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1. Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2. 

 
Głównym celem projektu jest wypracowanie i 
przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i 
produktów), służących poprawie jakości życia osób 
starszych (60+) i ich opiekunów w ramach 
zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu 
włączenia społecznego, integracji społecznej oraz 
zawodowej tych grup. Bezpośrednim wsparciem w 
projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 
tysięcy złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery 
nowatorskie pomysły. Uczestnicy projektu będą 
pochodzili z różnych środowisk i będą reprezentowali 
różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich 
m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, 
projektanci usług, artyści, designerzy, programiści, 
psycholodzy i badacze. 

Starość dotyczy nas wszystkich. Jednak nie ma kogoś 
takiego jak “typowy starszy człowiek”. Starzenie się to 
zróżnicowany proces, który zależy od wielu czynników: 
wieku, stanu zdrowia, stanu portfela, płci, miejsca 
zamieszkania czy relacji społecznych. 

Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet 
jeśli teraz wydaje się utopijną ideą. 

Już dziś co szósty Polak lub Polka ma 65 lat. W 2050 roku 
co trzecia osoba w Polsce będzie powyżej 65. roku życia. 
Czy będziesz wśród nich? A może będą w tej grupie Twoi 
bliscy, przyjaciele, sąsiedzi? 

Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, 
swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i 

instytucjach. Ogłaszamy nabór na nowatorskie 
rozwiązania, które: 

• Poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich 
w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą 
lepiej przygotować się do starości 

• Uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na 
rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, 
by zmniejszyć poczucie osamotnienia 

• Sprawią, że instytucje będą mogły oferować 
bardziej dostępne usługi, współtworzone przez 
osoby starsze 

Szukamy pomysłów, które: 

• prowadzą do powstania nowych produktów i 
usług 

• ulepszają istniejące rozwiązania 

• nie były jeszcze realizowane w Polsce 
 
Co możesz zyskać? 

• dofinansowanie na testowanie rozwiązania w 
wysokości do 50 tys. zł 

• wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 
tys. zł 

• indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z 
tutorem 

• profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. 
zł 

• udział w targach, warsztatach, spotkaniach i 
pitchingach 
 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota 
dofinansowania wynosi 5 339 067,81 zł. 
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Szczegóły informacji na stronie: 
http://sieciwsparcia.pl/ 
 

2. Uniwersytety zaangażowane społecznie - mikrogranty 
na działania wolontariackie. 

 
Jak rozwijać wolontariat osób starszych? Skąd pozyskać 
mikrogrant na działanie na rzecz społeczności lokalnej? 
Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla 
społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają 
do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej 
Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy 
trwają do 8 listopada. 
 
Projekt „UTW dla społeczności” kierowany jest do 
uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki cyklom 
szkoleń wzmocnią kompetencje liderskie swoich 
słuchaczy. Otrzymają również roczne wsparcie w 
budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać nie 
tylko na rzecz otoczenia i społeczności lokalnych, ale także 
na rzecz rozwoju swojego UTW. 
 
FINANSOWANIE PROJEKTÓW 

1. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa 
koszty udziału trójek reprezentujących UTW w 
czterech obowiązkowych spotkaniach 
warsztatowych w przypadku, kiedy warsztaty 
odbywają się w Warszawie (koszty dojazdu do 
Warszawy, nocleg i wyżywienie w czasie 
warsztatów) i opieki trenerów nad działaniami 
grup wolontariatu oraz zapewnia możliwość 
pozyskania mikrograntu wspierającego realizację 
pilotażowego działania grupy wolontariatu. 

2. Kwota wsparcia finansowego na działanie grupy 
wolontariatu, o którą można ubiegać się w 
ramach Projektu, wynosi 1800 zł.  

3. Grupy wolontariatu mogą się starać o 
dofinansowanie maksymalnie 100% całko-witego 
kosztu realizacji przedsięwzięcia w wysokości do 
1800 zł (nie jest wymagany wkład własny). 

4. Ze środków programu nie mogą być finansowane: 

− stała oferta zajęć skierowanych tylko do 
członków/ odbiorców organizacji, 

− stała oferta kursów, zajęć sportowych czy 
rekreacyjnych, zajęć komputerowych itp., 

− działania o charakterze interwencyjnym: 
świadczenie doraźnej pomocy medycznej, 
opiekuńczej czy materialnej, 

− jednorazowe akcje takie jak: konferencja, 
udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy 

szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne 
działania, wokół których skupia się projekt), 

− działania, które służą realizacji celów 
politycznych czy religijnych, 

− remonty czy inwestycje, zakup środków 
trwałych. 
 

Akademia wolontariatu i wsparcie doświadczonych 
trenerów 
 
W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 3-osobowe 
zespoły z 10 uniwersytetów z całej Polski. Wsparcie dla 
UTW będzie obejmowało m.in.: warsztaty z 
doświadczonymi animatorami i trenerami, wymianę 
doświadczeń z uczestnikami poprzednich edycji, 
zindywidualizowane wsparcie tutorów oraz mikrogrant na 
działanie wolontariackie. 

W nadchodzącej edycji organizatorzy są przygotowani do 
prowadzenia warsztatów i konsultacji w systemie online. 
Od początku epidemii COVID-19 wspierają uniwersytety 
trzeciego wieku w działaniach społecznych w zmiennej 
rzeczywistości, kładąc nacisk na planowanie działań w 
sposób bezpieczny dla osób starszych.  

UTW będą mogły zrealizować swój autorski pomysł lub 
skorzystać z jednego z 3 wypróbowanych i opisanych 
pomysłów na działania: stworzyć telefon życzliwości dla 
osób samotnych, założyć przenośne ogrody, zrealizować 
projekt oparty na historii lokalnej. Otrzymają 
zindywidualizowane wsparcie trenerów w budowaniu 
grupy, planowaniu i realizacji wybranego przez grupę 
działania społecznego. 

W ramach projektu przeszkolono już ponad 200 osób z 70 
UTW z całej Polski. „Mieliśmy wystarczająco dużo okazji, 
by przetestować różne rozwiązania krok po kroku. Nasza 
publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę 
wolontariacką i działać społecznie” podsumowuje sześć 
edycji projektu i pokazuje sprawdzony model działania. 
Zachęcamy do zapoznania się z tym wypracowanym 
modelem i realizacji własnych projektów wolontariackich. 
Służymy wsparciem” - mówi Marta Białek-Graczyk, 
prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. 
„Wolontariat uniwersytetów trzeciego wieku to 
międzypokoleniowe spotkania, wzmacnianie sprawczości 
seniorów. To czas na więzi.” - dodaje Anna Jurkiewicz, 
koordynatorka projektu „UTW dla społeczności”. 

Siła w seniorach 

http://sieciwsparcia.pl/
http://utwdlaspolecznosci.pl/
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Projekt „UTW dla społeczności” finansowany jest ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która 
współpracuje ze środowiskiem UTW już od 15 lat. – Od 
samego początku widzieliśmy w słuchaczach UTW liderów 
ruchu aktywizacji rosnącej grupy osób starszych. 
Aktywizacji, która pozytywnie wpływa nie tylko na samych 
zainteresowanych, ale też służy wspólnemu dobru i 
prowadzi do obywatelskiego zaangażowania – mówi 
Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowy w Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. – Nasze wieloletnie 
doświadczenia we współpracy z osobami 60+ pokazują, że 
wolontariat pozwala swoje zainteresowania i bziki przekuć 
w coś, co pozytywnie zmienia rzeczywistość, otoczenie i 
zwyczajnie pomaga innym ludziom – dodaje. 

Realizacja własnych pomysłów daje uczestnikom 
satysfakcję i poczucie sprawczości. – Udało się nam 
zbudować relacje, przełamać bariery wiekowe, 
doprowadzić do prawdziwej integracji 
międzypokoleniowej – opowiada Halina Echaust z UTW w 
Sierakowie. O korzyściach z udziału w projekcie Helena 
Kurza z UTW w Białymstoku mówi: – Jako grupa 
nauczyłyśmy się współpracy, słuchania się wzajemnie, 
odbierania od osób bardziej doświadczonych ich uwag. 
Doświadczenia twórczyń telefonu życzliwości Halo Senior 
podsumowuje Elżbieta Powroziewicz z Błońskiego UTW: – 
Nauczyłyśmy się w stosunku do siebie tolerancji, 
cierpliwości, umiejętności zastępowania się w sytuacjach 
awaryjnych. No i przede wszystkim czerpania radości z 
tego, co robimy. 

Jak i do kiedy można się zgłaszać? 
Realizacja tegorocznej edycji „UTW dla społeczności” jest 
zaplanowana w okresie od listopada 2020 roku do 
października 2021 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do 
projektu mija 8 listopada 2020 roku. 
 
Więcej znajduje się na stronie:  
http://utwdlaspolecznosci.pl/rekrutacja-2020/ 
 

3. TransferHub - inkubator innowacji społecznych. 

 
Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie 

innowacyjnych rozwiązań dotyczących pracy przyszłości 

w obszarach starzejącego się społeczeństwa, sytuacji 

kobiet na rynku pracy oraz automatyzacji i robotyzacji. 

Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o 

średniej wysokości 38 tysięcy złotych, objętych zostanie 

pięćdziesiąt nowatorskich pomysłów. Uczestnikami 

projektu będą osoby indywidualne, pracownicy firm, 

instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a 

także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby 

zmienić otaczający świat i poprawić jakość życia innych. 

 

Celem Projektu „TransferHUB - inkubator innowacji 

społecznych w obszarze zatrudnienia” jest udzielenie 

wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego 

w opracowaniu i przetestowaniu modelowych 

innowacyjnych rozwiązań. 

 

Projekt jest prowadzony przez Fundację Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Stowarzyszenie 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). 

 

Wesprzemy opracowanie i przetestowanie oraz 

skalowanie wybranych innowacyjnych rozwiązań w 

obszarze zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem 

tematów: 

 

• starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. 

kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników 

powyżej 55 r.ż., zwiększające się potrzeby 

zapewnienia usług opiekuńczych dla osób 

starszych); 

• pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w 

tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych 

odciążających kobiety; powrót do aktywności 

zawodowej po urlopie macierzyńskim lub 

wychowawczym); 

• automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany 

na rynku pracy związane ze spadkiem 

zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych 

zawodów i powstawaniem innych). 

 

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł 
do Projektu TransferHUB, może być: 

• osoba fizyczna (pełnoletnia); 

• grupa nieformalna (2-5 osób); 

• osoba prawna. 

 

Poszukiwane są takie innowacje, które: są nowatorskie, 

nie były wcześniej stosowane na terenie Polski, można 

przetestować je w ciągu pół roku, inne osoby, firmy, 

instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać, są 

dostępne, będą pomagać przezwyciężać bariery związane 

na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich 

odbiorczyniom i odbiorcom. 

http://utwdlaspolecznosci.pl/
http://utwdlaspolecznosci.pl/rekrutacja-2020/
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Pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie 

grantów w ramach Projektu wynosi 1 900 000 zł. Założono 

wyłonienie przynajmniej 50 pomysłów na innowacje 

społeczne. 

 

Przewidywana średnia kwota jednego udzielonego grantu 

wynosi 38 000 zł. Przewidywana maksymalna kwota 

jednego udzielonego grantu wynosi 40 000 zł. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://transferhub.pl/ 
 

4. Stowarzyszenia. Członkowie poniżej 16 lat i ich udział 
w podejmowaniu decyzji. 

 
Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza, żeby 
członkami stowarzyszeń były osoby małoletnie, w tym 
osoby poniżej 16 lat. Czy osoby takie biorą udział 
walnych zebraniach? Czy głosują? Jaki może być ich 
wpływ na decyzje podejmowane w stowarzyszeniu? 
 
Członkowie małoletni nie są niczym nadzwyczajnym w 
polskich stowarzyszeniach. Szczególnie często będą 
pojawiać się w stowarzyszeniach sportowych, ale nie 
tylko. Dostrzega to ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, 
która dookreśla w art. 3, na jakich zasadach mogą brać 
udział w życiu organizacji. 
 
Członkowie małoletni poniżej 16 
Jak wygląda sytuacja małoletnich poniżej 16 lat? Tłumaczy 
to ustęp 3 artykułu 3 prawa o stowarzyszeniach. 
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli 
ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad 
określonych w ich statutach, bez prawa udziału w 
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez 
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka 
organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie 
małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz 
tej jednostki. 
W tym miejscu warto podkreślić, że wskazany ustęp 
ustawy daje osobom poniżej 16 lat prawo do bycia 
członkiem stowarzyszenia – wstąpienia w jego szeregi, 
natomiast nie daje im prawa do tworzenia stowarzyszeń 
(powoływania do życia). 
 
Małoletni poniżej 16 lat bez prawa głosu 
Stowarzyszenia "rządzą się" przy pomocy organów, a 
decyzje podejmuje się najczęściej w wyniku głosowania. 
W najważniejszych sprawach głosują członkowie np. 

podczas walnego zebrania. Ale czy wszystkie osoby, które 
mają prawo być członkiem stowarzyszeń, mogą też mieć 
prawo głosu?  
Zacytowany wyżej fragment ustawy – Prawo o 
stowarzyszeniach wskazuje, że nie. Małoletni poniżej 16 
lat mogą być członkami stowarzyszeń, ale "bez prawa 
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków". 
Kiedy stowarzyszenie planuje powoływać w swoje szeregi 
małoletnich członków, zapisy z ustawy o prawie do 
głosowania/braku tego prawa w zależności od wieku 
powiela zwykle, dla jasności, w swoim statucie. 
 
A może głosować może przedstawiciel? 
Prawo o stowarzyszeniach wskazuje, że osoba poniżej 16 
lat może zostać członkiem za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego (zazwyczaj rodzica). Czy 
przedstawiciel ustawowy może zagłosować za 
małoletniego? Nie ma takiej możliwości. Skoro członek 
małoletni poniżej 16 lat nie ma prawa głosu, to w jego 
imieniu nie może też głosować jego przedstawiciel. Osoba 
poniżej 16 lat nie może również udzielić osobie dorosłej 
pełnomocnictwa do głosowania. 
 
Jak więc małoletni mogą uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji? 
Osoby poniżej 16 lat nie mogą głosować i nie mogą 
scedować prawa do głosowania na innych (nie mogą, bo 
go nie mają). Jak w związku z tym wygląda ich wpływ na 
decyzje podejmowane w stowarzyszeniu, którego są 
członkami? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 
stowarzyszenie to jego członkowie. To odróżnia je 
zdecydowania od innych form społecznej aktywności (np. 
fundacji). Członkowie są m.in. po to, żeby decyzje 
dotyczące stowarzyszenia (szczególnie te najważniejsze) 
podejmowane były wspólnie, w drodze dyskusji i przy 
próbie dojścia do konsensusu. Ograniczenie dotyczące 
prawa do głosowania, nie powinno oznaczać ograniczenia 
prawa do brania udziału w dyskusji.  
Członkowie poniżej 16 lat mają prawo i powinni być 
zaproszeni na walne zebrania – tyle, że bez prawa do 
głosowania. Co do zasady, osoby niepełnoletnie są 
reprezentowane przez rodziców, więc wydaje się, że 
zawiadomienie o zebraniu powinno być adresowane na 
rodziców/opiekunów prawnych. W zawiadomieniu warto 
wskazać, że będzie to uczestnictwo bez prawa udziału w 
głosowaniu – co nie znaczy, że osoby poniżej 16 lat nie 
mają prawa do uczestnictwa w zebraniu, do 
wypowiedzenia swoich uwag czy oczekiwań wobec 
stowarzyszenia. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 

https://transferhub.pl/
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https://publicystyka.ngo.pl/stowarzyszenia-czlonkowie-
ponizej-16-lat-i-ich-udzial-w-podejmowaniu-decyzji 
 

5. Konkurs PFRON: „Pokonamy bariery”.  

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ogłasza konkurs o zlecenie realizacji 
zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy 
bariery”. 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) zaprasza 
organizacje pozarządowe do składania wniosków w 
otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. 
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1945). 
 
I. Podstawa prawna 
Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. 
zm.). 
Konkurs realizowany będzie w formie wsparcia realizacji 
zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach 
konkursu będzie posiadanie przez PFRON, w planie 
finansowym PFRON na 2021 r., środków finansowych na 
realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
II. Definicje pojęć 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. beneficjencie ostatecznym – należy przez to 
rozumieć osobę niepełnosprawną korzystającą z 
realizacji projektu; 

2. kierunku pomocy 1 – należy przez to rozumieć 
kierunek pomocy 1 „wejście osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy”; 

3. kierunku pomocy 2 – należy przez to rozumieć 
kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych”; 

4. kierunku pomocy 3 – należy przez to rozumieć 
kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

5. kierunku pomocy 4 – należy przez to rozumieć 
kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

6. kierunku pomocy 5 – należy przez to rozumieć 
kierunek pomocy 5 „poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych”; 

7. kierunku pomocy 6 – należy przez to rozumieć 
kierunek pomocy 6 „upowszechnianie 
pozytywnych postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności”; 

8. organizacjach pozarządowych – należy przez to 
rozumieć organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1057); 

9. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć 
osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z 
realizacji projektu, w tym beneficjenta 
ostatecznego projektu; jako uczestników projektu 
nie można wykazywać osób zatrudnionych w 
projekcie, tj. personelu administracyjnego lub 
merytorycznego projektu, w tym wolontariuszy, 
których wartość pracy stanowi wkład własny 
Wnioskodawcy w projekcie; ta sama osoba nie 
może być jednocześnie personelem projektu oraz 
uczestnikiem projektu; 

10. ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie – należy przez to rozumieć ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057); 

11. ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z 
późn. zm.); 

12. „Zasadach wspierania realizacji zadań” – należy 
przez to rozumieć „Zasady wspierania realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych 
organizacjom pozarządowym przez PFRON”, 

https://publicystyka.ngo.pl/stowarzyszenia-czlonkowie-ponizej-16-lat-i-ich-udzial-w-podejmowaniu-decyzji
https://publicystyka.ngo.pl/stowarzyszenia-czlonkowie-ponizej-16-lat-i-ich-udzial-w-podejmowaniu-decyzji
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dostępne są na stronie internetowej PFRON 
(www.pfron.org.pl). 
 

III.  Rodzaj zadania i kierunki pomocy 
1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych dotyczące: 

a) kierunku pomocy 1 „wejście osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy”; 

b) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych”; 

c) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

d) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

e) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych”; 

f) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie 
pozytywnych postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności”. 

2. W regulaminach składania, rozpatrywania i 
realizacji projektów w ramach danego kierunku 
pomocy, stanowiących załączniki do „Zasad 
wspierania realizacji zadań” wskazane zostały: 

a) typy projektów; 
b) sposób łączenia zadań, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1945) w danym typie projektu. 

3. W ramach konkursu wykluczona została 
możliwość zgłaszania projektów dotyczących: 

a) organizacji imprez turystycznych lub 
rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają 
powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu 
rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem postanowień 
rozdziału IX ust. 7 ogłoszenia o konkursie; 

b) zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń 
dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-
przewodników (kierunek pomocy 5). 
 

IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków 
1. Podmiotami uprawnionymi do składania 

wniosków w ramach konkursu, są: 
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 

3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w tym fundacje i 
stowarzyszenia; 

b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego; 

c) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a 
także spełniające szczególne warunki spółki 
akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz kluby sportowe będące spółkami; 
– z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3. 

2. Warunkiem składania wniosków o zlecenie 
realizacji zadań przez podmioty, o których mowa 
w ust. 1 jest: 

a) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

b) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu 
działań w zakresie kultury fizycznej osób 
niepełnosprawnych – w przypadku wniosków 
dotyczących treningów sportowych oraz 
wniosków dotyczących organizacji imprez 
sportowych; 

c) prowadzenie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 
miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5; 
organizacje pozarządowe, które prowadzą 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż 
przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty 
ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach 
konkursu o przyznanie dofinansowania do 
maksymalnej wysokości 100.000 zł, z tym że jeżeli 
projekt dotyczy kierunku pomocy 3 maksymalna 
kwota dofinansowania o przyznanie której może 
ubiegać się ww. Wnioskodawca wynosi 50.000 zł; 

d) zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc 
wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej 
jednego projektu dotyczącego kampanii 
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, 
którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł  

http://www.pfron.org.pl/
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− w przypadku wniosków dotyczących kierunku 
pomocy 6. 

3. W przypadku wniosku wspólnego warunki 
wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu 
do każdego z Wnioskodawców, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 4-5. 

4. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku 
wspólnego przez organizację pozarządową, która 
prowadzi działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres: 

a) co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 
24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu); 

b) krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od daty 
ogłoszenia konkursu);o ile co najmniej jeden z 
Wnioskodawców wskazanych we wniosku 
wspólnym prowadzi działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 
miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu). 

5. W związku z postanowieniami ust. 4: 
a) jako Wnioskodawca-Lider może być wskazany we 

wniosku wspólnym wyłącznie podmiot 
prowadzący działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 24 
miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia 
konkursu); 

b) łączna wysokość kosztów projektu 
przyporządkowana w budżecie projektu 
Wnioskodawcy, który prowadzi działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż przez 
okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty 
ogłoszenia konkursu) nie może przekraczać 50% 
łącznej wysokości kosztów projektu; w sytuacji 
gdy wniosek wspólny składany jest przez kilku 
Wnioskodawców prowadzących działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż przez 
okres 24 miesięcy – wskazany powyżej 
maksymalny limit odnosi się do łącznych kosztów 
projektu przyporządkowanych w budżecie 
projektu tym Wnioskodawcom. 

6. W przypadku wniosków wspólnych nie mają 
zastosowania postanowienia dotyczące 
maksymalnej kwoty dofinansowania, wskazane w 
ust. 2 pkt 3, o ile spełnione zostaną warunki, o 
których mowa w ust. 5. 
 

V. Termin i zasady składania wniosków 
1. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być 

składane od dnia 12 października 2020 roku do 
dnia 6 listopada 2020 roku, z zastrzeżeniem, iż 

zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, 
musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 6 
listopada 2020 roku do godziny 12.00 Po upływie 
tego terminu możliwość edycji wniosku w 
Generatorze Wniosków zostanie zablokowana. 

2. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach 
konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż dwa 
wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym 
wniosku może być zgłoszony jeden projekt. 
Złożenie wniosku wspólnego powoduje 
zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z 
Wnioskodawców, który zostanie wskazany we 
wniosku wspólnym. 

3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się 
z dokumentem „Zasady wspierania realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych 
organizacjom pozarządowym przez PFRON”, 
dostępnym na stronie internetowej PFRON 
(www.pfron.org.pl). 

4. Wniosek musi zostać w całości wypełniony 
poprzez aplikację Generator Wniosków. 

5. Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą 
zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za 
datę złożenia wniosku uważa się datę 
zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu 
wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie 
będą mogły być już wprowadzane. 

6. Ocena formalna i merytoryczna wniosku 
przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie 
elektronicznej wersji wniosku – na etapie 
składania wniosku w ramach konkursu 
Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej 
wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z 
wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do 
umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie 
zawierania umowy wniosek musi zostać 
podpisany przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy 
(Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań 
finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość 
wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, 
która weryfikowana jest na podstawie sumy 
kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę 
ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem 
wniosku z dofinansowania. 
 

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację konkursu 
 

http://www.pfron.org.pl/
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1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie 
realizacji projektów zgłoszonych w konkursie 
wynosi 100.000.000 zł. Warunkiem 
podejmowania decyzji finansowych w ramach 
konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie 
finansowym PFRON na 2021 r., środków 
finansowych na realizację zadania ustawowego, 
określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji. 

2. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o utworzeniu, 
w ramach kwoty, o której mowa w ust. 1, rezerwy 
finansowej na procedurę odwoławczą od 
wyników oceny wniosków. 

3. W ramach środków finansowych, o których mowa 
w ust. 1, ustala się następującą alokację: 

a) w przypadku kierunku pomocy 1 – 14% środków, 
o których mowa w ust. 1; 

b) w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków, 
o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż 5% 
środków z alokacji na kierunek pomocy 2 
przeznacza się na realizację projektów, o których 
mowa w ust. 5 pkt 1; 

c) w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków, 
o których mowa w ust. 1; 

d) w przypadku kierunku pomocy 4 – 3% środków, o 
których mowa w ust. 1; 

e) w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków, o 
których mowa w ust. 1; 

f) w przypadku kierunku pomocy 6 – 2% środków, o 
których mowa w ust. 1; 

              z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6. 
4. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu 

wysokości środków finansowych PFRON na 
dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych 
w konkursie. Zarząd PFRON może podjąć decyzję 
o dokonaniu korekty alokacji środków 
finansowych na poszczególne kierunki pomocy. 

5. W ramach alokacji środków przewidzianej w 
kierunku pomocy 2 ustalone zostaną odrębne listy 
rankingowe dla następujących projektów: 

a) projekty w których zaplanowane zostanie 
wsparcie polegające na przeciwdziałaniu skutkom 
wywołanym przez pandemię koronawirusa, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 6; 

b) projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie 
rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”; 

c) projekty dotyczące typu projektu „wsparcie 
realizowane poza placówką (w szczególności: 
szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i 
indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”; 

d) projekty dotyczące typu projektu „treningi 
sportowe realizowane w sposób ciągły lub 
cykliczny”. 

6. Umieszczenie projektu na liście rankingowej, o 
której mowa w ust. 5 pkt 1 może nastąpić, o ile 
spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

a) projekt zgłoszony zostanie w ramach kierunku 
pomocy 2, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji 
w placówce (rehabilitacja ciągła)” i dotyczyć 
będzie wyłącznie zadania „prowadzenie 
poradnictwa psychologicznego, społeczno-
prawnego oraz udzielanie informacji na temat 
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych”; 

b) w projekcie zaplanowane zostaną wyłącznie 
działania polegające na: 

• udzielaniu długofalowej pomocy dla osób 
niepełnosprawnych u których wystąpiły 
zaburzenia w funkcjonowaniu związane z 
panującą w kraju pandemią 
koronawirusa; lub 

• udzielaniu informacji dla osób 
niepełnosprawnych dotyczących aktualnej 
sytuacji związanej z pandemią 
koronawirusa, możliwych zagrożeniach 
oraz dostępnej pomocy. 

7. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 6 
nie mają zastosowania postanowienia Rozdziału 
XIV ogłoszenia o konkursie dotyczące obowiązku 
wniesienia wkładu własnego do realizacji 
projektu. 

8. Zarząd PFRON może podjąć decyzję o wydzieleniu 
maksymalnie 2% środków, ze środków 
przewidzianych na realizację konkursu, z 
przeznaczeniem na dofinansowanie projektów o 
znaczeniu strategicznym. Wniosek zweryfikowany 
pozytywnie pod względem merytorycznym może 
zostać zakwalifikowany na listę rankingową 
wniosków o znaczeniu strategicznym (lista ta jest 
niezależna od kierunku pomocy), jeżeli zgłoszony 
we wniosku projekt spełnia co najmniej jeden z 
następujących warunków: 

a) zakłada realizację zadań związanych z ważnym 
interesem społecznym lub ważnym interesem 
publicznym; 

b) zakłada podjęcie próby innowacyjnego podejścia i 
rozwiązania istotnych kwestii i problemów 
społecznych; 
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c) zakłada realizację szczególnie istotnego problemu, 
z punktu widzenia celów konkursu, służącego 
perspektywie zmiany społecznej; 

d) ma być realizowany przez podmiot z regionu o 
niższej aktywności społecznej (realizacja projektu 
ma służyć ożywieniu i wzrostowi potencjału 
lokalnej społeczności); 

e) ma być realizowany przez podmiot z regionu 
słabiej reprezentowanego w zadaniach i 
programach PFRON, z uwzględnieniem zasad 
wyrównywania szans, startu i traktowania; 

f) ma być realizowany przez podmiot pełniący 
istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, 
posiadający potencjał zapewniający duży zasięg i 
szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub 
w wymiarze makrospołecznym – który jako jedyny 
zapewnia możliwość realizacji zadania 
publicznego. 

9. Zakwalifikowanie wniosku do grupy wniosków o 
znaczeniu strategicznym następuje na podstawie 
rekomendacji komisji konkursowej. 

 
Więcej informacji na stronie:  
http://www.pfron.org.pl/organizacje-
pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-
pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-
bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-
pazdziernika-2020/ 
 

6. Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – III tura. Nowa 

szansa jeszcze w tym roku! 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, wraz z 

Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki 

Demograficznej ogłaszają I otwarty konkurs ofert w 

zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 

2020 – III 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: 

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

• 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, 

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

• 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). 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13882 
 

7.  Fundusz Wsparcia Kultury. 

 

Wsparcie finansowe z Funduszu to rekompensata z 

tytułu utraconych przychodów netto w okresie od dnia 

12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., obliczonych na 

podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r. 

 

Fundusz Wsparcia Kultury o wartości 400 mln zł to 
bezprecedensowe wsparcie ze strony Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji, 
organizacji i przedsiębiorstw działających w obszarze 
kultury. Jego celem jest zapewnienie ciągłości 
funkcjonowania instytucji i utrzymanie poziomu 
zatrudnienia w tym sektorze. 
 
Wsparcie finansowe z Funduszu to rekompensata z tytułu 
utraconych przychodów netto w okresie od dnia 12 marca 
do dnia 31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie 
danych z analogicznego okresu w 2019 r. 
 
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące 
działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub 
tańca:  

− samorządowe instytucje artystyczne – do 
wysokości 40% utraconych przychodów netto; 

− organizacje pozarządowe (NGO-sy) – do 
wysokości 50% przychodów netto;  

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13882


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

− przedsiębiorcy – do 50 % przychodów netto, w 
tym usługodawcy wspomagający tę działalność 
przez organizację zaplecza technicznego.                                                             

 
Otrzymane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć 
na tzw. koszty kwalifikowalne. Zaliczane są do nich m.in.: 
wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i 
materiałów bezpośrednio związanych z działaniem 
artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie 
można też koszty personelu pracującego na rzecz 
instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i 
koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do 
uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie 
www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury. Co ważne 
– w ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą 
mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, 
czyli od 12 marca. Środki będą musiały być wykorzystane 
do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fwk.witkac.pl/public/#/contest/view?id=2 
 

8. Rusza 26. edycja konkursu Nagrody Bursztynowego 

Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! 

 
Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do 
udziału w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego 
Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wnioski 
nominacyjne przyjmowane są do 4 listopada br. 
 
Nagroda Bursztynowego Mieczyka 

Bursztynowy Mieczyk jest nagrodą honorującą organizacje 

pozarządowe, działające na terenie województwa 

pomorskiego, której głównym inicjatorem oraz 

fundatorem był Maciej Płażyński - wojewoda gdański w 

latach 1990-1996. Jej celem jest promowanie najlepszych 

praktyk działania organizacji obywatelskich oraz 

współpracy między organizacjami pozarządowymi i 

administracją publiczną. Fundatorami nagród w konkursie 

są Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda 

Pomorski, Europejskie Centrum Solidarności oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. Głównym organizatorem inicjatywy 

jest natomiast gdańska Fundacja RC. 

 

Kategorie konkursowe 

Bardzo ważną sferą tegorocznej edycji konkursu są 

działania związane z zapobieganiem pandemii COVID-19. 

Wśród obszarów, w których organizacja może być 

nominowana za swą działalność w 2020 roku są: 

• Pomoc Społeczna 

• Ochrona Środowiska i Edukacja Ekologiczna 

• Kultura 

• Edukacja 

• Społeczeństwo Obywatelskie 

• Współpraca Międzynarodowa 

• Debiut Roku 

  

Zgłoszenia 

Aby zgłosić swoją organizację, należy wypełnić wniosek 

dostępny pod linkiem: 

http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/jakzglosic/ i 

przesłać go na adres email: 

bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl w terminie do 4 

listopada 2020 roku. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-26-edycja-konkursu-
nagrody-bursztynowego-mieczyka-im-macieja-
plazynskiego-informacja- 
 

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://fwk.witkac.pl/public/#/contest/view?id=2
https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-26-edycja-konkursu-nagrody-bursztynowego-mieczyka-im-macieja-plazynskiego-informacja-
https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-26-edycja-konkursu-nagrody-bursztynowego-mieczyka-im-macieja-plazynskiego-informacja-
https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-26-edycja-konkursu-nagrody-bursztynowego-mieczyka-im-macieja-plazynskiego-informacja-
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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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/


 

 

 


