
Wprowadzenie do projektu



Jaki potencjał dostarcza Fundacja Pro NGO?

Konkurs charytatywny „Pomagaj z pasją”, 
angażujący i łączący środowisko biznesowe.

Challenge #CEO4ProNGO – wiedza i 
doświadczenie prezesów/dyrektorów trafia 

do NGO w postaci szkoleń i warsztatów

Projekt dla Klubów sportowych Be Pro Club

Kongres Pro NGO – spotkanie dla 
organizacji pozarządowych z całego kraju. 

Pobierz raport.

http://beproclub.com.pl/
http://beproclub.com.pl/
https://pomagajzpasja.pl/
https://pro-ngo.pl/challenge-ceo4prongo/
https://pomagajzpasja.pl/
https://pomagajzpasja.pl/
http://beproclub.com.pl/
https://pro-ngo.pl/raport-podsumowujacy-kongres-pro-ngo/


Idea Klubu Odpowiedzialnych Gmin

 Rozwój i wzrost rozpoznawalności Gminy oraz lokalnych NGO.

 Modelowe rozwiązanie problem komunikacji między NGO i urzędami.

 Połączenie Gminy, NGO i środowiska biznesowego.

 Całoroczne wsparcie NGO – szkolenia, warsztaty.

 Indywidualne doradztwo i konsultacje.

Idea Klubu odpowiada na pytania NGO 

względem przedstawicieli Urzędów, 

które padły podczas Kongresu Pro NGO, 

który odbył się 21.X.2020 r. 

Obejrzyj na Youtube.

https://pro-ngo.pl/kongres-pro-ngo/
https://youtu.be/jS0aQm0u7Ag


Klub Odpowiedzialnych Gmin

Wypowiedzi prelegentów i pytania organizacji pozarządowych potwierdziły, że współpraca na linii NGO-Urząd

musi zostać wsparta modelowo, aby ułatwić komunikację i efektywne działanie obydwu stron.

Klub Odpowiedzialnych Gmin modelowo wspiera trzeci sektor oraz Gminę, udostępniając szereg narzędzi,

szkoleń, warsztatów i akcji, pozwalających na zwiększenie aktywności w środowisku biznesowym.

Łączymy Gminy, które deklarując odpowiedzialność za rozwój NGO w regionie, pozyskują dla swoich organizacji

pozarządowych systemowe wsparcie w obszarze networkingu, promocji oraz wizerunku. Dołączając do Klubu

Gmina otrzymuje pakiet wsparcia, dzięki któremu lokalne organizacje mogą rozwinąć swoją aktywność w

środowisku korporacyjnym.

Współpraca  
NGO i Firm

Promocja i 
wizerunek 

Gminy

Pakiet 
świadczeń 

rozwojowych

Szkolenia, 
debaty, 

warsztaty

Całoroczne 
wsparcie i 
consulting

Dostęp do 
dedykowanej 
aktywności 

dla Członków



Korzyści dla Członków Klubu 

Promocja lokalnych organizacji pozarządowych w środowisku biznesowym.

Szkolenia, webinaria, praktyczne przykłady, doradztwo dla NGO.

Networking – Urzędów, Gmin, NGO, Firm, Korporacji.

Promocja i zwiększenie rozpoznawalności Gminy w Polsce.

Optymalizacja kosztów NGO - dedykowane projekty, akcje zniżkowe, specjalne oferty.

Wsparcie w komunikacji – podpisanie deklaracji połączone z aktywnością przedstawicieli 
Gminy podczas spotkań, debat, kongresów wspólnie z NGO.



Efekty

• Promocja pośród pracowników korporacji i firm w kraju.

• Zwiększenie rozpoznawalności w środowisku biznesowym.

• Networking – okazja do współpracy z firmami i korporacjami.

• Dedykowane szkolenia i warsztaty prowadzone m.in. przez ekspertów z firm        
i korporacji.

• Pierwszeństwo udziału w projektach Fundacji.

• 10% rabat na wszystkie usługi Fundacji Pro NGO, w tym Certyfikat BSH.

• Zniżki i rabaty u partnerów Fundacji.

Wsparcie NGO w regionie

• Deklaracja aktywności społecznej – chęć rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, zapewnienie stałego wsparcia dla aktywnych społecznie 
mieszkańców i NGO.

• Udział w kongresach, debatach i branżowych wydarzeniach.

• Wizytówka Gminy na stronie Pro-NGO.pl komunikowana w mediach 
społecznościowych i kanałami komunikacyjnymi Fundacji.

• Artykuł prasowy na temat współpracy – opracowany i dystrybuowany przez 
Fundację Pro NGO.

• Udział w plebiscycie na najaktywniejszą Gminę.

• Promocja Gminy pośród środowiska biznesowego w kraju.

• Wsparcie komunikacyjne na linii NGO – Gmina.

Promocja i wizerunek Gminy



Etapy współpracy

Proces współpracy z Członkami Klubu obejmuje roczny cykl wspólnych działań.

Zgłoszenie do Klubu i 
spełnienie formalności.

Przekazanie materiałów 
wprowadzających dla   

Nowych Członków Klubu.

Opracowanie materiałów 
promocyjnych Gminy, 

informujących o potencjale w 
obszarze NGO, CSR, 

turystyki i biznesu.

Stworzenie wizytówki na 
stronie Pro-NGO.pl oraz 

przekazanie Gminie 
informacji do komunikacji dla 

NGO.

Bieżące informowanie 
Członka Klubu o 

aktywnościach: webinarach, 
projektach, kongresach itd.

Raport podsumowujący 
współpracę oraz nominacja 

do Plebiscytu na 
najaktywniejszego Członka 

Klubu.



Oferta dla Członków Klubu
Pakiet świadczeń dla Gminy

Tytuł Członka Klubu 
Artykuł prasowy o współpracy – przygotowanie oraz 
dystrybucja poprzez Fundację Pro NGO



Opis Członka Klubu na stronie www  Networking między przedstawicielami Członków Klubu 

Wpis w aktualnościach na www  Projekty inicjujące kontakt Członków Klubu z biznesem 

Logo na stronie www  Możliwość zgłoszenia do Plebiscytu Aktywnej Gminy 

Pierwszeństwo dla NGO Członka Klubu do udziału w 
projektach Fundacji Pro NGO



Bezpłatne konsultacje ekspertów Fundacji Pro NGO dla 
NGO Członków Klubu – 2 szt. / miesięcznie dla NGO, do 
20 szt. miesięcznie na Członka



Minimum 12 dedykowanych szkoleń i warsztatów 
rocznie dla Członków Klubu oraz NGO.


10% rabatu dla NGO na usługi Fundacji Pro NGO, w tym 
Certyfikat BSH oraz dostęp do ofert partnerskich.



2 wpisy o Członku Klubu na Fanpage Pro NGO  Wsparcie w komunikacji na linii NGO - Urząd 

10% rabatu dla uczestnictwa w Programie Gmina 
Przyjazna Seniorom.

 Wpis na stronie Linkedin Fundacji Pro NGO 

Roczna opłata Członkowska wynosi:

0 – 10 000 mieszkańców - 3000 zł. netto

10001 – 20 000 mieszkańców – 4000 zł. netto

Powyżej 20 000 mieszkańców – 5000 zł. netto



Porozmawiajmy
i razem zmieńmy świat wokół nas.

Grzegorz Ludwin

tel.: 511-614-144

email: gludwin@pro-ngo.pl

www.pro-ngo.pl

/ BSHCert

/ FundacjaProNGO

/ ProNGO

mailto:gludwin@pro-ngo.pl
http://www.pro-ngo.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCL5vFHV5Ab2JUUYBNjFlHtA
https://www.youtube.com/channel/UCL5vFHV5Ab2JUUYBNjFlHtA
https://www.facebook.com/BSHCert
https://www.facebook.com/BSHCert
https://www.facebook.com/FundacjaProNGO
https://www.facebook.com/FundacjaProNGO
https://www.linkedin.com/company/prongo/
https://www.linkedin.com/company/prongo/

