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1. Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”. 

 
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po 
lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje 
na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, 
które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o 
dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi 
organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego 
rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, 
poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają 
praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. 
 
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i 
wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich 
i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) 
kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów 
ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I 
stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, 
poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę 
szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. 
 
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić -
współpracę ze: (szkołami podstawowymi, liceami 
ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I 
stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami 
specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami 
policealnymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np. 
organizacja akcji podsumowującej projekt)oraz edukację 
rówieśniczą. 
 
W Konkursie mogą brać udział: 

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.Dz.U.z2018r. poz. 1491ze 
zm.), 
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz. U. z 
2019 r. poz. 713ze zm.), 
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie 
spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 
1263ze zm.), które nie działają wcelu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników. 
 
Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o 
dotację przez stronę internetową Fundacji 
https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”. 
 
Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu 
intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz 
której prowadzony będzie projekt. Kopię listu 
intencyjnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem 
ma obowiązek dołączyć do podpisanej umowy dotacji, 
jeżeli zostanie mu przyznana Dotacja. Brak załączonego 
listu może skutkować cofnięciem decyzji o przyznaniu 
Dotacji. 
 
Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców 
upływa 16.10.2020 r. (decyduje data złożenia Wniosku w 
postaci elektronicznej w systemie on-line, na 
stroniehttps://fundacja.pzu.pl/). 
 
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie 
projekty trwające do 7miesięcy, w terminie 
od01.12.2020r.do 30.06.2021r. („dalej Projekt”). 
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Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 
50000 zł. 
 
Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w 
dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości 
Dotacji. 
 
Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą 
przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu 
i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie 
koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie 
umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 
 
Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą 
pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów 
programowych. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514343 
 

2. "Po pierwsze Rodzina!" na rok 2020 - II tura. 

 
Cel i rodzaj zadania 
Skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę 
jako fundamencie ładu społecznego, poprzez 
upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, 
kształtujących dobrostan rodzin. 
 
Dofinansowane będą projekty, które: 

1. za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo 
kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego 
rozwój, 

2. mają na celu wspieranie małżeństw jako 
najlepszego środowiska opiekuńczo-
wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do 
radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w 
życiu rodzinnym, 

3. są nakierowane na wspomaganie młodych w 
zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o 
macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich 
zarazem do nowych ról życiowych i społecznych, 

4. koncentrują się na tworzeniu otoczenia 
szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i 
większą liczbą dzieci. 
 

Podmioty uprawnione 
Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2  
i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 UoDPPioW (m.in. stowarzyszenia i 
fundacje), które mają doświadczenie w realizacji minimum 
jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz 

rodziny (wymóg załączenia do oferty prezentacji na temat 
zrealizowanego wcześniej projektu). 

Pula środków ogółem: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 
milion zł) 

Kwota dotacji na zadanie: od 50 000,00 zł  do  
250 000,00 zł 

Więcej znajduje się na stronie:  
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13618 
 

3. Już niedługo umowę o dzieło będziemy zgłaszać do 
ZUS. 

 
Przepisy uchwalone na wiosnę z powodu pandemii miały 

pozwolić nam lepiej odnaleźć się w sytuacji – być 

"Tarczą". Jednak w regulacjach covidowych nie wszystko 

okazało się "Tarczą" – dokonywano też zmian prawa, 

które z samą pandemią nie miały wiele wspólnego. 

Przykładem może być nowelizacja wprowadzająca nowy 

obowiązek względem ZUS. Zobacz, kiedy trzeba się 

będzie do niego stosować. 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi ogromną ilość 

danych. Te dane dostarczane mu są m.in. przez obywateli, 

podmioty gospodarcze, a także liczne NGO-sy – oczywiście 

nie dobrowolnie –  to po prostu nasze obowiązki, za 

niedopełnienie których grożą negatywne konsekwencje. 

Od 1 stycznia 2021 do licznych obowiązków względem 

ZUS dodany zostanie kolejny. Zostaniemy zmuszeni do 

zgłaszania do zakładu umów o dzieło. 

Obowiązek ten nie ominie oczywiście organizacji 

pozarządowych, które będą zawierać umowy o dzieło (np. 

z autorami publikacji). 

 

 Teraz zgłaszamy umowy oskładkowane – od 1 stycznia 

2021 roku również nieoskładkowane. 

Umowy o dzieło z osobami, z którymi organizacja nie ma 

zawartej umowy o pracę, są zwolnione z płatności do ZUS 

i nie są zgłaszane od ZUS. Takie umowy o dzieło są 

obciążone jedynie podatkiem dochodowym osób 

fizycznych płaconym w ciągu roku do Urzędu Skarbowego, 

a rozliczenie ich sprowadza się do wypełnienia 

odpowiednich PIT po zakończeniu roku. 

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, każda umowa o 

dzieło, zawarta z osobą, z którą organizacja nie ma umowy 

o pracę, będzie musiała zostać zgłoszona do ZUS. 

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514343
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13618
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Zgłoszenie będzie musiało zostać dokonane w terminie 7 

dni od dnia zawarcia tej umowy. 

ustęp 17 w artykule 36 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.):  

 

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło 

informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli 

umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie 

pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej 

umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z 

którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia tej umowy. 

 

Jak będzie wyglądać zgłaszanie umów o dzieło do ZUS? 

Nie znamy jeszcze rozporządzeń wykonawczych i 

procedury, według której będzie odbywało się zgłaszanie 

umów o dzieło do ZUS. Nie wiemy, czy będzie to oddzielny 

system tylko do spełnienia tego obowiązku, czy też będzie 

to dodatkowa funkcjonalność programów ZUS, służących 

obecnie do zgłoszeń osób, z którymi zawierane są umowy 

objęte składkami. 

 

Jak przygotować się do nowych obowiązków? 

Trzeba liczyć się z tym, że organizacja pozarządowa, która 

zawiera same umowy o dzieło zwolnione z ZUS będzie 

musiała, przed rozpoczęciem zgłaszania osób – przed 

rozpoczęciem "informowania o zawartych umowach" – 

sama zarejestrować się w ZUS jako podmiot zawierający 

takie umowy. 

Jeśli organizacja będzie chciała powyższy obowiązek 

realizować elektronicznie, to będzie to związane z 

odpowiednim upoważnieniem osoby, która będzie to 

robić w imieniu organizacji. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://publicystyka.ngo.pl/juz-niedlugo-umowe-o-
dzielo-bedziemy-zglaszac-do-zus 
 

4. Turnusy Uśmiechu - zimowiska 2021. 

Do wygrania są trzy zimowiska - bezpłatne 12-dniowe 
pobyty dla grup do 50 osób, w ośrodku fundacji w Wiśle. 
 
Fundacja ING Dzieciom zaprasza organizacje do zgłaszania 
swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu. Czekamy 
na propozycje zimowisk, które mają na celu kształtowanie 
umiejętności społecznych u dzieci, budują ich 
samodzielność oraz rozwijają aktywność ruchową. 
Zwycięskie turnusy zostaną zrealizowane na koszt 

Fundacji ING Dzieciom. Jedynym kosztem po stronie 
zwycięskich organizacji będzie zapewnienie kadry 
wychowawczej i kierownika wypoczynku. 
Do wygrania są 3 turnusy w styczniu i lutym 2021 roku. 

Kto może wziąć udział w konkursie? Wnioskodawcą 
mogą być organizacje pozarządowe, samorządowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, 
domy dziecka, które nie gościły na Turnusach Uśmiechu w 
ciągu ostatnich trzech lat. 
 
Termin składania wniosków upływa 29 września 2020 r. o 
godz. 12:00 (w południe). 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/327602-turnusy-usmiechu-
zimowiska-2021.html 
 

5. Erasmus+: Partnerstwa strategiczne w kontekście 
COVID-19.  

 
Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe konkursy 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 
- Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 
2020. Termin składania wniosków: 29.10.2020 r. 
 
Pandemia COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na 
trwające i planowane działania w ramach projektów 
programu Erasmus+. W odpowiedzi na pojawiające się 
nowe wyzwania, Komisja Europejska stale pracuje nad 
rozwiązaniami, które umożliwiłyby uczestnikom 
programu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
instytucjonalnym sprostanie im i skuteczne poradzenie 
sobie z ich konsekwencjami. We współpracy z 
Narodowymi Agencjami oraz Agencją Wykonawczą ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Komisja 
Europejska podejmuje szereg działań mających na celu 
uproszczenie i klaryfikację obowiązujących procedur i 
zasad w obliczu ciągle ewoluującej, bezprecedensowej 
sytuacji. 
 
W świetle tych wyjątkowych okoliczności 25 sierpnia 2020 
Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory, 
wspierające innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju 
osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego. 
 

1. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji 
cyfrowej (w sektorze Edukacji szkolnej, 
Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
Szkolnictwa wyższego): celem tych projektów jest 

https://fundusze.ngo.pl/327602-turnusy-usmiechu-zimowiska-2021.html
https://fundusze.ngo.pl/327602-turnusy-usmiechu-zimowiska-2021.html
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przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia 
na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym 
nieoczekiwanym przejściem na naukę przez 
internet i na odległość, w tym wspieranie 
nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i 
ochrona integracyjnego charakteru możliwości 
uczenia się. 

2. Partnerstwa na rzecz kreatywności (w sektorze 
Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych): 
mające na celu zaangażowanie organizacji 
zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i 
pozaformalną wraz z organizacjami z sektora 
kultury i sektora kreatywnego w działania, które 
mają zwiększyć świadomość europejską i 
wzmocnić ich pozycję jako innowatorów w swoim 
lokalnym środowisku. Działanie to ma na celu 
wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji 
kreatywnych, a także podniesienie poziomu 
jakości, innowacyjności pracy z młodzieżą.  

 
Oba nabory mają przyczynić się do stworzenia partnerstw 
i synergii pomiędzy organizacjami edukacyjnymi, 
szkoleniowymi i młodzieżowymi z organizacjami kultury i 
sektora kreatywnego. 
 
Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się 
rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.  
Termin składania wniosków do poszczególnych 
Narodowych Agencji w ramach obydwu dodatkowych 
naborów upływa 29 października 2020 r. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://fundusze.ngo.pl/327285-erasmus-partnerstwa-
strategiczne-w-kontekscie-covid-19.html 
 

6. O odpowiedzialności biznesu w niepewnych czasach. 

 

"Społeczna odpowiedzialność biznesu w niepewnych 

czasach" to tytuł V edycji Lokalnego Forum 

Międzysektorowego w Lęborku. Spotkanie 

przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych odbyło się 8 września br. w 

Klubie Osiedlowym „BAZA”.   

 

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Inicjowania 
Rozwoju UP FOUNDATION z partnerami - Farm Frites 
Poland i Stowarzyszeniem EDUQ. W organizację 
zaangażowany był także Urząd Miejski w Lęborku i Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Patronat, 
oprócz Burmistrza Lęborka i Marszałka Województwa 
Pomorskiego, udzieliła także Regionalna Izba Gospodarcza 

Pomorza, Pracodawcy Pomorzy i Pomorski Związek 
Pracodawców LEWIATAN. 
 
Tematem spotkania była odpowiedzialność społeczna i 
empatia w trudnych czasach pandemii. Nawiązała do 
niego w wystąpieniu wideo do zebranych Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego, Agnieszka Kapała-Sokalska. - 
Współpraca między biznesem, organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz 
sektorem publicznym stanowi niezwykle ważny element 
na mapie zaangażowania społecznego, rozwiązywania 
problemów społecznych. Zwłaszcza teraz, w czasach 
pandemii oraz wynikającego z niej spowolnienia 
gospodarczego, kiedy zagrożone jest nasze zdrowie i 
poczucie bezpieczeństwa, szczególnie ważne są takie 
wartości, jak solidarność, empatia, odpowiedzialność, 
wrażliwość na drugiego człowieka. Wzajemne, partnerskie 
wsparcie poszczególnych grup, jak i każdego z osobna i 
wreszcie całej wspólnoty są kluczowe w poczucie 
budowania bezpieczeństwa i stabilności. Na wynikające z 
tej sytuacji wyzwania powinniśmy reagować wspólnie, 
razem – mówiła Agnieszka Kapała-Sokalska, 
przypominając, że miejsce w którym odbywa się Forum – 
Klub Osiedlowy BAZA, powstały w ramach programu 
rewitalizacji, ma za zadanie aktywizować mieszkańców, 
budować partnerstwa i integrować lokalną społeczność.   
 
Najważniejsze działania rewitalizacyjne przypomniał w 
wystąpieniu Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, 
zwracając uwagę, że działanie ta są wyrazem empatii i 
troski o innego człowieka, a rewitalizacja ma szeroki 
charakter obejmujący zmianę nie tylko infrastruktury, ale 
też wiele działań społecznych, nakierowanych do 
mieszkańców. Pogratulował firmie Farm Frites Lębork 
zaangażowania w organizację spotkania i wieloletnie 
działania na rzecz społeczności lokalnej. Konsekwentnie 
realizowane działania prospołeczne, angażujące lokalne 
instytucje do wspólnych działań i projektów oraz działania 
proekologiczne nagrodzone zostały niedawno nagrodą 
główną w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu 
na III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Burmistrz Witold 
Namyślak wspomniał, że miasto Lębork rekomendowało 
Farm Frites Poland do nagrody i że jest ona wielkim 
wyróżnieniem dla firmy z 25-letnią tradycją i dumą dla 
miasta. 
 
O ryzyku, empatii, etycznym zarządzaniu, zwłaszcza w 
trudnych i niepewnych czasach, szczególnie z punktu 
widzenia przedsiębiorcy rozmawiali w panelu 
dyskusyjnym Ewa Sowińska – Partnerka ESO Audit i 
zastępczyni Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, 

https://fundusze.ngo.pl/327285-erasmus-partnerstwa-strategiczne-w-kontekscie-covid-19.html
https://fundusze.ngo.pl/327285-erasmus-partnerstwa-strategiczne-w-kontekscie-covid-19.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

Dorota Markiewicz-Kubik - dyrektor ds. HR i 
Zaangażowania Społecznego Farm Frites Poland, Piotr 
Haczyk, dyrektor handlowy ZWAE oraz Agnieszka Mróz z 
Service Sandbox. 
 
Swoimi doświadczeniami w kontekście zaangażowania 
społecznego lokalnych przedsiębiorców w czasie pandemii 
i akcji „Maseczka dla Lęborka” podzieliła się również Alina 
Fegler-Kotkiewicz ze Stowarzyszenia EDUQ. 
Podziękowania i wyróżnienia otrzymały osoby 
zaangażowane w akcję szycia maseczek w marcu, kwietniu 
i maju br.   
 
W części kreatywnej Agnieszka Mróz zapoznała 
uczestników z narzędziami service design, służącymi do 
skutecznej realizacji projektów dla społeczności lokalnej.   
 
O swoich działaniach opowiedziały krótko także 
przedstawicielki Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Subregionie Słupskim oraz Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.lebork.pl/aktualnosci/o-
odpowiedzialnosci-biznesu-w-niepewnych-czasach/ 
 

7.  Europejska Fundacja Młodzieży - Granty na 

międzynarodowe działania młodzieżowe. 

 

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera 

międzynarodowe działania realizowane przez krajowe 

lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem 

programu jest dofinansowanie działań służących 

promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w 

duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, 

tolerancji i solidarności. 

 

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth 

Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. 

Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie 

poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom 

młodzieżowym. 

 

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub 

inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach 

istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady 

Europy, a są to m.in: 

 

• działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i 

humanitarne o charakterze europejskim; 

• działania mające na celu utrzymanie pokoju i 

umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie; 

• działania promujące bliższą współpracę i lepsze 

zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, 

w szczególności poprzez wspieranie i rozwój 

wymiany informacji; 

• działania mające na celu stymulowanie wzajemnej 

pomocy w zakresie działań kulturalnych, 

edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach 

rozwijających się; 

• studia, badania i dokumentacja dotyczące 

młodzieży. 

 

Kategorie działań wspieranych przez EYF: 

 

A. Działalność międzynarodowa – spotkania 

młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na 

celu promocję aktywności młodzieży w 

międzynarodowym środowisku. EYF pokryje 

maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu 

przedsięwzięcia. 

B. Roczny plan pracy – zawierający działania na 

następny rok lub lata, międzynarodowe 

aktywności, działania pilotażowe, a także 

publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). 

Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii 

harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej 

perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 50 000 

euro. 

C. Grant strukturalny – EYF może przyznać grant na 

sfinansowanie części ogólnych kosztów 

administracyjnych międzynarodowych 

pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci 

zaangażowanych w działalność na poziomie 

europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 

euro. 

D. Jednorazowy grant strukturalny – Fundacja może 

także, maksymalnie przez trzy lata, 

współfinansować koszty administracyjne 

międzynarodowych pozarządowych organizacji 

młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im 

stworzenie struktur europejskich. Maksymalna 

kwota grantu: 10 000 euro. 

E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na 

konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle 

dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna 

kwota grantu: 10 000 euro. 

 

https://www.lebork.pl/aktualnosci/o-odpowiedzialnosci-biznesu-w-niepewnych-czasach/
https://www.lebork.pl/aktualnosci/o-odpowiedzialnosci-biznesu-w-niepewnych-czasach/
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Uprawnieni wnioskodawcy 

Wnioskodawcy muszą reprezentować: 

✓ międzynarodową młodzieżową organizację 

pozarządową lub sieć; 

✓ krajową lub lokalną pozarządową organizację 

młodzieżową lub sieć; 

✓ struktury pozarządowe zaangażowane w 

działalność młodzieżową w krajach członkowskich 

Rady Europy. 

 

Termin przesyłania wniosków 

1 października, dla: 

▪ międzynarodowych działań odbywających się 

pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego 

roku; 

▪ planów pracy na następny rok; 

▪ Jednorazowych grantów strukturalnych (sieci 

regionalne) na następny rok. 

 

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych 
terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co 
najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem 
działań, co umożliwi właściwą ich ocenę. 
 
Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej 
rejestracji. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/326832-europejska-fundacja-
mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-
mlodziezowe.html 
 

8. 80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową. Nowy 

program dla organizacji pozarządowych. 

 
Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, 
oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie 
w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to 
główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Opieka 
wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób 
z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. W tym roku 
na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z 
Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie 
to już 50 mln zł dla organizacji pozarządowych. 
 
Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub 
opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-
2021, stanowi kontynuację programów z lat ubiegłych. W 

dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 
roku – o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej 
mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty. W nowej 
edycji o wsparcie ubiegać się mogą również organizacje 
pozarządowe. 
 
Cel 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin 
lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo 
orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania 
doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 
wytchnieniowej. 
 
Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki 
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, 
czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków 
łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu 
na odpoczynek i regenerację. Oprócz tego możliwe jest 
także m.in. podniesienie poziomu kompetencji 
dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez 
naukę technik wspomagania, pielęgnacji i prowadzenia 
działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a 
także objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie 
psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z 
niepełnosprawnością. 
 
Wsparcie 
Podmioty realizujące program otrzymają wsparcie 
finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki 
wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego i 
całodobowego) oraz w formie specjalistycznego 
poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a 
także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki 
pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
osobami z niepełnosprawnością. 
 
Realizacja programu 
Program realizowany jest w trzech formach: 

1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w 
ramach pobytu dziennego w: 

▪ miejscu zamieszkania osoby z 
niepełnosprawnością, 

▪ ośrodku wsparcia, 
▪ innymi miejscu wskazanym przez uczestnika 

programu, które otrzyma pozytywną opinię 
powiatu, gminy lub organizacji pozarządowej 
realizującej program, 

https://fundusze.ngo.pl/326832-europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe.html
https://fundusze.ngo.pl/326832-europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe.html
https://fundusze.ngo.pl/326832-europejska-fundacja-mlodziezy-granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe.html
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2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w 
ramach pobytu całodobowego w: 

▪ ośrodku wsparcia, 
▪ w ośrodku lub placówce zapewniającej 

całodobową opiekę osobom z 
niepełnosprawnością wpisaną do rejestru 
właściwego wojewody, 

▪ innym miejscu wskazanym przez uczestnika 
programu, które otrzyma pozytywną opinię 
gminy, powiatu lub organizacji pozarządowej 

3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez 
zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom 
sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z 
niepełnosprawnością, możliwości skorzystania ze 
specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 
lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 
nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

 
Ile godzin opieki wytchnieniowej? 
W nowej edycji programu jest to: 

▪ 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej 
w ramach pobytu dziennego; 

▪ 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w 
ramach pobytu całodobowego; 

▪ limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej 
świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze 
specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 
lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 
nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

 
Informacje o finansowaniu 
Podmiot realizujący program kwalifikuje do przyznania 
usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty 
zgłoszenia do programu. W sytuacji nagłej, losowej czy 
interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być 
przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien 
zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. 
 
W ramach programu dany podmiot może otrzymać 
wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów 
realizacji usługi opieki wytchnieniowej w 2020 roku oraz w 
wysokości do 100 proc. kosztów w roku 2021. Udział 
środków własnych wynosi nie mniej niż 20 proc. 
przewidywanych kosztów realizacji usług. 
Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 
mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do 
poziomu 50 mln złotych. 
Adresaci programu nie ponoszą odpłatności za usługę 
przyznaną w ramach programu. 
 
Nabór ofert 

Zasady otwartego konkursu ofert, w tym m.in. zasady 
składania ofert, kryteria oceny oraz zasady przyznawania 
dofinansowania, zawarte będą w ogłoszeniu o otwartym 
konkursie ofert, które zostanie zamieszczone m.in. na 
stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych. 
Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem zawartym w 
ogłoszeniu konkursu, uprawnione podmioty przesyłają w 
terminie do dnia 30 września 2020 roku. Decyduje data 
wpływu oferty. Planowane rozstrzygnięcie otwartego 
konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 
2020 roku. 
Program realizowany będzie od dnia 1 października 2020 
roku do 31 grudnia 2021 roku. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-
na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-
organizacji-pozarzadowych 
 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku  

w godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy 

ul. Krzywoustego 1, pokój 135. 

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy                        
ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są  
w godz. 8.00-16.00.  
 
Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku                     
ul. Krzywoustego 1.  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 
 

https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
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1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność  
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu  
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

 
Informacje udzielane są: 

1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 728 945 959, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym:  
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie  
marketingowe, kształtowanie elastyczności  
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja  
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 
 

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
 

4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 
 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie  
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb  
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 

odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp  
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z  
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 728 945 959 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 

  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 
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