WSPARCIE
W AKTYWNOŚCI
dla mieszkańców i mieszkanek
aktywistek i aktywistów
społeczników i społeczniczek
organizacji pozarządowych

JEŚLI JESTEŚ:
• osobą / grupą, która zaczyna działać
w obszarze społecznym, kulturalnym, obywatelskim,
• aktywistą / aktywistką i działasz na rzecz
praw człowieka, społeczności lokalnej, dialogu w różnorodności, aktywności obywatelskiej,
dla których ważne są takie wartości jak wolność i solidarność,
SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE to miejsce, ludzie, spotkania.
Przestrzeń, w której wspieramy i rozwijamy nowe działania
społeczne małych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych oraz osób indywidualnych.
3 piętro Europejskiego Centrum Solidarności to miejsce zarówno
codziennej pracy aktywistów i aktywistek społecznych,
jak i ważnych, inspirujących spotkań, dyskusji, warsztatów.
JEŚLI POTRZEBUJESZ:
» miejsca do codziennej pracy i organizacji wydarzeń
» pretekstu do spotkania przedstawicieli różnych środowisk
» wsparcia w codziennej działalności NGO i grup nieformalnych
(skrzynki na listy, szafki zamykane na kluczyk, tablica społecznych
ogłoszeń)
» konsultacji z zakresu rozwoju działań społecznych

MOŻESZ OD NAS OTRZYMAĆ:
» bezpłatną przestrzeń do pracy i organizacji wydarzeń
» wsparcie rozwoju działań społecznych
» spotkania z inspirującymi społecznikami i społeczniczkami
» warsztaty / spotkania / dyskusje
» wystawy o tematyce społecznej, obywatelskiej, kulturalnej

KIEDY:
Poniedziałek–piątek w godz. 10.00–18.00.
Pozostałe terminy do indywidualnego uzgodnienia.

KONTAKT:
Sylwia Bruna – tel. 58 772 40 34
Bartosz Rief – tel. 58 772 40 30
e-mail: sc@ecs.gda.pl
ecs.gda.pl/codziennie
facebook.com/solidarnosccodziennieecs
Gdańsk, pl. Solidarności 1 (3 piętro)

JEŚLI REPREZENTUJESZ:
• grupę nieformalną, która chciałaby stać się organizacją pozarządową,
• organizację pozarządową (bez względu na zakres działalności), szczególnie tę
o niewielkim stażu, która dopiero czeka, aby rozwinąć skrzydła,
GDAŃSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH to miejsce dedykowane stowarzyszeniom,
fundacjom, ale także grupom nieformalnym aktywnych mieszkańców i mieszkanek, którzy chcieliby
sformalizować swoje społeczne działania. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej informacji
i pomocy w najróżniejszych kwestiach, z którymi styka się organizacja pozarządowa.
Wspieramy, podpowiadamy, doradzamy, uczymy i wskazujemy partnerów.
JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W:
» procesie rejestracji organizacji pozarządowej
» r ozwiązaniu kwestii formalno-prawnych związanych
z prowadzeniem organizacji

KIEDY:
Poniedziałek–piątek w godz. 8.30–16.30.
Pozostałe terminy do indywidualnego uzgodnienia.

»p
 rzygotowaniu projektu grantowego
»k
 onsultacji z księgową
» uzyskaniu informacji na wszelki inny temat związany
z funkcjonowaniem NGO
»p
 racy merytorycznej Waszego zespołu
»p
 oszukiwaniu partnerów dla swoich działań
»p
 ozyskaniu przestrzeni dla swoich działań

MOŻESZ OD NAS OTRZYMAĆ:
» rzetelną i wyczerpującą informację
» opiekę asystenta, który będzie towarzyszył Wam
w stawianiu pierwszych kroków w działalności pozarządowej
» indywidualny kontakt z doradcą, w tym także z księgowym
» szkolenie dedykowane zespołowi Waszej organizacji
» pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi podmiotami,
w tym również z Urzędem Miasta Gdańska
» bezpłatny dostęp do sal i sprzętu
» możliwość rejestracji podmiotu na adresie Fundacji

KONTAKT:
Łukasz Samborski – tel. 58 344 40 39
e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl
lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl
fundacjarc.org.pl/
facebook.com/FundacjaRC/
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 5

JEŚLI JESTEŚ:
• organizacją pozarządową działającą w Gdańsku, która szuka miejsca do pracy własnej
lub na organizację spotkań, potrzebuje wsparcia doradczego, szuka partnerów
do swoich działań, możliwości finansowania działań, informacji, a przede wszystkim
jesteś organizacją, która chce się rozwijać i nie boi się wyzwań!
CENTRUM INICJOWANIA ROZWOJU to nowa kreatywna przestrzeń coworkingowa dla NGO w samym centrum
Wrzeszcza, gdzie w ciepłej, przyjaznej atmosferze będziesz miał/a szansę popracować nad rozwojem
swojej organizacji, poznać inne organizacje i firmy, realizować swoje działania i rozwinąć skrzydła!
JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W:
» poszukiwaniu źródeł i możliwości finansowania Twojej organizacji,
tworzeniu wniosku o dotację ze środków publicznych, pozyskiwaniu
sponsorów, crowdfundingu, działalności gospodarczej

KIEDY:
Poniedziałek–piątek w godz. 9.00–17.00.
Pozostałe terminy do indywidualnego uzgodnienia.

» nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi,
społecznymi i publicznymi
» tworzeniu strategii CSR
» tworzeniu i rozwijaniu Twojego pomysłu, projektu, akcji
» projektowaniu usług społecznych
» komunikowaniu działań NGO (promocja, social media)
» rozwijaniu kompetencji miękkich lidera NGO

MOŻESZ OD NAS OTRZYMAĆ:
» pomoc animatora, który podpowie, gdzie szukać wsparcia,
jak możesz rozwijać swoją inicjatywę, pomoże Ci stworzyć
plan rozwoju Twojej organizacji
» wsparcie doradcy
» ofertę szkoleniową KUŹNIA LIDERÓW NGO, a wraz z nią
konkretne narzędzia do pracy w swojej organizacji
» tematyczne spotkania networkingowe
»b
 ezpłatną możliwość korzystania z przestrzeni coworkingowej,
w tym:

• s korzystania z sali szkoleniowej na Twoje spotkanie, szkolenie,
• skorzystania z biurka do Twojej codziennej pracy (możesz pracować przy nim,
pijąc dobrą kawę w dogodnych dla Ciebie godzinach) – w zależności
od Twoich potrzeb możesz wynająć biurko na godziny albo na cały miesiąc

KONTAKT:
Natalia Siuda-Piotrowska – tel. 664 899 125
e-mail: koordynator@upfoundation.pl
forumrozwoju.org.pl/centruminicjowania-rozwoju
facebook.com/upfoundation/
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 9/4

Miejsce na notatki

Egzemplarz bezpłatny
Opracowanie, kontakt:
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl
www.facebook.com/dlaGdanszczan

