


Idea Konkursu

Konkurs „Pomagaj z pasją” ma na celu aktywizowanie

pracowników do wspierania organizacji pozarządowych,

przy jednoczesnej realizacji własnych pasji.

W ramach konkursu pracownicy firm mogą wykazać się

zdolnościami manualnymi i własną twórczością, malując

obrazy, pisząc wiersze, czy też wykonując zdjęcia.

Każde ze zgłoszonych dzieł zostanie ocenione, a do etapu

finałowego nominowanych zostanie do 20 dzieł z każdej

kategorii, które zostaną ocenione przez Jury. Następnie

dzieła zostaną wystawione na aukcjach charytatywnych,

wspierając organizacje pozarządowe.

Kategorie konkursowe:

 fotografia / grafika,

 obraz,

 rzeźba,

 rękodzieło (hand made)

 dzieło tekstowe (np. wiersze, do 3500 znaków).

W formularzu zgłoszenia dzieła uczestnik może

oznaczyć dodatkowo dzieła promujące

różnorodność. Dzieła oznaczone tą tematyką

stanowią niezależną kategorię konkursową, w której

przyznawane będą nagrody.



Etapy uczestnictwa w konkursie

• Wybór i nominowanie do 20 dzieł w 
każdej kategorii.

• Stworzenie i realizacja aukcji 
charytatywnych.

• Wysłanie dzieł do odbiorców.

• Wybór Laureatów.

• Ogłoszenie wyników.

• Podsumowanie projektu.

• Przygotowanie informacji prasowej.

• Komunikacja zasad pośród pracowników.

• Przygotowanie dzieł. 

• Zgłoszenie dzieł w Konkursie.

• Rejestracja firmy.

• Opłacenie wpisowego (faktura pro-
forma).

• Przekazanie firmie kodów uprawniających 
do zgłoszenia dzieła w konkursie.

1. Zgłoszenie 
firmy do 
projektu.

2. Przygotowanie 
prac 
konkursowych.

3. Ocena Jury 
oraz licytacje 
charytatywne.

4. Ogłoszenie 
wyników.

23.11.2020 – 12.02.2021

6.04.2021 – 21.04.2021

13.02.2021 – 2.04.2021

27.04.2021 – 30.04.2021



Cele 
projektu

aktywizacja 
pracowników 

w formule 
online

pobudzanie 
do działania 

na rzecz NGO

pomaganie 
poprzez pasję

okazja do 
pokazania 

pasji i atutów 
pracownika

promocja 
pracownika 
oraz firmy 

nagrodzenie 
najlepszych 

dzieł

licytacja dzieł 
na rzecz NGO

inicjowanie 
wolontariatu



Korzyści dla firmy

Inicjowanie opartych na pasji działań wśród pracowników.

Zwiększenie zaangażowania pracowników i utożsamiania się z firmą.

Inicjowanie dialogu o konkursie pomiędzy pracownikami (Kto i jaki przedmiot wykona? 
Czy i w jakiej kategorii? Komu przekaże wsparcie finansowe? itd.).

Wizytówka firmy – logo, link, opis do 500 znaków - na stronie projektu.

Współzawodnictwo w charytatywnym celu.

Ogólnopolska promocja i budowanie wizerunku zaangażowanej firmy.

Realizacja celów CSR oraz wolontariatu pracowniczego.



Rola firmy

Zgłoszenie do projektu.

Wniesienie opłaty 3000 złotych za udział, która obejmuje zgłoszenie do 15-tu dzieł. 
Koszt każdego dodatkowego zgłoszenia 300 złotych / szt. 

Dystrybucja założeń konkursu wśród pracowników.

Wsparcie pracowników w realizacji oraz informowanie ich o terminach.

Opcjonalnie: dodatkowa komunikacja, konkurs spośród wszystkich dzieł celem wyboru 
TOP15, prezentowanie przygotowań i dzieł uczestników innym pracownikom.



Rola pracownika

Przygotowanie dzieła.

Zgłoszenie dzieła do konkursu (formularz zgłoszenia zawierający opis i zdjęcia).

Wystawienie aukcji ze swoim dziełem (wytyczne i wsparcie Pro NGO).

Wybór wspieranej organizacji pozarządowej.

Wysyłka dzieła do podmiotu, który go wylicytuje.



Zgłoś firmę i daj szansę swoim pracownikom.

Inicjowanie dialogu o przygotowywanych projektach.

Wymiana zdjęć, opinii oraz powód do dodatkowego zaangażowania.

Prezentacja własnych pasji i talentów przed współpracownikami.



i razem zmieńmy świat wokół nas.

/ BSHCert

/ FundacjaProNGO

/ ProNGO

Grzegorz Ludwin

tel.: 511-614-144

email: gludwin@pro-ngo.pl

www.pro-ngo.pl

Informacje o projekcie

https://www.youtube.com/channel/UCL5vFHV5Ab2JUUYBNjFlHtA
https://www.youtube.com/channel/UCL5vFHV5Ab2JUUYBNjFlHtA
https://www.facebook.com/BSHCert
https://www.facebook.com/BSHCert
https://www.facebook.com/FundacjaProNGO
https://www.facebook.com/FundacjaProNGO
https://www.linkedin.com/company/prongo/
https://www.linkedin.com/company/prongo/
https://pro-ngo.pl/pomagaj-z-pasja/

