
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

DOROTA LENARCZYK  

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

504 671 770, 
WARKA@STOWARZYSZENIEWARKA.PL, 
www.stowarzyszeniewarka.pl, 
Stowarzyszenie Warka 
 

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

 
Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest aktywizacja lokalnej społeczności i promocja 
Warki oraz powiatu grójeckiego. Nasze główne działania to programy społeczne – w tym: 

 Program Działaj Lokalnie 

 Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A.  i Fundusz Małych Grantów Młodzieżow. 

 Wspieranie organizacji pozarządowych 

 Działania akcyjne związane z promocją/tożsamością regionalną – komiksy 
historyczne, piknik Vivat Pułaski, współorganizacja przewodnika, questów… 
 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

 
1. KOMIKSY HISTORYCZNE  wersja papierowa oraz wersja multimedialna – wraz z 

Dworkiem na Długiej możliwość zorganizowania projekcji 

 Bitwa pod Warką 1656 

 Nadzieja, Męstwo i Śmierć 

 Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii 
- dla organizacji społecznych – free np. na nagrody – odbiorca dzieci (od 12 lat), 
młodzież, dorośli – lokalna społeczność (szkoły, uczestnicy uroczystości patriotycznych i 
innych związanych z historią regionu) 
- dla firm, które mogą stanowić mini punkt informacji turystycznej - sprzedaż/w komis) - 
odbiorca dzieci (od 12 lat), młodzież, dorośli - turyści 

 
2. CENTRUM EDUKACJI O JABŁKU – organizacja zajęć edukacyjnych dla 

zorganizowanych grup dzieci (grupy 13 – 40 osób) w wieku 6-10 lat (miejsce 
Pabierowice pod Grójcem) - zapoznanie się z nowoczesną sortownią jabłek + 
edukacja poprzez zabawę w formie zajęć warsztatowych z jabłkiem w roli głównej – 
za wcześniejszym umówieniem się  

 
3. PRODUKCJA KUBKÓW REKLAMOWYCH wg wybranego projektu – (w tym: oferta 

preferencyjna dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych realizujących cele 
społeczne. Oferta dla firm, instytucji) 

 
 

mailto:WARKA@STOWARZYSZENIEWARKA.PL
http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

 
MOŻEMY PODZIELIĆ SIĘ: 

 WIEDZĄ: 
o na temat zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Warki 

zdobytą przy współtworzeniu przewodnika turystycznego po Warce, questów 
wareckich, komiksów historycznych 
 

 UMIEJĘTNOŚCIAMI: 
o organizacyjnymi  - w zakresie tworzenia form wsparcia dla grup nieformalnych 

i organizacji pozarządowych do aktywnego działania – tj. szkolenia, 
doradztwo, imprezy promocyjne 

o poprowadzić warsztat/szkolenie „Od pomysłu do projektu” – pomagający by 
przekuć ideę społeczną w konkretny plan działania 

o zarządzania organizacją pozarządową – w tym m.in. zarządzania finansami, 
angażowanie innych do działania, planowanie 

o w zakresie pozyskiwania środków w konkursach dotacyjnych oraz poprzez 
współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami – stworzenie oferty -  jak napisać 
projekt i pozyskać pieniądze na jego realizację  

o w zakresie opracowania materiałów promocyjnych 
 

 DOŚWIADCZENIEM: 
o w organizacji konkursów – w tym szczególnie konkursów grantowych (gdzie 

można wygrać dofinansowanie na realizację pomysłu) 
o w realizacji projektów społecznych  
o w animowaniu do działania młodzieży, osób dorosłych, seniorów 
o we współpracy z instytucjami, organizacjami 

 

 KONTAKTAMI: 
o z lokalnymi mediami (portalami, gazetami, radiem) 
o z samorządem Warki i Powiatu 
o z ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi 
o mamy ok. 1300 znajomych na facebooku 

 

 ZASOBAMI TECHNICZNYMI - MAMY: 
o Rzutnik i ekran 
o Flipchart 
o Gilotynę 
o Laminator 
o Sztalugi 

 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

 
NASZE PLANY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI PROMOCYJNYMI I NIE TYLKO 
 

1. Sierpień - Bierzemy udział w organizacji nagrania wareckiego libdubu – inicjatywy 
grupy nieformalnej „Perspektywa” – filmu promocyjnego w formie teledysku, do 
udziału w którym zapraszamy grupy które mogą się zaprezentować by pokazać 



różne aktywności w Warce – o co chodzi? – przykład jednego z najbardziej 
popularnych lipdubów - http://www.youtube.com/watch?v=ZPjjZCO67WI  
 

2. Lipiec – luty – promujemy działania organizowane przez Realizatorów projektów 
Działaj Lokalnie na terenie 5 gmin powiatu grójeckiego 
 

3. Wrzesień – listopad – organizujemy Szkołę Liderów Seniorów Powiatu 
Grójeckiego – szukamy seniorów, którzy aktywnie działają w grupach seniorskich, 
klubach organizacjach i które poprzez udział w tej szkole chcą zdobyć nowe 
umiejętności i inspiracje do aktywnego działania w swoim środowisku 
 

4. Wrzesień – organizujemy Lokalny Fundusz Stypendialny oraz Fundusz Małych 
Grantów Młodzieżowych – z jednej strony chcemy pozyskać do tych działań 
młodzież, oferując wsparcie w formie stypendiów i dotacji na realizację autorskich 
projektów młodzieżowych, z drugiej strony szukamy partnerów biznesowych, którzy 
chcą się włączyć do tego celu  i stać się Partnerem wspierającym rozwój młodzieży 
w Warce. 

 
5. Lipiec – grudzień – organizujemy wycieczki/zajęcia w Centrum Edukacji o Jabłku 

 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

 
Pomocą w naszej działalności/w osiąganiu naszych celów byłoby: 

1. Zaangażowanie w NAGRANIE LIPDUBU poprzez: 

 promocję pomysłu (pomoc w akcji na facebooku) 

 dobór piosenki do libdubu – nadsyłanie propozycji,  

 pomoc logistyczną (w opracowaniu scenariusza nagrania tak aby udało się 
nagrać teledysk w formie jednego ujęcia kamerą) 

 udział w nagraniu grup (charakterystycznych wizualnie  i takich które mogą się 
jakoś wizualnie zaprezentować np. harcerze, motocykliści, koszykarze, grupy 
taneczne, strzelcy itp.) oraz osób indywidualnych do „pierwszego planu” 

 pomoc promocyjną przy organizacji castingu na pierwszoplanowe role 

 pomoc w promocji samego nagrania 
 

2. Wolontariat osób które LUBIĄ PRACĘ Z MAŁYMI DZIEĆMI I CHCĄ ZDOBYĆ 
DOŚWIADCZENIE przy  pomocy w obsłudze wycieczek w CENTRUM EDUKACJI O 
JABŁKU 
 

3. Pomoc w PROMOCJI KOMIKSÓW HISTORYCZNYCH I  QUESTÓW WARECKICH 
poprzez zachęcenie do przeczytania komiksów, przejścia trasą questów, tworzenie 
pakietu dla turysty w którym quest byłby jednym z elementów 
 

4. Pomoc w promocji i DOTARCIE MŁODZIEŻY Z WARKI z informacją dotyczącą 
LOKALNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO W.A.R.K.A. I FUNDUSZU 
MAŁYCH GRANTÓW 

 
 
 
 
 



DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Do tej pory: 
Odnosząc się do działań, które mogą stanowić ofertę dla turysty dotychczas prowadziliśmy 
znikome działania promocyjne, takie jak: 
- Komiksy - informacja na stronie internetowej organizacji i w lokalnych mediach (komiksy 
są nabywane m.in. przez księgarnie spoza regionu) 
- Centrum Informacji o Jabłku informacja z ust do ust (z racji rozpoczynania dopiero 
działalności) 
(Z uwagi, że nasze działania skierowane są głównie do lokalnej społeczności nie mamy 
wypracowanych narzędzi promocji na zewnątrz.) 
 
Plany: 

 Planujemy wydanie materiałów promocyjnych dotyczących Centrum Edukacji o 
Jabłku i docieranie bezpośrednio do szkół w powiecie grójeckim oraz w pobliskich 
miejscowości aglomeracji Warszawskiej 

 Chcielibyśmy wraz z Dworkiem na Długiej zaplanować promocję questów wareckich 
– ciekawe byłoby sprzęgniecie questów w program wycieczki np. jedno, dwudniowej – 
ale z racji innych celów i ciągłego braku czasu z uwagi na wiele realizowanych działań i 
ograniczony zespół, nie doszło do realizacji pomysłu 

 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

Jan Marchocki – skarbnik, a z zamiłowania organizator imprez w tym karaoke 
Anna Przybyszewska – Wiceprezeska, psycholog, trenerka umiejętności 
psychospołecznych 

 


