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1. Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy 

realizowane przez seniorów i dla seniorów. 

 
Ogłoszenie Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne 
na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla 
seniorów”, w ramach Priorytetu 1 Małe Inicjatywy 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, FIO 2021-2023. Z wielką 
przyjemnością ogłaszamy 1 edycję Konkursu „Złoty wiek. 
Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane 
przez seniorów i dla seniorów”. Celem Konkursu jest 
zwiększenie ilości oddolnych inicjatyw seniorów i na 
rzecz seniorów w społeczności lokalnej. 
 
Do aplikowania uprawnione są: 

• młode organizacje pozarządowe, 

• grupy nieformalne, 

• grupy nieformalne z patronem 
działające na terenie całej Polski. 
 
Realizowane projekty powinny wpisywać się w 
następujące cele: 

• Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach 
społecznych) 

• Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na 
emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym 
związanymi) 

• Integracyjny 

• Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w 
warunkach życia) 

• Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, 
społecznie i fizycznie) 

• Edukacyjny (kompensowanie braków w 
wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu 
funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się 

rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi 
komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, 
szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne 
oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię 
dedykowanych im zajęć) 

• Upamiętniający 
 

Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 20.09.2021 i kończy 
05.10.2021 o godzinie 12:00. 
 
Okres realizacji projektów wyznacza się na: 15 
października do 31 grudnia 2021 r. 
 
Budżet przeznaczony na dotacje w 2021 r. to: 194 000 zł 
brutto, przy czym: 

• Na mikrogranty kategorii I o jednostkowej 
wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się środki w 
wysokości 44.000 zł brutto (11 mikrograntów), 

• Na mikrogranty kategorii II o jednostkowej 
wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy się środki 
w wysokości 70.000 zł brutto (7 mikrograntów), 

• Na mikrograty kategorii III o jednostkowej 
wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy się 80.000 
zł brutto (4 mikrogranty). 

 
Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora 
dostępnego od dnia 20.09.2021 pod adresem: 
generator.wspolnotapokolen.pl i na stronie Organizatora 
(www.wspolnotaotwiera się w nowej karciepokolen.pl) 
 
UWAGA!!! 
 
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania 
zostanie ogłoszona przed dniem 10.10.2021 
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Szczegóły informacji na stronie: 
https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/ 
 

2. Konkurs na projekty interwencyjne w ramach 
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 
Pierwsza tura naboru ciągłego na projekty interwencyjne 
potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00. 
 
Czym są projekty interwencyjne? 
W ramach konkursu na projekty interwencyjne 
dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką 
odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców 
sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej 
lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy 
odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma 
odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować 
rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 
miesięcy.   
Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech 
tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:  
 

• Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 
z równością płci), 

• Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 
przeciwdziałanie wykluczeniu, 

• Budowanie kultury demokratycznej i 
zaangażowania obywatelskiego na poziomie 
lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 
środowiska). 
 

Kwota  przeznaczona  na  granty  w  konkursie  
interwencyjnym wynosi łącznie 542 070 euro, z czego na 
obecną, pierwszą turę naboru przypada 216 828 euro. 
Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 
2022 roku a II kwartałem 2023 roku.  

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest 
ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony. Program 
wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej 
Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie 
m.st. Warszawy.   

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów 
interwencyjnych:  

• minimalna kwota grantu: 6000 EUR, 

• maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR, 

• czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy, 

• wkład własny: nieobowiązkowy, 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków na 
współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-

Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% 
podstawowej kwoty grantu). 

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie 
ciągłym w okresie trwania naboru, a decyzje o przyznaniu 
grantów interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc.  
Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o 
przyznaniu grantów:  
 

• 1. termin składania wniosków: 7-20.09.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021); 

• 2. termin składania wniosków: 21.09-20.10.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021); 

• 3. termin składania wniosków: 21.10-20.11.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 23.12.2021); 

• 4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 
(decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022); 

• 5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do 
godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu 
grantów: do 28.02.2022). 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-
interwencyjny/ 
 

3. Druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY! 

 
Szukasz pomysłów na interesujące działania, które 
zrealizujesz ze swoimi uczniami? Planujesz wprowadzić 
metodę projektu na zajęcia lekcyjne? Chcesz, aby Twoi 
uczniowie wykazali się zaangażowaniem społecznym? 
Jeśli tak – nie wahaj się i przyłącz swoją szkołę do II 
edycji projektu „TO(działa)MY!” 
 
Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” 
skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z 
uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego 
celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania 
wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest 
szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i 
kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. 
Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w 
obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje 
możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 
tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację 
przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze 
społecznym.  
Termin rejestracji: 15.09 – 15.10.2021 r. 
 
CELE PROJEKTU 
 

https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/
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• kształtowanie postawy zaangażowania 
społecznego wśród dzieci i młodzieży, 

• zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby 
swojego najbliższego otoczenia, 

• budowanie świadomości młodych ludzi w 
obszarach związanych z ekologią, ochroną 
środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą, 

• wsparcie placówek w postaci przekazania 
darowizn na realizację wybranego projektu. 
 

NA CZYM POLEGA PROJEKT ? 
W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, 
działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą 
zespoły, w których będą pracować nad projektem 
społecznym w wybranym obszarze tematycznym. 
Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości 
do działania: ekologia, edukacja, kultura i rozrywka. Są to 
zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi 
ludzie. W grupie mogą zdziałać zdecydowanie więcej! 
Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli 
urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele 
pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. W ramach 
projektu TO(działa)MY! jest to możliwe! Zaangażowane 
placówki będą mogły starać się o dofinansowanie 
przygotowanego przez uczniów projektu. 
 
ETAPY PROJEKTU 
Część 1 (obowiązkowa) projektu – praca projektowa – 
stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod 
okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację 
projektu społecznego w minimum jednym z dwóch 
zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane 
przez uczniów projekty zostaną następnie przez nich 
zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą 
służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności. 
 
Część 2 (dodatkowa) projektu – konkurs grantowy 
Fundacji Santander na dofinansowanie uczniowskiego 
projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać 
się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów 
projektu. Aplikacja może dotyczyć rozwinięcia działań 
podjętych przez Uczniów w obowiązkowej części lub 
zupełnie nowego projektu społecznego. W II edycji 
projektu macie szansę zaplanować zdecydowanie szersze 
działania – do wyboru granty w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 
tys., a nawet 15 tys. zł! Dofinansowania zostaną 
przyznane placówkom, których wnioski otrzymają 
najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w 
Regulaminie. 
 

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, 
dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym 
opisane zostały w Regulaminie Projektu, z którym należy 
zapoznać się przed rejestracją do akcji. 
 
 W ubiegłym roku na konkurs grantowy wpłynęło wiele 
ciekawych aplikacji. Wybór najlepszych inicjatyw nie był 
prosty. Wyróżnione szkoły otrzymały wsparcie, które 
pozwoliło zrealizować wyjątkowe projekty. W tym roku 
także czekamy na Wasze pomysły i wartościowe projekty 
społeczne.  
 
KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE: 
 
Materiały dydaktyczne 
Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do 
udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych 
materiałów dydaktycznych, dostępnych na stronie UNICEF 
Polska, umożliwiających przeprowadzenie działań. W 
przewodniku metodycznym znajdują się: 
 

• informacje na temat metody projektowej w pracy 
z uczniami, 

• wskazówki metodyczne jak zorganizować i 
kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej, 

• prezentację 2 obszarów tematycznych (ekologia i 
edukacja/kultura/rozrywka) wraz z 
przykładowymi inspiracjami projektów 
społecznych do zaadaptowania. 
 

Możliwość otrzymania grantu na realizację projektu 

• każda placówka edukacyjna, która weźmie udział 
w części obowiązkowej projektu, będzie miała 
możliwość ubiegania się o grant Fundacji 
Santander w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys. lub 
nawet 15 tys. złotych! 
 

Certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia 
Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy 
projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w 
projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne 
zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części 
dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, 
otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej 
Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 
2021/2022. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, 
biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na 
wynik.  
 
Przyłącz swoją szkołę do akcji. Wprowadź do słownika 
młodzieży hasło: TO DZIAŁA MY! 
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Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/361972-druga-edycja-programu-
to-dziala-my.html 
 

4.  Czy organizacja pozarządowa powinna zapewniać 
dostępność? 

 
Dostępność. Trudny temat, z którym muszą oswoić się 
również organizacje pozarządowe, szczególnie takie, 
które realizują zadania publiczne. Zachęcamy do 
zapoznania się z przygotowanym opracowaniem. Mamy 
nadzieje, że wprowadzi Was ono w świat dostępności, 
nastawi do niej pozytywnie, nie przestraszy, a dostarczy 
cennej wiedzy i praktycznych podpowiedzi. Postawcie na 
dostępność! 
 
Czy organizacja pozarządowa powinna zapewniać 
dostępność? Na tytułowe pytanie odpowiedź może być 
tylko jedna: TAK. Organizacje pozarządowe powinny dbać 
o dostępność swoich działań, bo osoby z 
niepełnosprawnościami to jakieś 12% społeczeństwa, a 
jeśli chwilę się nad tym zastanowimy to każde z nas w 
różnych momentach swojego życia będzie osobą o 
szczególnych potrzebach. 
 
Dostępność przy zlecaniu zadań publicznych NGO-som 
Gdy jednak postawić pytanie czy organizacja pozarządowa 
jest zobowiązana zapewniać dostępność na podstawie 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami to odpowiedź na takie pytanie 
może być tylko jedna: NIE. Ustawa jest przeznaczona dla 
podmiotów publicznych i NGO-sy tej definicji nie 
spełniają. 
 
Uważny czytelnik powie zaraz: ale przecież w ustawie jest 
mowa o tym, że przy zlecaniu i powierzaniu zadań 
publicznych trzeba zapisać w umowie kwestie związane z 
dostępnością. Oczywiście. Ale ten obowiązek określenia 
dostępności realizowanego zadania publicznego leży po 
stronie zlecającego. I dodatkowo powinien za sobą 
pociągać zwiększone finansowanie realizacji zadania 
publicznego. Dostępność działań realizowanych na 
zlecenie (lub w trybie powierzenia) przez podmiot 
publiczny jest bowiem jakby przedłużeniem dostępności 
samego podmiotu publicznego. 
 
I tu kilka ważnych kwestii – gdy organizacja pozarządowa 
będzie realizowała zadanie publiczne to osoba ze 
szczególnymi potrzebami nie do niej bezpośrednio - a do 
zlecającego tę realizację podmiotu publicznego - będzie 
zwracała się z wnioskiem o zapewnienie dostępności i 

ewentualnie skarżyła podmiot publiczny o brak 
dostępności. Prezes PFRON rozważając zasadność skargi i 
ewentualnie stosując grzywnę w celu przymuszenia, 
będzie ją nakładał na podmiot publiczny, a nie na 
organizację pozarządową. 
 
Musimy trochę poczekać na ukształtowanie się sposobu 
rozpatrywania skarg przez Prezesa PFRON w przypadku, 
gdy podmiot publiczny zobowiązał wykonawcę zadania 
(organizację pozarządową) do zapewniania dostępności, a 
ta tego nie zrobiła. Jednak w moim przekonaniu takie 
sytuacje będą wyjątkowe chociażby dlatego, że cała 
realizacja zadań publicznych podlega przecież nadzorowi 
zlecającego i problemy z dostępnością w przypadku 
świadomych podmiotów publicznych da się łatwo wykryć. 
 
Dostępność to większe koszty realizacji zadania 
Przeanalizujmy przez chwilę jeszcze kwestię zapewniania 
dostępności przy realizacji zadania publicznego. 
Najważniejsze z perspektywy organizacji pozarządowej 
jest nie dać się przekonać, że wszystko należy zrobić 
samemu oraz że dostępność nie powoduje zwiększenia 
kosztów realizacji zadania, bo to nie jest prawda. W 
niektórych przypadkach wprowadzenie usług 
dostępnościowych będzie generowało wyższe koszty. I 
koszty te powinny być uwzględnione w kalkulacji kosztów 
realizacji zadania zleconego i sfinansowane. 
 
Druga ważna rzecz, o której należy pamiętać to fakt, że to 
na podmiocie publicznym powinien leżeć obowiązek 
opisania jakiej dostępności w realizacji projektu się 
spodziewa. Samo zacytowanie ustawy to będzie 
zdecydowanie za mało. W ramach wszelkiego rodzaju 
konsultacji czy prac lokalnych rad działalności pożytku 
publicznego trzeba dbać o pojawienie się mechanizmów 
opisu dostępności. Myślę, że z naturalnych przyczyn 
łatwiej będzie o to w trybie zamówień publicznych (bo 
tam szczegółowe opisywanie przedmiotu zamówienia jest 
oczywiste), ale podobnie powinno to działać także przy 
zlecaniu zadań w ramach ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/czy-organizacja-pozarzadowa-
powinna-zapewniac-dostepnosc 
 
 
 
 
 
 

https://fundusze.ngo.pl/361972-druga-edycja-programu-to-dziala-my.html
https://fundusze.ngo.pl/361972-druga-edycja-programu-to-dziala-my.html
https://publicystyka.ngo.pl/czy-organizacja-pozarzadowa-powinna-zapewniac-dostepnosc
https://publicystyka.ngo.pl/czy-organizacja-pozarzadowa-powinna-zapewniac-dostepnosc
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5.  IX Powiatowe Forum Senioralne, już 24 września. 

 
 
Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-
3/zapraszamy-na-ix-powiatowe-forum-senioralne-juz-24-
wrzesnia/#maincontent 
 

6. Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce. 

Do konkursu zapraszamy wszystkie te organizacje, które 
chcą w swoich społecznościach wprowadzić innowacyjne 
zmiany. Na pomysły czekamy do 10 października 2021. 
Kryteria wyboru zwycięskich projektów to przede 
wszystkim realizacja celów konkursu w zakresie wsparcia 
lokalnych społeczności w podejmowaniu realnych i 
trwałych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w 
obszarze woda, energia recycling. Istotne jest, aby 
projekty startujące w konkursie odpowiadały na 
konkretne wyzwania, z którymi mierzą się lokalne 
społeczności. Autorzy 30 najlepszych projektów, 
otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. 

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w 

konkursie: 

30 grantów na 30 lat bp w Polsce 

W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój 

społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, 

recycling 

 

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w 

podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego 

rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling. 

 

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, 

znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w 

których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, 

otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. 

Łączna pula nagród wynosi 150000 zł. 

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi 

Aktywnych. Partnerem i fundatorem grantów jest bp 

Polska (BP Europa SE Oddział w Polsce), która od lat 

wspiera partnerów społecznych w ich działaniach 

skierowanych na rozwiązywanie problemów społeczności 

lokalnych. Z okazji 30-lecia obecności bp w Polsce, firma 

przeznaczy 30 granatów dla małych, lokalnych NGO. 

 

Wybór sposobu uczczenia 30 rocznicy obecności bp w 

Polsce, wynika z połączenia polskiej strategii społecznej 

odpowiedzialności z nową, globalną strategią bp, w której 

szczególne miejsce mają działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu 

Omikron (link na www.mila.org.pl/konkurs) do dnia 10 

października 2021 do godz. 20:00 lub do osiągnięcia limitu 

zgłoszeń. Maksymalna liczba projektów przewidziana do 

oceny wynosi 500. Po osiągnięciu tego limitu generator 

nie będzie przyjmował dalszych wniosków, niezależnie od 

terminu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie 

się z regulaminem konkursu. 

 

Cel konkursu 
Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w 
podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w obszarze woda, energia recycling. Szczegółowe 
cele konkursu określa regulamin. 

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/zapraszamy-na-ix-powiatowe-forum-senioralne-juz-24-wrzesnia/#maincontent
https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/zapraszamy-na-ix-powiatowe-forum-senioralne-juz-24-wrzesnia/#maincontent
https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/zapraszamy-na-ix-powiatowe-forum-senioralne-juz-24-wrzesnia/#maincontent
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Kto może się wziąć udział w konkursie? 

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną 

(wymagany jest aktualny KRS). 

 

Czas na realizację projektów 

Czas na realizację projektu upływa 30 stycznia 2022 r. 

Termin ukończenia realizacji równoznaczny jest z 

zakończeniem prac i złożeniem sprawozdania.. 

 
Więcej informacji na stronie: 
www.mila.org.pl/konkurs 
 

7.  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/ 
 

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: 

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; 

http://www.mila.org.pl/konkurs
https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/
https://niw.gov.pl/startuja-mini-granty-dla-wolontariuszy/
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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  
 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. 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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. Magdalena Misiura 

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