
 

 

Oferta współpracy 

 

 

Dlaczego warto promowad Firmę  

budując jednocześnie  

jej pozytywny i prospołeczny wizerunek 

poprzez wspieranie inicjatyw  

Programu „Działaj Lokalnie” ?   

 

 



 

Program „Działaj Lokalnie” odpowiada na 

potrzeby lokalnej społeczności !   

 

Wyzwala społeczną energię, integruje i 

pomaga wspólnie rozwiązywad lokalne 

problemy ! 

 

 

Projekty wynikają z lokalnych potrzeb, pisane i realizowane 

są przez samych mieszkaoców, z efektów tych projektów 

(placów zabaw, miejsc wypoczynku i relaksu, festynów, 

pikników, warsztatów, szkoleo, itp.) korzystają również 

sami mieszkaocy - nasi sąsiedzi, przyjaciele, rodzina…  

…dlatego pomagając w realizacji Programu Dotacyjnego 

„Działaj Lokalnie” zyskujemy zaufanie społeczne, które 

coraz częściej ma znaczenie również w działalności 

gospodarczej ! 

 

 

 ROZWÓJ 
LOKALNY 

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY 



 

„Działaj Lokalnie” to wartościowe projekty 
społeczne wynikające z potrzeb oddolnych  

o bardzo zróżnicowanej tematyce! 



Dlaczego rozwój poprzez „Działaj Lokalnie”? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To aż 88 bardzo 

wartościowych 

projektów 

zrealizowanych 

od 2006 roku w 

Powiecie 

Grójeckim 

To działania 

wynikające z 

potrzeb lokalnej 

społeczności – to już 

kilkanaście placów 

zabaw oraz miejsc 

do relaksu i 

wypoczynku, kilkaset 

festynów, pikników, 

konkursów, 

warsztatów, spotkań, 

wycieczek i innych 

otwartych działań 

dla mieszkańców 

Powiatu Grójeckiego 

To Konkursy Grantowe 

w których wnioski o 

dotację  mogą 

składać wszyscy – 

stowarzyszenia, OSP, 

szkoły, kluby sportowe, 

instytucje – a projekty 

realizowane są przy 

udziale mieszkańców 

To Program 

wspierany przez 

samorządy, firmy 

oraz osoby 

indywidualne 

(poprzez 1%)  

To Program 

prowadzony 

lokalnie przez 

Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A –  

jedną z 

najlepszych w 

Polsce Lokalną 

Organizację 

Grantową 

To Program cieszący 

się dużym zaufaniem 

społecznym – to już 789 

wpłat 1% podatków na  
kwotę ok. 50 tys. zł. To w ciągu 4 lat 

dotacje rzędu 

prawie 300 tys. zł 

na wsparcie 

lokalnej 

aktywności w 

Powiecie 

Grójeckim 

To Program grantowy, 

którego celem jest 

wspieranie rozwoju 

lokalnego i aktywności 

społecznej poprzez 

małe dotacje  

(do 4,5 tys. zł) 

To jedyny 

ogólnopolski 

Program 

przyznający 

dotacje na 

poziomie lokalnym 

poprzez Lokalne 

Organizacje 

Grantowe 

To niezależne, 

otwarte Konkursy 

Grantowe oparte na 

ogólnopolskich 

procedurach w 

których najlepsze 

projekty wyłania 

kilkunasto-osobowa 

lokalna Komisja 

Grantowa 
 



Dlaczego warto podjąd współpracę z Lokalną 
Organizacją Grantową ? 
 

Jesteśmy partnerem wiarygodnym ! 

Świadczą o tym zdobyte nagrody i wyróżnienia – w tym zdobyty w 

2009 i 2008 roku tytuł Najlepszej w Polsce Lokalnej Organizacji 

Grantowej w zakresie promocji Programu i Partnerów oraz w 

zakresie fundraisingu oraz doświadczenie zdobyte dzięki realizacji 

kilkudziesięciu różnorodnych projektów ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia 
organizacji 

Efektywnośd działao 



Szeroka oferta promocji Firmy 

 
Na kolejnych stronach prezentujemy szeroką ofertę promocji 

Firmy podzieloną na 3 warianty w zależności od wysokości 

zadeklarowanego wsparcia dla Programu Dotacyjnego „Działaj 

Lokalnie”: 

- PARTNER STRATEGICZNY (poziom najwyższy) - 5.000zł 

- PARTNER        - 3.000zł 

- SPONSOR        - 1.000zł 

 

Warto zapoznad się z nią gdyż zawiera ona bardzo dużo 

elementów wspierających rozwój Firmy a działania promocyjne 

rozciągnięte są w czasie na niemalże rok czasu.  

To maksymalnie efektywna oferta przy zaproponowanym 

nakładzie środków. 

 

 
 
 
Kontakt z Lokalną Organizacją Grantową: 
Lokalna Organizacja Grantowa – Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka,  
tel. 504 671 770 
warka@stowarzyszeniewarka.pl 
 
Organizacja Pożytku Publicznego 
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 
KRS 0000160318 

mailto:warka@stowarzyszeniewarka.pl


 

Misją Lokalnej Organizacji Grantowej – Stowarzyszenia 

W.A.R.K.A.  jest wspieranie rozwoju lokalnego na terenie 

Powiatu Grójeckiego.  

W ciągu 6 lat działalności zrealizowaliśmy ponad 90 

projektów (jednym z nich jest Program „Działaj Lokalnie”) 

pozyskując na nie z zewnętrznych źródeł (spoza powiatu 

grójeckiego) ok 0,8 miliona zł dotacji. 

 

 
 

 

 

 

 

Dziękujemy 

w imieniu:  

tysięcy osób, które skorzystały z działao 

zrealizowanych dotychczas w ramach „Działaj 

Lokalnie” w powiecie grójeckim,  

dziesiątek grup aktywnych, które dzięki Programowi mogły 

zorganizowad swoje bardzo wartościowe projekty, 

własnym – Lokalnej Organizacji Grantowej, której działania mają 

na celu rozwój lokalny połączony ze wzrostem aktywności 

społecznej 


