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1. Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca 

– WSPIERANIE LOKALNYCH DZIAŁAŃ STRAŻNICZYCH. 

 
Sprawdzasz czy władza przestrzega prawa, dba o 
potrzeby obywateli i obywatelek, szanuje wspólne 
pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego - zgłoś 
swoją inicjatywę! Zapraszamy osoby indywidualne, 
grupy nieformalne i organizacje, które już działają 
strażniczo do składania wniosków w konkursie Funduszu 
Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Zgłoszenia do 18 
lutego do 14:00. 

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, 
dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne 
pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego 
nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się 
w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. 
Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy 
to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak 
raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, 
blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. 
Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a 
co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej 
pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie 
ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności 
strażniczej.  

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do 
odpowiadania na najważniejsze problemy życia 
publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania 
niekonwencjonalnych metod wspierania działalności 
obywatelskiej. Dlatego w 2020 roku przygotował 
pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, 
skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które 

już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie 
żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności 
z innych źródeł. Cieszymy się z efektów działań strażników 
i strażniczek, którzy otrzymali wsparcie w ubiegłym roku. 
Dlatego ogłaszamy drugą edycję konkursu, którego 
celem jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i 
oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują 
działania strażnicze. 

Zapraszamy: 
➢ zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym 

zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach 
strażniczych, 

➢ oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z 
doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale 
niedziałające w ramach organizacji prowadzących 
działania strażnicze, do przedstawienia wniosku 
prezentującego podejmowane przez nie działania z 
zakresu kontroli obywatelskiej, głównie na poziomie 
lokalnym. 

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania 
zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą 
działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o 
następującym charakterze: 

➢ systematyczne działania strażnicze w danej 
gminie/regionie; 

➢ konkretne akcje strażnicze mające na celu 
wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym 
obszarze życia publicznego; 

➢ działania sieciujące strażników/strażniczki z 
różnych gmin w Polsce; 
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➢ działania mające na celu upowszechnienie 
efektów lub wdrożenie w życie wniosków z 
działalności strażniczej wnioskodawcy. 

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć 
charakter ponadlokalny lub ponadregionalny. 
Zachęcamy do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin 
działania instytucji publicznych - przejrzystości, ekologii, 
kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących 
przestrzegania prawa i standardów etycznych przez 
biznes. 
 
Kto może zgłaszać się w konkursie? 
O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej 
ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, 
stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą 
cechują: 
1. niezależność –  osoba/grupa osób/władze organizacji 

lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację 
działań: nie są związane z partiami politycznymi lub 
komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie 
kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych 
wyborach; nie są urzędnikami/czkami; nie są 
zatrudnieni/one w jednostkach zależnych od 
administracji samorządowej lub od podmiotów, które 
kontrolują lub w podmiotach konkurujących z 
podmiotami kontrolowanymi; 

2. jawność własnych działań – prowadzą działania pod 
własnym imieniem (np. wnioskują o informację 
publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli 
prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest 
możliwość kontaktu z nimi); 

3. równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” 
na konkretne władze, podmioty, czy przedstawicieli 
wybranych opcji politycznych), planują działania 
długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna 
w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich 
wymagają takich samych standardów; 

4. rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też 
rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych 
zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);  
oraz które: 

5. mają doświadczenie we wcześniejszych działaniach 
związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, 
pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez 
władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych 
instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą 
pokazać, że w swoich działaniach kierują się 
standardami wymienionymi w pkt. 1-4. 

6. prowadzą lub w 2021 roku będą prowadzić działania 
informacyjne związane z podejmowanymi działaniami 
strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności. 
 

O jakie wsparcie można się ubiegać? 
W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w 
wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie 
darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych 
darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – 
osobie indywidualnej). 

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w 
ramach konkursu przewidziano łącznie 50 000 zł. Fundusz 
Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli 
środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby 
ciekawych zgłoszeń. 

W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można 
będzie pokrywać koszty: 

➢ związane bezpośrednio z proponowanymi 
działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia 
(w tym ewentualne koszty sądowe związane z 
prowadzeniem spraw w interesie publicznym czy 
koszty administracyjne); 

➢ poniesione między 1 kwietnia a 15 grudnia 2021 
r. (to przedział czasowy, w którym mogą 
odbywać się działania wspierane przez Fundusz). 

Wnioski można zgłaszać w systemie Witkac do 18 lutego 
2021 r. do godziny 14:00. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe. 
 

2. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy. 

 
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pod nazwą: otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na wsparcie wykonania w 2021 r. zadania 
publicznego polegającego na świadczeniu bezpłatnych 
usług naprawczych dla mieszkańców Słupska w ramach 
programu „Fachman dla seniora”. 

➢ W ramach konkursu osoby starsze będą mogły skorzystać 
z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, 
polegających na  drobnych naprawach, np. wymiana 
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żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca 
spłuczka.  

➢ Usługi będą świadczone zgodnie z potrzebami seniorek i 
seniorów obejmującymi poradnictwo i świadczenie 
pomocy w nieskomplikowanych pracach technicznych, nie 
wymagających szczególnej, specjalistycznej wiedzy czy 
specjalistycznych uprawnień.  

➢ Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, w 
pierwszej kolejności osób samotnych, niepełnosprawnych 
dysponujących niskimi dochodami. Do dyspozycji 
seniorów będzie udostępniony numer telefonu czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod 
którym będzie można zgłosić usterkę, ustalić zakres 
niezbędnych prac i termin wizyty. 

Więcej informacji na stronie: 
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15623 
 

3. Konkurs na feministyczne minigranty. 

 
Ruszył konkurs na feministyczne minigranty! Swoje 
pomysły na działania możecie zgłaszać do 15 lutego 2021 
do godziny 13:00. 

O wsparcie Funduszu Feministycznego w wysokości  
4 400zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne/kolektywy, składające się z co najmniej 
trzech osób. Nie trzeba być zarejestrowaną instytucją z 
bogatym doświadczeniem – liczy się pomysł i energia do 
działania! Ufamy, że to Wy najlepiej wiecie, jakie działania 
są najbardziej potrzebne. 

To już czwarta edycja naszego konkursu. Do tej pory 
Fundusz wsparł finansowo 68 inicjatyw zrealizowanych w 
całej Polsce na rzecz kobiet, dziewczynek, osób 
niebinarnych, transpłciowych i queer:  
https://femfund.pl/kogo-wspieramy/. Pieniądze trafiły 
między innymi, do Koła Gospodyń Wiejskich z 
miejscowości Łapy-Dębowina, grupy matek ze Starej Wsi, 
grupy Głuchych feministek, do uchodźczyń z Trójmiasta, 
queerowo-feministycznego kolektywu z Lublina czy grupy 
opiekunek osób niesamodzielnych z Rzeszowa. 

Ważne jest dla nas wspieranie grup i organizacji, 
działających na zasadach samoorganizacji, które 
podejmują decyzje wspólnie o nich dyskutując, są 
aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej i poza 
dużymi ośrodkami miejskimi. Zależy nam też, by docierać 
do grup, które są w szczególny sposób narażone na 
dyskryminację. 

Dlaczego warto? Ponieważ udział w konkursie to nie tylko 
możliwość sfinansowania dowolnego feministycznego 
pomysłu, ale także współdecydowania o tym, do kogo 
trafią pieniądze. To doświadczenie bardzo pozytywnie 
oceniają uczestniczki poprzednich edycji: "Podoba nam 
się, że organizacje mogą zdecydować, które akcje im się 
najbardziej podobają i ich głos ma znaczenie. To było 
niesamowite, że mogłyśmy poznać inne projekty i inne 
pomysły na działania prokobiece". 

Aby wziąć udział w czwartym konkursie Funduszu 
Feministycznego wystarczy wypełnić krótki 
elektroniczny wniosek. 
Zapraszamy do udziału, a także do szerokiego rozsyłania 
wici o konkursie! 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/ 
 

4. Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych. 

 
Wymyśliłeś/aś rozwiązanie, mikroinnowację, która może 
odmienić codzienność osób wykluczonych społecznie? 
Nie możesz uwierzyć, że nikt przed Tobą nie wpadł na 
podobny pomysł - rozwiązanie wydaje się przecież tak 
proste i tak potrzebne zarazem! Koniecznie zgłoś się do 
inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych - nabór 
właśnie trwa! 

Jeśli problemy grup dyskryminowanych są Ci bliskie, 
działasz na rzecz niwelowania nierówności społecznych, 
chcesz tworzyć nowe rozwiązania otwierające możliwości 
osobom wykluczonym społeczne - włącz się do działania! 
Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł, które 
pozwolą na półroczne testowanie innowacji, a także 
wsparcie merytoryczne na każdym etapie rekrutacji oraz 
tworzenia innowacji. 

Nabór trwa do 18 lutego 2021r. Przed wysłaniem 
zgłoszenia zachęcamy do konsultowania pierwszych 
pomysłów. 

Informacje na temat inkubatora Włącznik Innowacji 
Społecznych dostępne są na stronie 
internetowej: http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/a
ktualne-nabory/ oraz 
na Facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy/. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. 
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Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Liderem projektu jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
partnerami Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
UM WZ. 

Więcej informacji na stronie: 
https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-
nabory/ 
 

5. Wsparcie dla centrów integracji społecznej i zakładów 
aktywności zawodowej. 

 
Sejm przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która 
m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej oraz 
centra integracji społecznej. – To bardzo ważna pomoc w 
trudnym czasie pandemii, bardzo się cieszę, że te 
korzystne rozwiązania będą funkcjonowały – mówi 
minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 
 

Co się zmieni w przypadku zakładów aktywności 
zawodowej? 
 Pracodawca, który prowadzi ZAZ, będzie mógł ubiegać się 
o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego 
pracownika. Co więcej, będzie istniała również możliwość 
otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i 
należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji 
wyłącznie wynagrodzenia). 
Dzięki zmianom możliwe będzie również wypłacenie 
świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości 
uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej, którzy 
objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. Dotychczas skierowanie na kwarantannę lub 
izolację domową pozbawiało uczestników świadczenia 
integracyjnego za dni nieobecności w Centrum. 
– Zadaniem centrów integracji społecznej jest świadczenie 
usług służących reintegracji społecznej i zawodowej 
osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom 
niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i 
narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów 
karnych oraz uchodźcom. Przebywanie na kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych ma charakter 
szczególny i niezależny od woli uczestnika, a świadczenie 
integracyjne jest często jedynym źródłem jego przychodu.  
Co jeszcze się zmieni? 
W nowelizacji tzw. ustawy covidowej znalazły się też 
m.in. rozwiązania dotyczące pieczy zastępczej. 
I tak osoby prowadzące podmioty pieczy zastępczej w 
okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi 

służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni 
poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym. Będą 
musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki 
ochrony osobistej i szybko reagować w razie 
prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym 
zakresie. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-centrow-

integracji-spolecznej-i-zakladow-aktywnosci-zawodowej 

 

6. Program dotacyjny PNWM „Zachować pamięć 2021”. 

 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w 
2021 roku oferuje ponownie program „Zachować 
pamięć” – szczególny sposób dofinansowania projektów, 
w których historia związana ze zbrodniami narodowego 
socjalizmu stanowi ważny element realizowanego 
programu. Pierwszy termin składania wniosków mija 28 
lutego 2021 roku. 

Program „Zachować pamięć” skierowany jest do polsko-
niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas 
wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę 
związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II 
wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie 
Niemcy. 
W tym roku PNWM uruchamia trzy terminy zgłaszania 
projektów oraz możliwość realizacji projektów 
stacjonarnie, online lub hybrydowo. 
 
Kryteria programu „Zachować pamięć” 
Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł 
zostać dofinansowany w ramach programu „Zachować 
pamięć”, musi spełniać następujące kryteria: 

➢ Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami 
programu. Wszystkie zaplanowane działania, 
także te w części odnoszącej się do czasów 
współczesnych, nawiązują do tematyki projektu. 

➢ Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci 
terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie 
historii tego miejsca. Preferowane będą projekty 
realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi 
placówkami edukacyjnymi zajmującymi się 
zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z 
oferty pedagogicznej tych placówek. 

➢ Co najmniej połowa programu poświęcona jest 
tematyce narodowego socjalizmu, II wojny 
światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich 
przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym 
przygotowaniem i podsumowaniem tej części 
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przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% 
całego projektu). 

➢ Program części historycznej odnosi się do 
współczesności i życia młodych ludzi, i stworzony 
jest w oparciu o zagadnienia nurtujące 
uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika 
aktywny udział młodzieży w planowaniu i 
przebiegu programu. 

➢ Program składa się częściowo z warsztatów, 
podczas których młodzież, bazując na zdobytej 
wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i 
dyskusji na temat problemów występujących we 
współczesnym świecie. 

➢ Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i 
podczas spotkania) do udziału w projekcie i 
podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz 
aktywnie biorą udział w podsumowaniu 
programu. 

➢ W przypadku projektów trójstronnych 
uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju 
trzeciego. 

➢ Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom 
wzajemne poznanie się, zawiera elementy 
edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do 
poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, 
języka i życia codziennego. 

➢ Wspólny program trwa od 4 do 14 dni. 
➢ Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku 

od 14 do 26 lat. 

Zachęcamy uczestników projektów do stworzenia doku-
mentacji projektowej (np. filmu, prezentacji, pamiętnika 
itp.), w której przedstawią wspólne działania oraz podzielą 
się swoimi refleksjami po wizycie w miejscu pamięci. 

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem 
dodatkowym kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o 
dodatkowe dofinansowanie tego miniprojektu w ramach 
„4×3 – prosta sprawa”. 
 
Miejsca pamięci 
Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować 
pamięć” są miejsca upamiętniania ofiar terroru 
hitlerowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy 
koncentracyjne i obozy zagłady, jak również miejsca 
znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków 
eutanazji lub byłych obozów pracy (por. także: Miejsca 
pamięci). 

Stacjonarnie, online lub hybrydowo 

 Wyjątkowa sytuacja – wyjątkowe spotkania! 
Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją 
epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku 
dofinansowanie projektów realizowanych w różny 
sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi 
spotkań zdalnych oraz zasadami ich dotowania przez 
PNWM. 
 
Proponujemy również odwiedzić strony internetowe 
miejsc pamięci oraz placówek muzealnych i edukacyjnych. 
Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsztaty online. 
 
Jak wspieramy? 
Projekty związane z okresem narodowego socjalizmu i II 
wojny światowej, obejmujące programem wizytę w 
miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków 
historii, wymagają od uczestników rzetelnego 
przygotowania, pogłębionej refleksji, a często także 
wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek 
muzealnych i pedagogicznych. Program „Zachować 
pamięć” pomaga sprostać tym wymogom poprzez 
wsparcie finansowe na specjalnych zasadach: 

Projekty stacjonarne: 
na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci 
oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną 
placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje 
dofinansowanie według stawek jak przy projektach 
realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie 
od rodzaju zakwaterowania; 
PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka w prawej 
kolumnie) dofinansowania kosztów programu, podróży i 
pośrednictwa językowego. 

Projekty online: 
uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania 
projektów online dostępne są w zakładce „Projekty 
online”; PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie 
kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy 
ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka w prawej 
kolumnie) . 

Projekty niezakwalifikowane do programu „Zachować 
pamięć”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, 
PNWM dofinansuje zgodnie z Wytycznymi wspierania i 
wynikającymi z nich stawkami. 
 
Jak zgłosić projekt? 
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Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, 
należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz 
wypełnić formularz uzupełniający (formularz ten będzie 
aktywny od połowy grudnia 2020 roku). 

Terminy składania wniosków: 

• do 28 lutego 2021 roku, 

• do 30 kwietnia 2021 roku, 

• do 30 września 2021 roku. 

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. 
Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy 
dopisać „Zachować pamięć”. 

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z 
równoczesnym dofinansowaniem: 

• ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży 
(Kinder- und Jugendplan des Bundes); 

• z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 
wymiany międzynarodowej. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/ 

 

7.  Nabór ofert w trybie art. 19a. 

Prezydent Miasta Słupska ogłasza nabór ofert w trybie 
art. 19a na udzielenie dotacji w wysokości do 10 000,00 
zł. 

Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych 
działających w zakresie sportu, klubów sportowych 
realizujących zadania dla mieszkańców Miasta Słupska: 

➢ wysokość dofinansowania lub finansowania 
projektu nie może przekroczyć kwoty 10 00,00 zł, 

➢ projekty muszą zostać zrealizowane w okresie nie 
dłuższym niż 90 dni. 

Cel: Wsparcie organizacji sportowych/ klubów 
działających na rzecz Słupskiego sportu Informacja o 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie 
pozakonkursowym: Informujemy, że Prezydent Miasta 
Słupska zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi 
wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania 
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.  
 
Więcej informacji na stronie:  
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15598 
 

8. Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy: Konkurs na 

sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe. 

 

Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać 

organizacje społeczne prowadzące działania 

monitoringowe i rzecznicze. Wnioski przyjmujemy do 15 

marca 2021 do godz. 12:00 w południe. Konkurs 

prowadzi Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. 

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu 
monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk 
publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji 
społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa 
praw i interesów służących poprawie warunków 
działalności organizacji społecznych i ruchów 
obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, 
a wkład własny jest nieobowiązkowy. 

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez 
Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski 
lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację 
na działania projektowe będzie mogła także otrzymać 
dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój 
instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, 
podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na 
działalność, poprawę zarządzania. 

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie 
Wniosków. 

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 
maja 2021. 
 
Więcej informacji na stronie:  

https://aktywniobywatele.org.pl/dla- 

wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-

rzecznicze-i-monitoringowe/ 

 

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. 
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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: 
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: 
bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.)  

oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
1. telefonicznie - 59 840 29 20, 535 635 681, 
2. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
3. 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, p.122 (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.: 
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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. 
 
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: a.wojciechowska@cio.slupsk.pl 

tel.: 535 635 681 
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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. Patrycja Nytko 



 

 

 


