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5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO NAS WPIERAĆ? 

 

Zdajemy sobie sprawę, że większość organizacji pozarządowych ma szczytne cele i robi wiele 

dobrego dla swoich podopiecznych 

Wyróżnia nas jednak kilka elementów: 

 

1. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA – działamy na terenie 6 gmin i nasze działania trafiają  

do ich mieszkańców (w sumie na naszym terenie jest 40 938 mieszkańców). 

 

2. PARTNERZY - współpracujemy z wieloma różnymi Partnerami zarówno na terenie 

województwa jak i całej Polski, m.in. Uniwersytetem Łódzkim, Łódzkim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS, 

Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce – dzięki 

temu mamy kontakt z wieloma środowiskami i możemy korzystać z wiedzy ekspertów 

podczas realizacji naszych działań. 

 

3. DZIAŁAMY REGULARNIE, A NIE DORYWCZO - prowadzimy regularne programy 

wspierające naszych mieszkańców (dzięki temu możemy wspierać regularnie stowarzyszenia, 

ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, fundacje i inne instytucje działające 

lokalnie).  

 

4. NIE SZUKAMY ŁATWEJ, DARMOWEJ POMOCY, ALE OFERUJEMY 

KONKRETNĄ WSPÓŁPRACĘ - ciągle się rozwijamy i szukając wsparcia pokazujemy, że 

nie chcemy nic za darmo, a mamy wiele do zaoferowania. Mamy pomysły na to, jak 

promować tych, którzy nas wpierają. 

 

5. CAŁOŚĆ WSPARCIA POZYSKANEGO OD SPONSORÓW PRZEZNACZAMY 

NA WSPIERANIE MAŁYCH LOKALNYCH ORGANIZACJI – nie gromadzimy 

wsparcia dla siebie, nie przejadamy go na utrzymanie biura i inne koszty administracyjne, ale 

w całości kierujemy dla małych organizacji, które działają na naszym terenie. 
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L.p. Opis nośnika promocji lub działań 

promocyjnych 

Ilość sztuk/ 

egzemplarzy 

Okres 

promocji 

SPONSOR 

 

do 1000,00 

PARTNER 

 

do 2000,00 

PARTNER 

STRATEGICZNY 

pow. 3000,00 

1. oficjalna strona www Lokalnej  

Organizacji Grantowej i programu  

„Działaj Lokalnie”  

www.dzialajlokalnie.polcentrum.pl  

1 maj 2013r. – 

kwiecień 

2014r. 

informacja na stronie 

startowej o 

pozyskaniu wsparcia 

informacja na stronie 

startowej o pozyskaniu 

wsparcia oraz  

LOGO w zakładce 

Partnerzy 

informacja na stronie 

startowej o pozyskaniu 

wsparcia oraz  

LOGO w zakładce 

Partnerzy zlinkowane z 

www Firmy 

2.  e-maile do wszystkich organizacji 

dotowanych oraz parterów z 

informacją o pozyskanym wsparciu 

  

20 maj 2013r. – 

kwiecień 

2014r 

tak tak, wraz z logo Firmy Tak, wraz z logo Firmy i 

adresem jej strony 

www/fanpagem 

3.  prezentacja podczas oficjalnych  

spotkań  (uroczyste przyznanie dotacji,  

zakończenie programu) 

2 październik 

2013r. i 

marzec 2014r. 

nazwa Firmy LOGO w 2 

prezentacjach 

LOGO w 2 prezentacjach, 

baner/rollup (dostarczone 

przez Partnera) 

4. podziękowanie za udział w programie  

dla uczestników i partnerów  

samorządów – gmin, wójtów,  

burmistrza i starosty, rad gmin i rady  

powiatu, biznesu, mediów, itp.)   

 

20 marzec 2014r. - LOGO LOGO i adres www 

Firmy 

5. zaproszenia na oficjalne spotkania 

programu 

 

 

100 maj 2013r. – 

kwiecień 

2014r. 

- LOGO LOGO i adres www 

Firmy 

6.  śniadanie prasowe 1 maj 2013r. – 

kwiecień 

2014r 

- - zaproszenie na śniadanie 

prasowym z 

przedstawicielami 

lokalnych mediów 

7.  udział w uroczystym wręczenie dotacji 

oraz podsumowanie programu w 

danym roku 

2 październik 

2013r. i 

marzec 2014r. 

tak tak, wraz z 

banerem/rollupem 

tak, wraz z 

banerem/rollupem oraz 

materiałami 

promocyjnymi Firmy 

8. udział w ocenie wniosków podczas 

obrad Lokalnej Komisji Grantowej 

1 marzec – 

kwiecień 

2013r. 

- tak tak 
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