
 

 
  

 

 

Start-up Przedsiębiorczości Społecznej 
Proces rozwojowo – edukacyjny dla NGO 

 
 
Stowarzyszenie BORIS, zaprasza organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające w Warszawie, 
powiecie żyrardowskim, sochaczewskim lub grójeckim, do udziału w procesie rozwojowo – edukacyjnym 
przygotowującym do uruchomienia działalności ekonomicznej w NGO!   
 
Dlaczego warto skorzystać? 
 
 Dowiesz się, czy Twoja organizacja jest gotowa do uruchomienia działań ekonomicznych, czy ma 

potrzebne zasoby. 
 Poznasz różne rodzaje działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej. 
 Przygotujesz, przy wsparciu ekspertów/ekspertek, założenia do biznesplanu, który jest niezbędnym 

krokiem do rozpoczęcia działalności ekonomicznej organizacji. 
 Dostaniesz wsparcie doradcze, w tym prawne i księgowe, przy zarejestrowaniu działalności 

gospodarczej, uruchomieniu odpłatnej działalności statutowej.  
 Dostaniesz wsparcie finansowe w promocji swojego produktu/usługi. 

  
Podjęcie działalności ekonomicznej może stać się filarem budowania niezależności finansowej organizacji! 

 
Co otrzymasz w ramach Programu Start-up Przedsiębiorczości Społecznej? 

 
Każda organizacja lub grupa w ramach programu otrzyma: 

 6 sesji x 3 godz. – szkolenia grupowe online (na Zoomie)  
o Diagnoza potencjału organizacji do podjęcia działań ekonomicznych 
o Biznesplan cz. I Analizy rynkowe i kształtowanie produktu 
o Biznesplan cz. II Plan finansowy 
o Rożne formy działalności ekonomicznej w NGO 
o Wprowadzanie zmiany w organizacji 
o Gdzie jesteśmy – sesja podsumowująca  

 Konsultacje indywidualne z doradcą kluczowym WOWES po każdym szkoleniu 
 Doradztwo prawne (do 7 godzin) w zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub uruchomieniu 

odpłatnej działalności statutowej.  
 Konsultacje księgowe (do 5 godzin) w zakresie prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacji  
 Usługę z zakresu promocji o wartości do 1000 tys. złotych 

 
 

WAŻNE: Zanim wyślesz zgłoszenie, zapoznaj się z programem i opisem całego procesu edukacji i działań 
rozwojowych oraz wszystkimi dokumentami. 



 

 
  

 

 

Sposób organizacji zajęć: 
 
Szkolenia i konsultacje odbywają się on-line na platformie Zoom, w każdą środę w godzinach 16.00 – 19.15.  
Pierwsze spotkanie szkoleniowe: 07.04.2021 
Zakończenie cyklu szkoleniowego: 08.09.2021 
Spotkania w ramach programu odbywają się co tydzień – w jednym tygodniu jest to szkolenie grupowe 
3h dydaktyczne, w kolejnym – 1 godzina konsultacji z doradczynią lub animatorem WOWES/LOWES. 
Szczegółowy Program zajęć i daty spotkań – zobacz na końcu tego dokumentu! 
 
Szkolenia prowadzone są w formie grupowych spotkań warsztatowych online aktywnymi metodami, 
uczenia przez doświadczenie, przez doświadczonych praktyków w zakresie przedsiębiorczości– osoby, 
które, na co dzień, prowadzą i rozwijają działalność gospodarczą oraz wspierają inne organizacje w tym 
wdrażaniu. Trenerką wiodącą i opiekunką merytoryczną jest Dorota Pieńkowska – dyrektorka Polsko - 
Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO), trenerka, ekspertka związana 
z BORIS.  
 
Warunki skorzystania z wsparcia doradczo-finansowego 
 

W szkoleniach i konsultacjach uczestniczą wszystkie organizacje przyjęte do procesu. Decyzję o 
uruchomieniu wsparcia w formie poniżej wskazanej: 

 Pomoc prawna do 7 godz. w zarejestrowaniu działalności gospodarczej/uruchomieniu odpłatnej 
działalności statutowej. 

 Konsultacje księgowe do 5 godz. w zakresie prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacji 
 Usługa z zakresu promocji o wartości do 1000 złotych  

podejmuje pracownik WOWES/LOWES na podstawie spotkań konsultacyjnych, w oparciu o stan 
przygotowania organizacji do podjęcia działalności ekonomicznej.  
 
 

Finansowanie 
 

Udział w „Start-upie Przedsiębiorczości Społecznej” jest bezpłatny dla NGO – wsparcie jest w całości 
finansowane w ramach projektu „Warszawski Ośrodek Ekonomii Społecznej” lub „Lokalny Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” (w zależności od powiatu), współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

Nabór do procesu edukacji  
 
Ze wsparcia mogą skorzystać organizacje pozarządowe z Warszawy, powiatów żyrardowskiego, 
sochaczewskiego lub grójeckiej, chcące założyć dział. gospodarczą lub uruchomić odpłatną statutową. 
Każda organizacja może wytypować kilka osób do udziału w sesjach online, z czego jedna musi być osobą z 
Zarządu organizacji. Wiąże się to z tym, aby osoba ta miała możliwość podejmowania decyzji związanych z 



 

 
  

 

 

uruchomieniem i prowadzeniem w organizacji działalności ekonomicznej! O przyjęciu do projektu decyduje 
animator i doradca kluczowy WOWES w Stowarzyszeniu BORIS, na podstawie formularza zgłoszeniowego. 

 
Zgłoszenie chęci uczestnictwa 
 
Należy zgłosić się poprzez Kwestionariusz zgłoszeniowy – dostępny na stronie www.lowes.boris.org.pl, a 
przede wszystkim, być zmotywowanym do systemowej pracy nad rozwojem ekonomicznym swojej 
organizacji.   
 
Kwestionariusz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 31.03.2021 na adres e-mail: agnieszka@boris.org.pl 
O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo do dnia 31.03.2021, na adresy e-mail podane w 
zgłoszeniach.  
Na pytania odpowiada: Agnieszka Iwaniak, koordynatorka projektu, e-mail: agnieszka@boris.org.pl 
 
 

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, aby skorzystać z procesu, będą musiały 
przystąpić do projektu „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” lub „Lokalny Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” (w zależności od powiatu) i przed pierwszym spotkaniem wypełnić 
związane z tym dokumenty. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wysłaniem zgłoszenia – są dostępne na 
stronach projektów: 
WOWES owes.warszawa.pl 
LOWES lowes.boris.org.pl 
 
Szczegółowy Program i daty spotkań 
 

1. Szkolenie 07.04.2021 16.00 – 19.15  
DIAGNOZA POTENCJAŁU ORGANIZACJI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH  
Kluczowe zagadnienia: 

 Wprowadzenie do sektora pozarządowego jako sektora przedsiębiorczości – po co prowadzimy w 
organizacjach działalność społeczną 

 Diagnoza potencjału organizacji do rozpoczęcia działań ekonomicznych- o co trzeba zadbać , co trzeba 
przemyśleć myśląc o uruchomieniu dział. Ekonomicznej 

Konsultacje: 14.04.2021 16.00 – 19.15 
Konsultacje indywidualne 
 

2. Szkolenie 21.04.2021 16.00 – 19.15 
BIZNESPLAN CZ.1 ANALIZY RYNKOWE I KSZTAŁTOWANIE PRODUKTU 
Kluczowe zagadnienia: 

 Czynniki sukcesu w biznesie 
 Opracowanie pomysłu ekonomicznego wg metodologii canvas  
 Od pomysłu do biznesplanu – pokazanie pełnego biznesplanu z naciskiem na plan marketingowy 

Konsultacje: 28.04.2021 16.00 – 19.15 



 

 
  

 

 

Konsultacje indywidualne 
 

3. Szkolenie 05.05.2021 16.00 – 19.15 
BIZNESPLAN CZ.2 – PLAN FINANSOWY 
Kluczowe zagadnienia: 

 Cele finansowe organizacji 
 Obliczanie rentowności przedsięwzięcia (szacowany zysk/strata) – kalkulowanie cen produktów/usług, 

wielkości sprzedaży, kosztów  
 Planowanie płynności finansowej w organizacji 

Konsultacje 12.05.2021 16.00 – 19.15 
Konsultacje indywidualne 
  

4. Szkolenie 19.05.2021 16.00 – 19.15 
RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNEJ 
Kluczowe zagadnienia: 

 Różne formy przedsiębiorczości społecznej (dział. odpłatna, gospodarcza wewnątrz, gospodarcza na 
zewnątrz, np.  spółka), rozwiązania prawno-księgowe każdej formy 

 Formy zatrudnienia, wymogi względem ZUS i US itp. 
 Definicja przedsiębiorstwa społecznego  

Konsultacje 26.05.2021 16.00 – 19.15 
Konsultacje indywidualne 
 

5. Szkolenie 02.06.2021 16.00 – 19.15 
WPROWADZANIE ZMIANY W ORGANIZACJI 
Kluczowe zagadnienia: 

 Zmiany w strukturze zarządczej – relacje pomiędzy działaniami ekonomicznymi a działaniami merytorycznymi 
 Wprowadzanie zmiany w organizacji – etap „rozmrażania”  i wdrażania zmiany 
 Komunikacja zmiany zespołowi 

Konsultacje 09.06.2021 16.00 – 19.15 
Konsultacje indywidualne 
 

6. Szkolenie 08.09.2021 16.00 – 19.15 
GDZIE JESTEŚMY? 
Kluczowe zagadnienia: 

 Zarządzanie ryzykiem 
 Wprowadzanie zmiany w organizacji – etap zamrażania zmian  
 Prezentacja efektów procesu ekonomizacji w poszczególnych organizacjach 

 
 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ EDUKACJI! 


