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1. Konkurs grantowy „BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”. 

 
Fundacja Santander ogłosił nabór wniosków do 
ogólnopolskiego konkursu grantowego „BANK 
DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”. W tegorocznej edycji 
stawiamy na dofinansowanie projektów, które mają na 
celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest 
wsparcie psychologiczne ze względu na m.in. efekty 
pandemii COVID-19. 
 
15 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie 
w wysokości 10 tysięcy złotych. 
 
Dla kogo 
Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw 
obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży, 
w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z 
takimi problemami jak: 

 

• lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu 
Pourazowego (PTSD) – zaburzenie psychiatryczne, 
które może wystąpić u osób, które doświadczyły 
lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i 
zmian 

• nieśmiałość 

• wycofanie 

• zagubienie 

• zahamowanie w relacjach z rówieśnikami, 

• trudności  w szkole 

• samotność 

• depresja dziecięca i młodzieżowa 

• uzależnienie od komputerów, mediów 
społecznościowych ale i substancji 
psychoaktywnych . 

W związku z różnorodnością chorób ,które nasiliły się 
znacząco  w czasie pandemii covid -19 program „BANK 
DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW” ma na celu stworzenia 
przestrzeni poprzez gry zabawy, warsztaty, modelowanie, 
naśladowanie tak aby młodzi ludzie na nowo mogli 
nawiązać kontakt z obecnym życiem. 

 
Tworząc projekt warto wspomóc się różnymi formami 
terapeutycznymi takimi jak: terapia zajęciowa 
(Ergoterapia, Socjoterapia, Arteterapia ), która kształtuje 
u osoby korzystającej z tej formy terapeutycznej pewne 
postawy i za pomocą określonych czynności wyucza go 
nowych umiejętności. 

 
Najwyżej punktowane będą te programy, które 
merytorycznie będą odpowiadały założeniom dla danej 
grupy dzieci i młodzieży, ale również  zaskoczą swoją 
innowacyjnością. Warto pamiętać, że grupa dzieci czy 
młodzieży jest grupą wdzięczną, ale i wymagającą pod 
względem twórczości i pomysłowości . 
 
Czas trwania takich zajęć jest określony w zależności 
postawionych celów i założeń, jednak trzeba zwrócić 
uwagę , że im dłuższy czas trwania warsztatów 
terapeutycznych tym większa szansa na ugruntowaniu 
nowych przekonań (nie mniej  

 
Jedna organizacja może zgłosić jeden wniosek. Wnioski 
złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty 
komercyjne nie będą rozpatrywane. 
 
Wysokość grantów 
Przeznaczyliśmy 150 tysięcy złotych na dofinansowanie 15 
najciekawszych projektów (15 grantów po 10 tys. złotych 
każdy) 
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Terminy 
Projekty można zgłaszać w terminie od 6 lipca do 23 
sierpnia 2021 r. przez aplikację internetową.  
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 września 
2021 r. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/bank-
ambitnej-mlodziezy/ 
 

2. Konkurs grantowy: „Generacja 6.0”. 

 
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła czwartą 
edycję konkursu grantowego „Generacja 6.0”. 
 
Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 
05.08.2021 r. do godz. 24:00 
 
Realizacja projektów: od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 
 
„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, 
które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla 
osób 60+. 
 
Co chcemy osiągnąć: 
Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i 
technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy 
w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu 
poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w 
różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, naszym celem jest 
poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej 
seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub 
fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań 
kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju 
wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej. 

W Konkursie mogą brać udział: 
1) fundacje;  
2) stowarzyszenia;  
3) biblioteki publiczne;  
4) domy kultury;  
5) gminy(jednostki samorządu terytorialnego);  
6) Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze 
prowadzonym przez ARiMR. 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie: 
Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

• przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów 
lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub 

rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów 
Projektu, 

• zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, 
potrzebnych do zrealizowania Projektu, 

• organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt 
nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto, 

• usługę księgową, związaną z Projektem, której 
koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto, 

• koordynację Projektu, której koszt nie może 
przekroczyć 500,00 zł brutto, 

• ewentualne porady specjalistyczne. 

W 4. edycji programu zostanie dofinansowanych maks. 30 
najlepszych projektów. 
 
Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego 
przez grantobiorcę. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/ 
 

3. Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza 
konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 na 
skalowanie innowacji społecznych w obszarze 
kształcenia zawodowego. 
 
Konkurs jest organizowany w IV Osi Priorytetowej PO 
WER, w działaniu 4.1 Innowacje społeczne. 
 
Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania 
w praktyce mikro-innowacji, które zostały już 
opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie 
bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane 
przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą 
skalę. 
 
Poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji w obszarze 
kształcenia zawodowego co najmniej 65 szkół 
ponadpodstawowych otrzyma wsparcie, dzięki któremu 
ich absolwenci będą mieli łatwiejszy start w dorosłe życie. 
Wszystko dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez 
innowatorów wspieranych w jednym z inkubatorów 
innowacji społecznych finansowanym ze środków 
europejskich prowadzonym przez Fundację Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych FISE we współpracy z PwC 
Polska Spółka z o.o. oraz Fundacją „Stocznia”. 
 

https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/
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Rozwiązania dotyczą kształcenia zawodowego i wychodzą 
naprzeciw potrzebie dostosowania kwalifikacji i 
umiejętności uczniów i studentów opuszczających system 
formalnego kształcenia do potrzeb rynku pracy. Każda ze 
skalowanych innowacji proponuje nieco odmienne 
rozwiązanie skierowane do innej grupy odbiorców. 
 
W ramach innowacji „Agro- Eko- Lab” wsparcie uzyskają 
uczniowie szkół kształcący się w zawodach związanych z 
rolnictwem. Mają oni uczestniczyć w różnych formach 
zajęć pozwalających im na pozyskanie wiedzy w zakresie 
prowadzenia upraw metodami ekologicznymi i 
bezpośredniej sprzedaży swoich plonów. Druga z 
innowacji, „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania”, ma 
na celu wyposażenie uczniów szkół gastronomicznych w 
wiedzę dotyczącą, obecnie coraz bardziej popularnej, 
kuchni opartej na produktach roślinnych. Trzecie zaś 
rozwiązanie łączy dwa poziomy edukacji, adresując 
wsparcie zarówno do uczniów szkół kształcących się w 
zawodach związanych z technologią drewna, jak i 
studentów wzornictwa. Uczniowie mają zostać 
wprowadzeni w podstawy procesu projektowego a 
studenci przygotowani do pracy z wykonawcami i 
klientami. Uczniowie i studenci w przyjętym modelu są 
stawiani w realnej sytuacji rynkowej: zaprojektowania i 
wykonania mebli na zamówienie klienta. 
 
Informacje o naborze 
Termin rozstrzygnięcia konkursu 
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 
ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków. 
 
Miejsce składania wniosków 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
 
Sposób składania wniosków 
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 
elektronicznie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 
godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 
 
O terminie wpływu decydować będzie data i godzina 
wpływu wniosku do SOWA. 
 
Na co i kto może składać wnioski? 
Kto może składać wnioski? 
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który 
samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z 
partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

• Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest 
podmiot mający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie we współpracy z użytkownikami 
innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji 
dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów 
(do wniosku o dofinansowanie należy załączyć 
referencje od min. 2 podmiotów) - szczegóły w 
regulaminie konkursu, 

• zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też 
partnera/ów, 

• Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają 
wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu. 
 

Dla kogo? 
Grupę docelową stanowią: 

1. Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie 
ponadpodstawowych szkół (branżowych, 
techników), w tym rolniczych, kształcący się w 
zawodach związanych z rolnictwem. 

2. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego 
gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych 
szkół (branżowych i techników) kształcący się w 
zawodzie kucharz. 

3. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - 
uczniowie ponadpodstawowych szkół 
(branżowych i techników) kształcący się w 
zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych 
właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci 
uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub 
zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji). 
 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i 
studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem 
rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze 
wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na 
przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie 
kwalifikacji osób z grup docelowych.  
 
Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest 
realizacja ogólnopolskich działań mających na celu 
wdrożenie innowacji do praktyki szkół 
ponadpodstawowych i uczelni w Polsce. 
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. 
wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu 
oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli 
instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych 
rozwiązań na szerszą skalę. 
 
Kryteria wyboru projektów 
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Kryteria wyboru projektów zostały określone w 
regulaminie konkursu. 
 
Finanse 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu: 100%  
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów 
 
Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000 zł. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/357142-konkurs-power-dzialanie-
4-1-innowacje-spoleczne-357142.html 
 

4.  Stypendia Pomostowe do zdobycia! Na maturzystów 
2021 czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów. 

 
Rozpoczęła się rekrutacja do XX edycji Programu 
Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na 
pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych 
maturzystów 2021 z małych miejscowości i 
niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku 
studia dzienne. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. 
Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 
sierpnia. 
 
Dla kogo przeznaczone są stypendia? 
„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany 
program stypendialny dla studentów na pierwszy rok 
studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia 
na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i 
małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i 
pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w 
rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy 
rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach 
publicznych. 
 
Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium 
powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z 
rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami 
olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, 
pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być 
wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego 
domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej 
organizacji pozarządowej biorącej udział w programie. 
 
Jaka jest wysokość stypendium? 
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i 
jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku 

akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy 
osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze 
stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów 
językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną 
uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu 
mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i 
konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające 
wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery 
zawodowej. 
 
Kiedy można składać wnioski o stypendium? 
Rekrutacja do programu przebiega on-line na 
www.stypendia-pomostowe. Aplikacja do składania 
wniosków aktywna jest od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., 
do godz. 16.00. 
 
Dzięki Partnerom programu finansującym stypendia, w 
roku akademickim 2021/22 blisko 1000 studentów 
otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i 
szkoleniach, w tym ponad 500 studentów otrzyma 
stypendia na I rok studiów. 
 
O programie 
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych 
pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. 
Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 
tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 
tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami 
Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy 
Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP 
Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji 
pozarządowych. Na realizację dziewiętnastu edycji 
programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł. 
Program jest realizowany przy współpracy Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora 
Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. 
 
Program prowadzi Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://www.stypendia-pomostowe.pl/ 
 

5.  Nowe formularze KRS – dostępne na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 
1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronizacji 
Krajowego Rejestru Sądowego. Zaczęły też obowiązywać 
nowe formularze wniosków o wpis do KRS. Formularze 
dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

https://fundusze.ngo.pl/357142-konkurs-power-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-357142.html
https://fundusze.ngo.pl/357142-konkurs-power-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-357142.html
http://www.stypendia-pomostowe.pl/
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O elektronizacji KRS pisaliśmy m.in. w wiadomości 
"Elektronizacja postępowania rejestrowego przed KRS: 
jakie skutki dla organizacji społecznych?". Należało się 
spodziewać, że tak poważne zmiany w zasadach 
funkcjonowania rejestru wymuszą również zmiany w 
samych formularzach. I rzeczywiście tak się stało. 
 
Formularze KRS na stronie MS 
Pełen zestaw aktualnych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-
wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego 
 
Formularze dostępne na stronie resortu umożliwiają 
edycję. Poza symbolem formularza na stronie znajdziemy 
też jego opis.  
 
Należy zwrócić uwagę, że formularze ze strony 
ministerstwa wykorzystamy do składania wniosków w 
tradycyjnej papierowej formie lub też "poglądowo", 
przygotowując się do składania wniosku. Jeśli będziemy 
składać wniosek do KRS elektronicznie, z wykorzystaniem 
działającego od 1 lipca systemu, konkretny formularz 
znajdziemy już bezpośrednio w systemie (e-formularze 
KRSotwiera się w nowej karcie), który przeprowadzi nas 
przez poszczególne rubryki formularza. 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/nowe-formularze-krs-
dostepne-na-stronie-ministerstwa-sprawidliwosci 
 

6. Minigranty dla wolontariuszy. 

Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla 
wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się 
o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty 
aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą 
bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy 
Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną 
działania realizowane do końca 2021 roku. 

W ramach minigrantów Korpusu Solidarności, w każdym z 
16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za 
sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój 
projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów 
realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie 
inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane 
przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy 
się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach. 

Założenia mini grantów: 
Można ubiegać się o minigrant w wysokości maks. do 
1000 zł, 

Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z 
Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa 
(mapa Partnerów tutajotwiera się w nowej karcie). 

Uwaga! Konkursy prowadzone są indywidualnie przez 
każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i 
realizacji, wysokość środków, o które można się ubiegać, 
czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności 
od regionu. 

Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie 
dalej, jak do końca 2021 roku. 

Minigranty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu 
Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania 
własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych 
działań grup wolontariackich działających na rzecz 
społeczności lokalnej. 

Kto może ubiegać się o minigrant? 
Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co 
najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na 
terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider 
projektu występujący z wnioskiem o minigrant powinien 
posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-
wolontariuszy/ 
 

7.  6 rzeczy, które usprawnią pracę w NGO [webinarium 

portalu ngo.pl]. 

 

Zastanawiasz się, jak technologie, narzędzia mogą 

wspomóc pracę zespołu Twojej fundacji, 

stowarzyszenia? Chcesz dowiedzieć się, z jakich 

programów warto skorzystać w dużo niższej cenie lub za 

darmo? Zapisz się na webinarium ngo.pl, które 

poprowadzą ekspertki z TechSoup Polska i dowiedz się 

więcej. Zapraszamy! 

 

Zapraszamy na bezpłatne webinarium „6 rzeczy, które 

usprawnią pracę w NGO" [5 sierpnia, godz. 11-12].  

 

Poznasz 6 rzeczy, które możecie wprowadzić w Waszej 

organizacji, aby pracowało wam się wygodniej i szybciej, 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego
https://publicystyka.ngo.pl/nowe-formularze-krs-dostepne-na-stronie-ministerstwa-sprawidliwosci
https://publicystyka.ngo.pl/nowe-formularze-krs-dostepne-na-stronie-ministerstwa-sprawidliwosci
https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/
https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/
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m.in. komunikatory do szybkiej komunikacji; praca na 

plikach współdzielonych, narzędzia do zarządzania 

projektami. Opowiemy też, jak skorzystać z produktów i 

programów dzięki TechSoup (bezpłatne programy, 

najtańsze produkty, najkorzystniejsze oferty). 

Zapraszamy! 

 

Czego dowiesz się na webinarium: 

 

1. 6 rzeczy, które możecie wprowadzić w Waszej 

organizacji, aby pracowało wam się wygodniej i 

szybciej  

• Szybka komunikacja (używanie komunikatorów 

np. Slack, Teams, Google Hangouts do szybkiej 

komunikacji + uporządkowanie komunikacji 

mailowej) 

• Praca na plikach współdzielonych 

• Wdrożenie podpisu elektronicznego 

• Zarządzanie projektami – specjalne narzędzia 

• Planowanie postów w social media (+ 

sporządzenie planu komunikacji) 

• Połączenie działań marketingowych na jednej 

platformie 

 

2. Program TechSoup – dla kogo, jak się 

zarejestrować, jakie daje korzyści. Przykłady: 

• Bezpłatne programy / produkty, które są 

dostępne w TechSoup 

• Najtańsze produkty dostępne w TechSoup 

• Najkorzystniejsze oferty 

 

Webinarium poprowadzą i odpowiedzą na pytania: Liza 

Nema, Magdalena Pieńkowska z TechSoup Polska; nad 

przebiegiem webinarium będzie czuwać Renata 

Niecikowska z ngo.pl. 

Liza Nema - zajmuje się rozwojem programów 

edukacyjnych i komunikacją w TechSoup Polska. 

Interesuje się nowymi technologiami, sztuką współczesną, 

literaturą. 

Magdalena Pieńkowska - TechSoup Polska Manager, 

odpowiada za zarządzanie programem TechSoup w 

Polsce. Obejmuje to program darowizn, zniżek, rozwiązań 

chmurowych, sprzęt, edukację, oraz usługi wdrożenia 

rozwiązań chmurowych realizowanych dla NGO w Polsce. 

Zarządza ogólnym rozwojem programu i budowaniem 

potencjału technologicznego organizacji non-profit w 

Polsce. Związana z branżą rozrywkową, produkcyjną i 

marketingową od blisko 20 lat, w tym 12 lat jako lider 

zespołu. 

 

Warunki techniczne uczestnictwa w webinarze: 

Są dostępne na najnowszych oficjalnych wersjach 

przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome oraz Safari. 

Konieczne jest dostęp do sieci Internet, włącznie z 

programem służącym do przeglądania jej zasobów, 

posiadającym wtyczkę akceptującą technologię Flash, 

akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą 

JavaScript oraz konto poczty email. 

Niezbędne jest podłączenie w czasie Webinaru 

prawidłowo działających słuchawek lub głośników oraz 

mikrofonu. Słuchawki, głośniki i mikrofon nie powinny być 

jednocześnie używane przez inne aplikacje. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://wydarzenia.ngo.pl/358289-6-rzeczy-ktore-
usprawnia-prace-w-ngo-webinarium-portalu-ngo-pl-
358289.html 
 

8.  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. 

 

9.  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://wydarzenia.ngo.pl/358289-6-rzeczy-ktore-usprawnia-prace-w-ngo-webinarium-portalu-ngo-pl-358289.html
https://wydarzenia.ngo.pl/358289-6-rzeczy-ktore-usprawnia-prace-w-ngo-webinarium-portalu-ngo-pl-358289.html
https://wydarzenia.ngo.pl/358289-6-rzeczy-ktore-usprawnia-prace-w-ngo-webinarium-portalu-ngo-pl-358289.html
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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, 694 242 952 
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  

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
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 

tel.: 510 109 476 

 

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. Aleksandra Barańska 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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