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Grzegorz Ludwin 
Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO

Szanowni Państwo!
Z nie lada satysfakcją i ogromną dumą oddajemy w Państwa ręce raport podsumowujący działania Fun-
dacji Pro NGO za rok 2022. Dla naszej organizacji jak i dla wielu innych, był to trudny i wymagający czas. 
Działania statutowe naszej Fundacji oraz realizacja zaplanowanych projektów zbiegły się w czasie z in-
tensywnymi działaniami na rzecz wsparcia uchodźców. Mimo wyzwań i trudności udało się zrealizować 
działania zaplanowane i te wynikające z potrzeby chwili. Przekazanie ponad 12 ton produktów oraz ponad 
300 szt. sprzętu komputerowego uchodźcom nie przeszkodziło nam w realizacji działań na rzecz rozwoju 
i profesjonalizacji trzeciego sektora. Kolejny rok działań Fundacji zakończyliśmy wydarzeniem „CSR i ESG 
– od ludzi dla ludzi”, które połączyło przedstawicieli różnych sektorów, dając przestrzeń do dialogu, nawią-
zywania relacji i podejmowania rozmów o współpracę. 

Dziękujemy, że jesteście z nami i wspieracie działania Fundacji! Życzę przyjemnej lektury Raportu.

https://pro-ngo.pl/
https://www.linkedin.com/in/gludwin/


Poradnik i Magazyn Kompas NGO

Dobra współpraca z partnerem biznesowym wymaga przygotowania, dlatego wydaliśmy Poradnik Kompas NGO, czyli kompleksowy 
przewodnik, który uczy krok po kroku jak się do takiej współpracy dobrze przygotować. Poradnik stał się prekursorem do dalszych 
działań w tym obszarze. Tak narodził się pomysł wydawania czasopisma, którego ideą jest popularyzacja i profesjonalizacja współpracy 
międzysektorowej. Magazyn Kompas NGO to bezpłatny kwartalnik, który jest miejscem wiedzy, inspiracji i dobrych praktyk dla pracow-
ników organizacji pozarządowych i przedstawicieli środowiska biznesowego.

Razem rozwijajmy trzeci sektor w Polsce!Sponsor Magazynu

Obszary współpracy  
przy projekcie:  

wolontariusz, autor, 
partner, reklamodawca. 

1 408 
pobrań Poradnika

4 
wydania Magazynu 

Kompas NGO  
(numer ISSN 2720-6858)

53 
autorów

2 800 
pobrań trzech 

wydań Magazynu

59 
udostępnionych  

artykułów eksperckich

Pobierz Pobierz

 
 

https://pro-ngo.pl/
https://poradnik.kompasngo.pl/
https://kompasngo.pl/magazyn
https://nokiakrakow.pl/


Podcast Pro NGO

Zależy nam na budowaniu szczerej relacji z odbiorcami, dlatego stworzyliśmy Podcast Pro NGO. Chcemy prowadzić dialog i rozma-
wiać o rzeczach ważnych, które wspierają nawiązywanie współpracy międzysektorowych i działalność społeczną. Współpraca na li-
nii biznes – NGO wymaga gotowości obydwu stron, dlatego w naszym podcaście znajdziesz również odcinki dedykowane organi-
zacjom pozarządowym – Cykl: „Gotowi do działania” oraz przedstawicielom sektora prywatnego – Cykl: „Odpowiedzialna firma”. 
Słuchaj podcastu i bądź na bieżąco z nowinkami i trendami!

Od rozmowy wszystko się zaczyna

25 
odcinków

1 039 
odsłuchań

7 
platform streamingowych,  

na których możesz  
słuchać podcastu

490 
minut nagranych  

materiałów

Obszary współpracy  
przy projekcie:  

partner, reklamodawca, 
gość specjalny. 

 

Posłuchaj podcastu

https://pro-ngo.pl/
https://pro-ngo.pl/podcast/
https://pro-ngo.pl/podcast/


Wsparcie uchodźców

Od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie prowadzimy intensywne działania pomocowe. Wspieraliśmy uchodźców przy przejściu gra-
nicznym Budomierz – Hruszów, obecnie realizujemy działania na terenie kraju i poza nim. Współpracując z organizacjami pozarządowymi 
wypracowaliśmy ścieżki działań, łączyliśmy biznes i osoby koordynujące prace na granicy oraz angażowaliśmy wolontariuszy w zbiórki 
produktowe i finansowe. Kontynuujemy te działania prowadząc magazyn, za pośrednictwem którego przekazujemy m.in. sprzęt kompu-
terowy, meble, odzież i inne produkty najbardziej potrzebującym.

12 ton produktów: leków,  
środków higienicznych 
i kosmetycznych, ubrań, 
jedzenia, mebli  
i narzędzi,

ponad 230 laptopów,  
z których 72 przekazaliśmy 
dzieciom z Ukrainy 
mieszkającym w Polsce

Co udało się osiągnąć?

Przekazaliśmy potrzebującym produkty o łącznej wartości ponad 

1 500 000 
złotych w tym:

https://pro-ngo.pl/


25 
zrealizowanych wyjazdów na granicę

Szczególne podziękowania składamy na ręce Fundacji Leroy Merlin oraz Fundacji Grupy Eurocash.

20 000 
przejechanych kilometrów

Dziękujemy
za wsparcie!

https://pro-ngo.pl/
https://autospektrum.pl/


Szkolenia z biznesem dla NGO

Wspólnie z wolontariuszami firmy Fresenius Kabi zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych spotkań dla przedstawicieli NGO. Wolontariat kompe-
tencji odgrywa ważną rolę w podnoszeniu kwalifikacji pracowników organizacji pozarządowych. Tematy szkoleń dopasowane do potrzeb 
i oczekiwań uczestników, praktyczna wiedza, sprawdzone rozwiązania oraz sugestie potwierdzone doświadczeniem to największe walory 
tego projektu.

Fresenius Kabi jest Partnerem Fundacji Pro NGO, dziękujemy za okazane wsparcie, które pozwala nam realizować kolejne działania.

Projekt w liczbach

4 
szkolenia 

online

129 
uczestników 

z 90 organizacji

323 
minuty nagranych 

szkoleń

”Szkolenie było bardzo interesujące, pokazało mi zupełnie nowe 
możliwości i z pewnością będę korzystać ze zdobytej wiedzy. Pani 
prowadząca zaszczepiła we mnie ciekawość, by samej dalej drążyć 

temat i pogłębiać swoje umiejętności. Generalnie mam bardzo 
pozytywne wrażenia.

Marta, uczestniczka

Zrealizuj wolontariat kompetencyjny wspólnie z nami. Razem możemy pomóc organizacjom pozarządowym. 
Posiadamy: gotowe projekty, know-how, bazy odbiorców oraz dobre praktyki z realizacji.

Zobacz pełny 
raport

https://pro-ngo.pl/
https://pro-ngo.pl/wolontariat-pracowniczy-w-firmie-fresenius-kabi/


– nowy wymiar zaangażowania pracowników

Czy wyobrażasz sobie, że pracownik spędza wolny czas wspólnie z przedstawicielem organizacji pozarządowej? Czas ten mogą wyko-
rzystać na różne sposoby: wspólna jazda na rowerze, spacer, mecz piłkarski czy po prostu 30 minut wspólnej rozmowy z pyszną kawą.  
W ramach akcji przedstawiciele firm spotkali się z organizacjami pozarządowymi aby je lepiej poznać i podjąć wspólną aktywność w ra-
mach wolontariatu. 

Projekt w liczbach

21 
organizacji z 16-stu 

miast Polski

8 600 
aktywności  

na stronie www

” ”Wraz z Fundacją FreeTime planujemy cykliczne spotkania 
w Kimball Electronics podczas których jesienią wspólnie zagramy  

w gry towarzyskie i wypełnimy deszczowe wieczory 
intelektualną rozrywką.

Mecz piłkarski, adresowany głównie do prawników kancelarii, 
połączyliśmy z marszem nordic walking malowniczą Wartostradą,  

rozpoczynając z poznańskiej Śródki. Spacer był okazją, żeby 
porozmawiać o działalności społecznej, relacji biznesu 

i sektora pozarządowego.

Małgorzata Jarosz-Drygalska, Partner Biznesowy HR 
w Kimball Electronics Poland

Przemysław Szmidt, Filipiak Babicz Legal

Filipowice - najmniejsza miejscowość, z której 
NGO zgłosiło chęć udziału w akcji

https://pro-ngo.pl/
https://go4ngo.pl/
https://go4ngo.pl/


Sponsor platynowy

https://pro-ngo.pl/
https://go4ngo.pl/


Obecni i aktywni

Widzimy ogromną wartość w spotkaniach branżowych i networkingu, dlatego chętnie i aktywnie bierzemy w nich udział. Wspieramy 
również wartościowe inicjatywy obejmując je swoim patronatem oraz dostarczając materiały eksperckie.

Gościliśmy na BSS Forum  
i Gali Outsourcing Stars

Przedstawiciele Fundacji  
w roli Prelegentów podczas 

Poznańskiego Kongresu 
Gospodarczego

Dostarczyliśmy materiał ekspercki  
do raportu Grupy Eurocash “W Twoim 

odpowiedzialnym sklepie”

Przyznajemy Patronaty:  
 
Salesforce Hackathon Wrocław 2022
Poznański Kongres Gospodarczy 2022

Dzielimy się wiedzą  
w ramach Akademii CSR

Naszą misją jest wspieranie podejmowania współpracy na linii biznes - NGO, dlatego chętnie dzielimy się naszą 
wiedzą i doświadczeniem, aby popularyzować budowanie międzysektorowych relacji. 

https://pro-ngo.pl/
https://pro-ngo.pl/targi-pracy-bss-forum-i-gala-outsourcing-stars/
https://grupaeurocash.pl/assets/media/w-twoim-odpowiedzialnym-sklepie.pdf
https://www.linkedin.com/posts/gludwin_prongo-kongres-pozna%C5%84-activity-6985161024039489536-zh7J/?originalSubdomain=pl
https://pro-ngo.pl/wspolpraca-z-salesforce-trailblazer-community-we-wroclawiu/
https://kongres.poznanski.org/partnerzy/
https://www.youtube.com/watch?v=62HYKT6jdpA


Współpraca z odpowiedzialnymi mediami

Chcemy promować nasze działania, uświadamiać sektor prywatny jak wartościowa może być współpraca z sektorem non-profit, a także 
wspierać nawet najmniejsze organizacje pozarządowe, dlatego aktywnie współpracujemy z mediami. 

https://pro-ngo.pl/
https://www.proto.pl/aktualnosci/znamy-laureatow-konkursu-pomagaj-z-pasja
https://brief.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-od-wielu-lat-wyznacza-kierunek-w-ktorym-podazaja-przedsiebiorstwa-liczne-dzialania-firm-projekty-spoleczne-i-wolontariat-pracowniczy-realnie-wplywaja-na-nasze-oto/
https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/csr-i-esg-kolejny-krok-dla-firm-ngo-i-spoleczenstwa/26092
https://focusonbusiness.eu/pl/
https://www.proto.pl/
https://marketingprzykawie.pl/
https://hrpolska.pl/
https://raportcsr.pl/
https://dreamemployer.pl/
https://oesg.pl/instytut-esg/
https://brief.pl/
https://absl.pl/pl/


Idea wydarzenia „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” oparta jest na doświadczeniach i obserwacji Fundacji. 
Od rozmowy wszystko się zaczyna, dlatego stworzyliśmy przestrzeń dla przedstawicieli firm, NGO oraz 
urzędów, w ramach której mogli zgłębiać wiedzę branżową, poznawać nowe kontakty czy wymieniać się 
doświadczeniami. Wydarzenie połączyło sympatyków CSR i zrównoważonego rozwoju, inspiratorów, 
wolontariuszy, przedstawicieli NGO, tworząc przestrzeń do dialogu i networkingu.

17 
wystawców

450 
uczestników

14 
godzin relacji  
online z 3 sal 

konferencyjnych

Wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi to:

27 
prelegentów

12 
prelekcji 
i debat

https://pro-ngo.pl/


CSR i ESG – od ludzi dla ludzi

Konferencja ESG to branżowe wydarzenie realizowane dla przedstawicieli środowiska biznesowego oraz osób zainteresowanych tema-
tyką zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Konieczność ujawniania danych niefinansowych, coraz większa świado-
mość kolejnych pokoleń konsumentów, rosnące oczekiwania interesariuszy oraz postępujące prace nad zmianami w przepisach sprawiają, 
że przedsiębiorstwa chcą wdrożyć ESG w swojej organizacji. Konferencja podzielona była na 4 panele tematyczne i poruszała zagadnienia 
związane z nowymi regulacjami oraz dobrymi praktykami w zakresie wdrażania standardów ESG i raportowania niefinansowego. Konfe-
rencję poprowadził Jasiek Mela.

Obejrzyj podsumowanie

https://pro-ngo.pl/
https://youtu.be/Z7mF2TM7maE


CSR i ESG – od ludzi dla ludzi

Fundacja w tym roku zorganizowała Kongres Pro NGO już po raz trzeci. Była to wyjątkowa edycja ponieważ zorganizowana została w for-
mule hybrydowej (stacjonarnie w EXPO Kraków oraz online). To jednak nie jedyna nowość, wydarzenie zostało podzielone na dwie strefy: 
konferencyjną i szkoleniową. Równolegle realizowane były debaty z udziałem ekspertów oraz praktyczne szkolenia. Agenda wydarzenia 
została ułożona w taki sposób, aby przeprowadzić uczestnika krok po kroku przez najważniejsze obszary związane ze współpracą orga-
nizacji pozarządowej z biznesem.

Innowacyjna formuła pozwoliła realnie włączyć NGO w świat biznesu, otwierając 
obydwie strony na dialog i budowanie relacji.

Zostań częścią tego projektu w 2023 roku!

https://pro-ngo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=abSGEd60SRE
https://www.youtube.com/watch?v=p1d95V92DtE


Pomagaj z pasją 2022

Wolontariat pracowniczy cały czas zyskuje na znaczeniu. Ostatnie miesiące pokazały jak ważne jest angażowanie się w działania spo-
łeczne. Pomagaj z pasją to projekt, który poza aspektem pomocowym, daje pracownikom przestrzeń do rozwoju i odkrywania własnych 
pasji. Konkurs skierowany jest do pracowników firm i korporacji, którzy w aktywny i twórczy sposób wspierają organizacje pozarządowe 
w kraju rozwijając własne umiejętności.

”Konkurs Pomagaj z pasją jest dla mnie szczególnie 
ważny, zawsze uważałem, że należy żyć pełnią życia  
i starać się realizować swoje marzenia.

Jasiek Mela, mówca motywacyjny  
i ambasador Fundacji Pro NGO. 

Jak pomagać to tylko z pasją! Zaplanuj udział w edycji 2023. Zapisz się już teraz.

W tym roku poza nagrodami 
w kategoriach konkursowych: 
obraz, rękodzieło i fotografia, 

przyznano również wyróżnienie 
w kategorii specjalnej: 

różnorodność. 

33 nominacje do etapu
finałowego 9 laureatów  

konkursu

pomagajzpasja.pl

https://pro-ngo.pl/
https://pomagajzpasja.pl/


Dostępny biznes

Cały czas rozmawiamy o tym czy NGO’sy są gotowe do podjęcia współpracy z sektorem prywatnym. Jednak bardzo często zapominamy 
spytać, czy biznes jest na to gotowy. Z góry zakładamy, że duża organizacja zna każdą grupę interesariuszy i wie, jak podjąć współpracę 
z NGO. Czy tak jest w praktyce? Przyjazna firma działa jak magnes, przyciąga wartościowych partnerów i projekty, które spełniają ocze-
kiwania i wspierają realizację celów.

Bądź gotowy i daj swojej firmie szansę na podjęcie współpracy wpisującej się w Twoje cele biznesowe,  
która zwiększy dostępność twojej organizacji i przyniesie realne korzyści.

Elementy projektu

www.dostepnybiznes.com

https://pro-ngo.pl/


Wskaźniki Fundacji za 2022

To wszystko udało się osiągnąć dzięki wsparciu społeczności Fundacji.

861 560  
zasięg strony  

na Facebook’u

5 435 
korzystających z materiałów  
fundacji takich jak poradnik,  

magazyn, podcast etc.

584 
wspartych produktami,  
konsultacjami, udziałem  

w szkoleniach i wydarzeniach

117 686 
wyświetleń postów 

na LinkedIn

6 019 
wspartych NGO

17 899  
unikalnych 

użytkowników stron

60  
przyznanych tytułów  

NGO Hero

1 069  
obserwujących 

na LinkedIn 

428  
szt. mebli przekazanych NGO

1000  
odbiorców newsletter’a

160  
przeprowadzonych  
konsultacji dla NGO

43 855  
 

wyświetleń stron

https://pro-ngo.pl/


Współpraca z Ambasadorem

Jasiek Mela jest ambasadorem Fundacji Pro NGO od początku jej istnienia. Aktywnie angażuje się w projekty, bierze udział w spotkaniach 
i szkoleniach, jest Członkiem Jury konkursu Pomagaj z pasją, inicjuje liczne aktywności oraz wspiera społeczność Fundacji.

Fundacja Pro NGO organizuje także spotkania motywacyjne z udziałem Jaśka dla firm 
oraz urzędów, z których dochód przekazywany jest na cele statutowe organizacji.

Wsparcie pełną mocą!

https://pro-ngo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=eK0EwkaDdeQ
https://www.youtube.com/watch?v=CENpIR2jSjw


Współpraca partnerska i sponsorska

Mamy ogromną przyjemność współpracować z licznymi firmami i organizacjami międzynarodowymi, które wyznają podobne wartości  
i widzą jak ważne jest, aby wspierać profesjonalizacje organizacji pozarządowych i wzmacniać trzeci sektor w Polsce. Współpraca z takimi 
Partnerami to dla Fundacji radość, ale i ogromne wyróżnienie.

https://pro-ngo.pl/
https://www.capgemini.com/pl-pl/
https://www.enea.pl/
https://www.fresenius-kabi.com/pl/
https://nokiakrakow.pl/
https://www.malopolska.pl/
https://clickmeeting.com/pl
https://mastermatch.online/
https://socjomania.pl/
https://szok.biz/
https://smwlegal.pl/
https://www.hrlink.pl/
https://www.goldenline.pl/
https://www.livespace.io/pl/
https://freshmail.pl/


Porozmawiajmy o współpracy

Grzegorz Ludwin 
Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO, 
współpraca i udział w projektach

511-614-144
gludwin@pro-ngo.pl

Marta Schabikowska 
Redaktor Naczelna Magazynu Kompas 
NGO, współpraca z mediami

mschabikowska@pro-ngo.pl

https://pro-ngo.pl/
https://www.linkedin.com/in/gludwin/
https://www.linkedin.com/in/martaschabikowska/


DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI!
Wspólnie zmieniamy oblicze 
trzeciego sektora w Polsce!


