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O projekcie

Konkurs „Pomagaj z pasją” miał na celu aktywizowanie

pracowników do wspierania organizacji pozarządowych,

przy jednoczesnej realizacji własnych pasji.

W ramach konkursu pracownicy wykazali się zdolnościami

manualnymi i własną twórczością, malując obrazy, pisząc

wiersze, czy też wykonując zdjęcia.

Strona projektu

WWW.POMAGAJZPASJA.PL
Jasiek Mela osobiście zapraszał 

do udziału w akcji – kliknij i obejrzyj film.

https://pomagajzpasja.pl/
https://youtu.be/4yph1IEo7Do
https://youtu.be/4yph1IEo7Do
https://youtu.be/4yph1IEo7Do


Opinie Uczestników i Laureatów

 Forma konkursu podobała się 92% Uczestników.

 80% osób planuje wziąć udział w kolejnej edycji.

 Największą wartością projektu są:

 Aspekt charytatywny - każde dzieło pomogło.

 Inspiracja do stworzenia dzieła.

 Szansa na promocję własnej twórczości

szerszemu gronu odbiorców.

 60% osób zaprosi do udziału w konkursie swoich

znajomych oraz przyjaciół.

 40% ankietowanych oceniło akcję jako unikalną

formę wolontariatu pracowniczego.

„Obecna forma akcji mnie satysfakcjonowała.” – przykładowa opinia udzielona w ankiecie realizowanej pośród Uczestników.



Ciekawostki

• Ponad 26 650 pracowników otrzymało szansę pomocy 

ulubionym NGO.

• Największa firma uczestnicząca w akcji zatrudnia              

17 000 osób.

• 70% uczestników to firmy z sektora BPO/SSC.

• W akcji biorą udział firmy m.in. z Warszawy, Gdańska, 

Poznania, Wrocławia i Krakowa.

• 39 dzieł otrzymało nominację i przeszło do finału.

• Najdłuższa trasa jaką pokonało dzieło wynosi 1500 km.



Kategorie konkursowe:

 Dzieło tekstowe

 Handmade

 Obraz

 Fotografia

Oceniane elementy:

 Sposób wykonania

 Projekt

 Unikalność

 Kreatywność

Nominowani w konkursie 

Lista dzieł https://pomagajzpasja.pl/nominacje-do-etapu-finalowego-lista-dziel/

Zobacz dzieła: https://pomagajzpasja.pl/nominowani-w-konkursie/

https://pomagajzpasja.pl/nominacje-do-etapu-finalowego-lista-dziel/
https://pomagajzpasja.pl/nominowani-w-konkursie/


Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt dzieł.



W konkursie udział wzięli m.in.



O konkursie



O konkursie



Członkowie Jury



Wspólne głosowanie przyniosło efekty



Poruszyliśmy Linkedin!



Zaangażowaliśmy media:

 http://www.outsourcingportal.eu/pl/final-akcji-

pomagaj-z-pasja

 https://brief.pl/final-akcji-pomagaj-z-pasja/

 http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/

do-19-marca-zgloszenia-do-konkursu-pomagaj-z-

pasja/

 http://www.outsourcingportal.eu/pl/polaczenie-sil-

aby-zaktywizowac-pracownikow-firm

 http://www.outsourcingportal.eu/pl/jury-konkursu-

pomagaj-z-pasja-wzbogacone-o-marka-gonsiora

 https://raportcsr.pl/konkurs-pomagaj-z-pasja-

nabiera-tempa/

 https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pomagaj-z-pasja-

nowy-konkurs-dla-pracownikow-firm/j0rmnne

http://www.outsourcingportal.eu/pl/final-akcji-pomagaj-z-pasja
https://brief.pl/final-akcji-pomagaj-z-pasja/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/do-19-marca-zgloszenia-do-konkursu-pomagaj-z-pasja/
http://www.outsourcingportal.eu/pl/polaczenie-sil-aby-zaktywizowac-pracownikow-firm
http://www.outsourcingportal.eu/pl/jury-konkursu-pomagaj-z-pasja-wzbogacone-o-marka-gonsiora
https://raportcsr.pl/konkurs-pomagaj-z-pasja-nabiera-tempa/
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pomagaj-z-pasja-nowy-konkurs-dla-pracownikow-firm/j0rmnne


Wspólnie udało nam się:

• Zaangażować pracowników do pomagania innym.

• Wesprzeć kilkanaście organizacji pozarządowych, 

przekazując za pośrednictwem aukcji charytatywnych 

kilka tysięcy złotych.

• Zaktywizować osoby, które na co dzień nie włączają się 

w projekty społeczne.

• Wyeksponować talenty pracowników.

• Stworzyć nową formułę wolontariatu pracowniczego.

• Pozyskać środki na rozwój projektu i działania statutowe 

Fundacji Pro NGO.

• Zainicjować nowy projekt wspierający organizacje 

pozarządowe – Kompas NGO.

http://www.poradnik.kompasngo.pl/


Relacja z ogłoszenia wyników

Relacja z ogłoszenia wyników: https://youtu.be/3pT_dLBsMXE

Tabela wyników: https://pomagajzpasja.pl/wyniki-konkursu-pomagaj-z-pasja/

https://youtu.be/3pT_dLBsMXE
https://youtu.be/3pT_dLBsMXE
https://youtu.be/3pT_dLBsMXE
https://pomagajzpasja.pl/wyniki-konkursu-pomagaj-z-pasja/


Ruszyły zapisy do kolejnej edycji konkursu!

WWW.POMAGAJZPASJA.PL

http://www.pomagajzpasja.pl/


Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Partnerzy


