

Dwie odsłony ogólnopolskiego Festiwalu: Pora Poezji i 
Pora Prozy w Radomiu

Gra miejska, Zaczarowana Dorożka, spotkania z 
autorami (W. Bonowicz, J. Dehnel), warsztaty 
literackie, spektakl dla dzieci

Spotkania z nauką

Comiesięczne 
spotkania w Kawiarni 
Dekada (ul. Rwańska) 
przybliżające 
różnorodne dziedziny 
nauki w sposób 
ciekawy i zrozumiały 
dla przeciętnego 
człowieka

Konsultacje społeczne w 
sprawach ważnych dla 
miasta i reegionu

Petycje w sprawach 
dotyczących rozwiązań 
komunikacyjnych i polityki 
przestrzennej 

Działania na rzecz podnie-
sienia rangi administra-
cyjnej Radomia i Regionu

Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego 
miasta i regionu

Wycieczki po Radomiu i Ziemi Radomskiej 

Wykłady oraz artykuły popularyzatorskie publikowane 
w internecie oraz prasie drukowanej

Wsparcie organizacji pozarządowych w Radomiu

Projekt wsparcia 
organizacyjnego stowarzyszenia, 
szkolenia, wsparcie przy pisaniu 
statutu oraz wniosków o 
fundusze zewnętrzne na 
działalność organizacji 
pozarządowych

Zapraszamy do współpracy!

Biuro Stowarzyszenia Kocham Radom:
ul. Traugutta 15/8, tel/fax 048 363 3434

Email: kochamradom@kochamradom.pl 
www.kochamradom.pl 
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