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KALENDARIUM - KWIECIEŃ 2017
So, 1

Spotkanie informacyjne Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie
2017

N, 2
Pn, 3
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00

Wt, 4

Pt, 7

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Janów / 11:00 - 14:00
Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00
Targi Ekonomii Społecznej na Jarmarku
Wielkanocnym w Częstochowie

Śr, 19

Pt, 21

Wt, 25

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00

Śr, 26

So, 15
N, 16
Pn, 17

Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

Ten artykuł przeznaczony jest
dla organizacji nigdy nie
korzystających z reklamy
kontekstowej w internecie, to
jest z marketingu w wyszukiwarkach, który stanowi
obecnie najważniejszy i najczęściej nieodzowny element
dobrej strategii marketingowej marki w sieci.
Wyszukiwarka google jest
dzisiaj podstawowym narzędziem do poruszania się po
zasobach internetu. Tylko
w Polsce budżet na reklamę
w wyszukiwarce przekroczył
3 mld zł, co stanowi już grubo
ponad połowę całego budżetu
reklamy telewizyjnej.
W 2018 jej udział w rynku
reklamy interaktywnej ma
osiągnąć aż 36 proc.

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Cz, 27
Pt, 28

Spotkanie Informacyjne - Preferencyjne
Pożyczki dla NGO od TISE / 13.00 - 16.00

So, 29
N, 30

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Mykanów / 11.00 -14.00
Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00
Wielka Sobota
Wielkanoc
Lany Poniedziałek

ZAŁÓŻ STRONĘ INTERNETOWĄ DZIĘKI
WSPRARCIU JOWES str.9

Marketing w wyszukiwarce google
PORADNIK DLA ŻÓŁTODZIOBÓW

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00

Pn, 10

Śr, 12

WARTO SIĘ CHWALIĆ,
CZYLI KLASYCZNE
PODAJ DALEJ
str.6

Pn, 24

N, 9

Pt, 14

str. 5

N, 23

Targi Ekonomii Społecznej na Jarmarku
Wielkanocnym w Częstochowie

Cz, 13

RUSZYŁA STREFA
FUNDRAISERA JOWES

Spotkanie informacyjne Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017

So, 22

So, 8

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Zobacz co nowego
w naszym biuletynie

Cz, 20

Targi Ekonomii Społecznej na Jarmarku
Wielkanocnym w Częstochowie

Wt, 11

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00
Popołudniowy Dyżur specjalisty ds. marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES / 15.00
- 18.00

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Śr, 5
Cz, 6

Wt, 18

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24,
oficyna lok.3,
42-202 Częstochowa
tel. 34 325 71 42,
e-mail: jowes@jowes.pl
Godziny pracy ośrodka:
Pn. – Pt. 7.30 – 15.30

* Żródło obrazka - freepik.com

Czytaj dalej
WWW.JOWES.PL
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Czy to stowarzyszenie, fundacja czy
spółdzielnia socjalna - wszystkie te podmioty
muszą dbać o działania marketingowe. Bez
nich, ich sukces na rynku jest niepewny. Choć
marketing to bardzo szerokie pojęcie lubię
sprowadzać je do definicji Philipa Kotlera Marekting to budowanie wzajemnych relacji
i zaspokajania potrzeb klientów.
Mówiąc o marketingu, niektórzy myślą tylko
o sprzedaży i reklamie. I nic dziwnego, codziennie jesteśmy bombardowani reklamami telewizyjnymi, ogłoszeniami w gazetach, ulotkami
przesyłanymi pocztą i telefonami handlowców.
Wciąż mało ludzi zdaje sobie sprawę, że te
dawne formy marketingu powoli przechodzą do
lamusa, a ich miejsce coraz szybciej, prościej
i taniej zastępują formy digital marketingu/
marketingu interaktywnego - którego celem jest
dopasowanie treści reklam do naszych zainteresowań i poszukiwań. Jego domeną jest tak
zwany inbound marketing czyli „marketing
przychodzący” polegający na dostosowaniu
reklamy do potrzeb i zainteresowań odbiorcy,
można powiedzieć odwraca relację, w której to
klient raczej decyduje o przekazie.
Dlaczego to takie ważne w przypadku ekonomii
społecznej? Organizacje społeczne to podmioty
zaufania, kojarzone z usługami, które często
wspierają osoby, społeczności, środowisko,
Agresywny natarczywy marketing i przestarzałe
formy promocji nie pasują do ich profilu.
Z drugiej strony NGO bardzo często wyróżniają
się marketingowo w porównaniu ze zwyczajnymi firmami. Wykorzystanie nowych technologii,
można powiedzieć jest dla nich nie tylko szansą,
ale pewnego rodzaju powinnością.
Zacznijmy od samego początku - czym właściwie jest wyszukiwarka google?
Wyszukiwarka google to wyszukiwarka internetowa (ang. search engine), czyli narzędzie
w postaci strony internetowej, oparte na specjalnym oprogramowaniu, które umożliwia
użytkownikom znalezienie interesujących ich

informacji w sieci Internet. Większość wyszukiwarek internetowych działa podobnie, jednak
najpopularniejszą z nich jest wyszukiwarka
Google, która posiada najbardziej zaawansowane technologie filtrowania treści w celu
dostarczenia nam tych najbardziej dla Nas istotnych. W Polsce korzysta z niej 96 proc.
(źródło: ranking.pl) użytkowników internetu.
Można w niej szukać nie tylko linków, ale także
zdjęć, filmów, map - a także od kilku lat zakupów, wiadomości, książek i lotów. Jest też kilka narzędzi do filtrowania naszych wyników np.
po dacie lub wielkości, długości trwania filmu,
a nawet możliwość szukania treści podobnych
do przesłanego przez nas obrazka tzw. odwrócone szukanie.
Googole posiada pewnego rodzaju internetowe programy tzw. roboty lub boty, które
przeszukują nieprzerwanie całą sieć i według
pewnych ciągle unowocześnianych algorytmów
indeksują strony (analizują i łączą z odpowiednimi słowami kluczowymi). To dzięki rozwijanym
przez lata rozwiązaniom mimo milionów stron,
udaje nam się znaleźć odpowiednią treść.
Jak to działa?
Wystarczy w polu wyszukiwarki internetowej
wpisać interesujące słowo lub frazę. Poprzez ich
odpowiedni dobór użytkownik znajduje
odnośniki do stron internetowych z konkretnymi
informacjami, usługami lub produktami. I tu zaczyna się magia marketingu AdWords, czyli
marketingu w wyszukiwarce.
Z punktu widzenia marketingowego w wyszukiwarkach to frazy kluczowe decydują o widoczności strony internetowej w wyszukiwarce,
Dzielą się one na;
ogólne - kilka słów, użytkownicy nie mają sprecyzowanych preferencji i oczekiwań.
brandowe - (brand = marka, nazwa firmy) np.
nazwa firmy, nazwa piosenki)
długie ogony czyli bardzo jasno sprecyzowane
potrzebny np. ranking pralek automatycznych
do zabudowy.
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KALENDARIUM - MARZEC 2017
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Janów / 11:00 - 14:00

Śr, 1
Cz, 2
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Mykanów / 14:00 - 15:00

Cz, 16 OCHRONA DANYCH OS

OBOWYCH W ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH / 16:00 - 18:00

Pt, 3 Popołudniowy Dyżur doradcy

specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

Popołudniowy Dyżur doradcy

Pt, 17 specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

So, 4

So, 18

N, 5

N, 19

Pn, 6

Pn, 20
Szkolenie pt. „Budowanie zespołu –
zgrany zespół osiąga założone cele”
w dniu 07-08 marca 2017r. (część I) oraz
04-05 kwietnia 2017r. (część II) / 10:00 16:00

Wt, 7 Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds. marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES / 15.00
- 18.00

Wt, 21 Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.

marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Śr, 22
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –

Cz, 23 Mykanów / 14:00 - 15:00

Popołudniowy Dyżur doradcy

Pt, 24 specjalistycznego – prawnego w Mobilnym

Śr, 8
Cz, 9

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00

Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Poczesna / 14:00 - 15:00
Informacja Publiczna w NGO – Bezpłatne

Pt, 10 spotkanie doradcze / 14:00 - 15:00

So, 25
N, 26
Pn, 27

So, 11
N, 12
Wt, 28

Pn, 13
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00

Wt, 14 Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.

marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Śr, 15

Spotkanie informacyjne pn. „EFS-owe śląskie
- szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz
realizacji projektów z Europejskiego
Funduszu Społecznego” w Częstochowie. /
10.00 – 13.00

WWW.JOWES.PL

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / 14:00 - 15:00
Popołudniowy Dyżur specjalisty ds. marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES / 15.00
- 18.00

Śr, 29
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –

Cz, 30 Poczesna / 14:00 - 15:00

Popołudniowy Dyżur doradcy

Pt, 31 specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

!1 1

BIULETYN JOWES

NUMER 8 / 01-02.2017
!

BIULETYN JOWES

NUMER 8 / 01-02.2017
!

GRANTY LGD „Razem Na Wyżyny”
STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza nabór na projekt grantowy p.t.
INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE
I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW
OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY” (Dabrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna,
Miedźno, Mykanów i Rędziny)

Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym
przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych.
Zgodność z zakresem LSR: Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności.

• Termin składania wniosków: od 25 kwietnia do 15 maja 2017 roku
• Miejsce i tryb składania
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony
i zatwierdzony w Generatorze link ->
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator
należy wydrukować, podpisać i w wersji pap i e ro w e j w ra z z z a ł ą c z n i k a m i z ł o ż y ć
bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00.

• Planowane do realizacji w ramach projektu
grantowego zadania:
Zadania o charakterze integrującym i/lub aktywizującym, w szczególności: szkolenia, warsztaty, akcje społeczne.

• Forma wsparcia: refundacja.
Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37%
wnioskowanej kwoty grantu.
• Zakres tematyczny projektu grantowego:
Przedsięwzięcia o charakterze integrującym i/
lub aktywizującym, w szczególności: szkolenia,
warsztaty, akcje społeczne.

• Minimalna i maksymalna kwota grantu
(dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł.

Trzeba sobie zdać sprawę, że zdecydowana
większość internautów szukając jakichkolwiek
informacji i produktów, najpierw korzysta
z google i to nie tylko na komputerze, ale coraz
częściej na urządzeniach mobilnych typu tablet,
smartphone.
I tu jest właśnie pole popisu dla reklamy
w wyszukiwarce - narzędzie i system, który tą
reklamą zarządza to Adwords - firmy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących
w ramach programu Google AdSense. Płatność
za te reklamy najczęściej pobiera się w systemie
nazywanym zastępczo - PPC Pay Per Click lub
CPC czyli Cost per Click - płatność za kliknięcie zazwyczaj jest to mała opłata od kilkunastu
groszy do kilku złotych. Cały system w bardzo
dużym uproszczeniu polega na tym, że
Na obrazku poniżej - 4 pierwsze wyniki to reklama
w wyszukiwarce zapytanie - „1 podatku komu”

• Minimalna i maksymalna wartość zadania:
od 11 000 do 50 000 zł (łącznie z wkładem
• Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
Koszt organizacji imprez typu festyn, piknik,
dożynki stanowi nie więcej niż 30% kosztów
kwalifikowalnych. Wkład własny w wartość
zadania wynosi minimum 10% wnioskowanej
kwoty grantu. Zajęcia organizowane mogą być
dla grup minimum 10-osobowych. W ramach
projektu grantowego jeden wnioskodawca
może złożyć maksymalnie 1 wniosek, maksymalnie 2 w przypadku jednostek organizacyjnych -więcej na ->

w wynikach danego wyszukiwania ukazują się
linki sponsorowane, które wyświetlają się na
samej górze oraz z boku strony.
Firmy tworzą swoje reklamy, poprzez narzędzie
Adwords - wiążąc odpowiednie reklamy ze
słowami kluczowymi oraz ustalając w jakim regionie (np. jakie miasto) lub w jakim czasie mają
się ukazywać. Dokonują także wykluczenia
odpowiednich haseł oraz ustalają maksymalną
stawkę, jaką są w stanie zapłacić za kliknięcie.
Taka reklama po ustaleniu czeka, aż jakiś
użytkownik wyszukiwarki wpisze kluczowe hasło
ustalone w reklamie. Ciekawym pomysłem jest
to w jaki sposób odbywa się wybór danej
reklamy, która pojawi się w danym wyszukiwaniu. Dochodzi do automatycznej aukcji reklam,
gdzie nie decyduje tylko ile kto jest/był w stanie
zapłacić, ale dopasowanie słów kluczowych do
zapytania. Google to wszystko oblicza przydzielając punkty, im więcej punktów tym wyżej
pojawi się dany link. Choć może wydawać się to
na pierwszy rzut oka skomplikowane, rządzą
tym proste zasady i najważniejsze, że jest to reklama dla wszystkich „graczy”,
np. telewizja to platforma
reklamowa tylko dla dużych
firm (niewiele małych może
sobie na nią pozwolić).
W przypadku Adwords
równie efektywnie mogą
promować się małe firmy,
albo jak w naszym przypadku organizacje.
Reklama Adwords, jest
dużą częścią marketingu
w wyszukiwarce nazywanej
często SEM czyli Search
engine marketing. Na marketing w wyszukiwarce składa się także SEO czyli Search
Engine Optimization (Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych),

www.razemnawyzyny.pl
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inaczej potocznie pozycjonowanie. Są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany
serwis internetowy jak najwyższej pozycji
w wynikach wyszukiwania odpowiednich słów
i fraz. Jest to bardzo „organiczny” proces, czyli
nie można po prostu kupić sobie pozycji, a ją
wypracować poprzez odpowiednie dopasowanie treści, kodu i struktury strony, a także
generowanie ruchu na stronie. Równie ważne
będzie budowanie odnośników na zewnętrznych stronach, które prowadzą do serwisu,
generujących ruch. Jest to skomplikowany proces, bo nie ma prostej metody na to, aby pojawić się w wynikach wyszukiwania, szczególnie
wśród najbardziej popularnych fraz. Dla nowo
postawionego serwisu może trwać wiele
miesięcy, a nawet lat aby pojawić się na samej
górze wyników.
SEM otwiera zupełnie nowe możliwości dotarcia oraz zaprezentowania swoich produktów
i usług milionom potencjalnych klientów.
Z reguły internauci sprawdzają tylko kilka pierwszych wyników wyszukiwania wierząc, że oznaczają one lepszą ofertę. Dlatego odpowiednio
wysoki wynik strony lub wykupienie linku sponsorowanego w praktyce oznacza poprawę jej
widoczności dla użytkownika i zwiększenie
ruchu na stronie. Mamy teraz szansę dotarcia do
klientów, którzy jako pierwsi wykonują ruch, do
odpowiedniej grupy odbiorców zainteresowanych ofertą. SEM jest reklamą dyskretną
i nieinwazyjną - użytkownik sam zdecyduje czy
wejść z nią w interakcję, ma też znaczenie wizerunkowe - strony internetowe zajmujące pierwsze miejsca są lepiej postrzegane i budzą
większe zaufanie.

Zbuduj internetową stronę swojej
organizacji dzięki JOWES

Czy wiesz, że twoja organizacja ma szanse na darmową reklamę w internecieGoogole w ramach swojej
działalności wspierającej
organizacje pozarządowe daje granty na
tego typu reklamę, które nie jest trudno
uzyskać. Wystarczy przejść przez pewien
proces weryfikacji i uruchomić konto!

i

Choć to nieprawdopodobne, ale w ramach
tzw. Googole Grants można wykorzystać
ponad 40 tys złotych (miesięcznie) na tego
typu reklamę. Najlepiej zacząć od strony
www.technologie.org.pl i zarejestrować
organizację - to jest pierwszy etap weryfikacji. Warto wiedzieć, że swoją wiedzę
można doszlifować w tzw. Internetowych
Rewolucjach
www.rewolucje.withgoogle.com

Miło nam poinformować, że w związku
z wdrażaniem modeli biznesowych w podmiotach ekonomii społecznej, będziemy w stanie
przekazać organizacjom bardzo praktyczne
narzędzia do komunikacji w internecie. W ramach doradztwa marketingowego pomożemy
założyć każdemu chętnemu PES system
zarządzania treścią Wordpress - do obsługi
stron internetowych. Polecimy jakiego usługodawcę hostingu oraz domeny wybrać oraz
przeszkolimy z obsługi.
Warunek jest jeden strona ma odpowiadać na potrzeby organizacji - musi poprawić realną komunikację,
poprawić dostępność usług lub pomóc
w przyszłej ekonomizacji organizacji.

Zbyszko Kabziński
Doradca Marketingowy
zbyszko@jowes.pl
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To nie wszystko, w ramach narzędzi modeli
biznesowych przekażemy każdej spełniającej
powyższe kryteria organizacji jeden z 89
profesjonalnych, płatnych szablonów wordpress
o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset
dolarów - które pozwolą na lepsze i łatwiejsze
dopasowanie designu i treści strony, a także
dadzą wiele dodatkowych funkcji i korzyściresponsywność, personalizacja strony do
potrzeb i wiele wiele innych. Wszystko po to,
aby zwiększyć przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstw społecznych.
Jeśli myślisz o zmianie strony, chciałbyś
wprowadzić organizację do internetu, mierzysz
się z zamiarem założenia sklepu internetowegoniezwłocznie skontaktuj się doradcami
marketingowymi JOWES - liczba organizacji,
która może skorzystać z tego procesu jest
ograniczona.
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Spotkanie Informacyjne 19.04

Ruszyła STREFA FUNDRAISERA
Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii

FIO - ŚLĄSKIE LOKALNIE MAŁE GRANTY
Rusza realizacja programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017 - czyli
konkurs na mikrogranty o wartości do 5000 zł
dotacji dla młodych organizacji pozarządowych
(działających nie dłużej niż 30 miesięcy oraz mających roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł)
oraz grup nieformalnych z obszaru województwa
śląskiego.

10 marca oficjalnie wystartowała STREFA
FUNDRAISERA, którą tworzy kilkunastu przedstawicieli lokalnych Podmiotów Ekonomii
Społecznej, chcących rozwijać swoje organizacje. To innowacyjny projekt w całości zorganizowany i zaplanowany przez Zespół JOWES.
STREFA FUNDRAISERA pozwala uczestnikom na
poznanie mechanizmów, pomagających gromadzić fundusze na społecznie użyteczne cele,
wpisujące się w działania statutowe organizacji
pozarządowych.

Czy wiesz że?
W 6 edycjach konkursu zostało wspartych,
ponad 500 projektów i inicjatyw w środkami
finansowymi w kwocie ponad 2 milionów
złotych.
We współpracy z JOWES realizatorzy programu zaplanowali spotkania animacyjne także w
Częstochowie.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 3
dni przed planowanym spotkaniem na adres:
ramza@slaskielokalnie.pl

19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Udział jest bezpłatny, zapraszamy!

Wierzymy, że STREFA FUNDRAISERA, którą
tworzą zaangażowani w działalność społecznie
użyteczną lokalni liderzy NGO pozwoli na lepszą, a może i nową skuteczność, w pozyskiwaniu
funduszy na działalność reprezentowanych organizacji. Przemawia za tym wyjątkowość przedsięwzięcia, jak i już pierwsze sukcesy naszych
początkujących fundraiserów.

Preferencyjne pożyczki dla PES z TISE

Wśród pierwszych pożyczkobiorców nowej
puli środków znalazły się spółdzielnie socjalne,
organizacje pozarządowe oraz jedna spółdziel-

nie pracy. Dzięki pożyczkom m.in zostanie
wyremontowane i powiększone przedszkole,
powstanie klubokawiarnia i sklep z eko-żywnością. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą TISE!
Więcej na temat wsparcia TISE pod adresem:
www.tise.pl
28 kwietnia o godz. 13.00 w siedzibie
Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
Zgłoszenia prosimy kierować na adres
aleksandra@jowes.pl
Udział jest bezpłatny, zapraszamy!

WWW.JOWES.PL

Każde szkolenie Strefy składa się z interaktywnych wykładów wspartych różnorodnymi
ćwiczeniami, zadaniami indywidualnymi, czy
analizą poszczególnych pomy-słów. Wszystko
po to, by jak najpełniej zrozumieć, czym jest
fundraising, na co zwracać uwagę pozyskując
pieniądze dla NGO oraz jakich metod i narzędzi
pracy używać.
Nawet miejsce spotkań jest nieprzypadkowe,
bowiem uczestnicy Strefy spotykają się
w Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że Alternatywa
21”, będącej przykładem wdrażania i wykorzystania innowacji społecznych w Częstochowie.

Spotkanie Informacyjne 28.04
Zapraszamy serdecznie wszystkie podmioty
ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim
przedsiębiorstwa społeczne, zainteresowane
preferencyjnym finansowaniem zwrotnym do
udziału w spotkaniu informacyjnym z udziałem
p r z e d s t a w i c i e l i To w a r z y s t w a I n w e s t y c j i
Społeczno-Ekonomicznych. Na spotkaniu
dowiedzą się Państwo kto może ubiegać się
o preferencyjne pożyczki, jaka jest jej maksymalna wysokość oraz na jakie cele można w ten
sposób pozyskane środki przeznaczyć.

dla osób z niepełno-sprawnością, jak i projekty
miękkie takie jak: warsztaty muzyczno-teatralne,
zajęcia plastyczne, czy piknik charytatywny.
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Cykl spotkań, przygotowujący do działań
fundraisingowych prowadzi specjalista Jerzy
Mika zajmujący się szkoleniami, zarządzaniem
i doradztwem strategicznym dla NGO, prezes
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
Uczestnicy zostali zrekrutowani do Strefy
w oparciu o ich indywidualne pomysły na
rozwój organizacji, które mogą zostać zrealizowane dzięki właśnie działaniom fundraiserskim. Wśród pomysłów znalazły się zarówno
projekty twarde np. budowa placu zabaw, zakup
profesjonalnej obieraczki do warzyw na potrzeby stołówki charytatywnej, remont i wyposażenie sklepu ze zdrową żywnością, czy zakup busa

Czy wiesz, że… ?
Animatorzy JOWES to osoby, dzięki
pomocy których, możesz zrobić pierwszy
krok w kierunku założenia organizacji. Jeśli
masz pomysł, ale nie wiesz od czego
zacząć, szukasz pomocy - nie zwlekaj
zadzwoń i umów się z naszymi animatorami JOWES.

WWW.JOWES.PL
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cechuje lub wyróżnia jakaś dziedzina. Poznanie
wąskich specjalizacji pozwala na inicjowanie
spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze, zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy
lokalnych podmiotów, wymianę informacji,
ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się, czy budowanie lokalnych
koalicji.

Warto się chwalić, czyli klasyczne
PODAJ DALEJ
Warto się chwalić i mówić, jakie
konkretne działania podejmują nasze organizacje - do takiej postawy zachęcam w kontekście funkcjonowania w podmiotach ekonomii
społecznej.
W zarządzaniu podmiotem ekonomii społecznej
jego przedstawicielom powinna towarzyszyć
myśl, że to właśnie ich organizacja dąży do
tego, by być najlepszą w swojej branży – a co za
tym idzie atrakcyjną i godną zaufania dla potencjalnych beneficjentów. Choć nie od dzisiaj
wiadomo, że czyny przemawiają głośniej niż
słowa, to sama dbałość o jakość świadczonych
usług, transparentność zarządzania i wiarygodność finansowa organizacji mogą nie być
wystarczające do sukcesu na rynku lokalnym.
O tych wszystkich aspektach działalności trzeba
jeszcze po prostu głośno mówić. Można
również „pozwolić” innym mówić głośno o nas.
Wszyscy znamy przysłowie „Jak cię widzą, tak
cię piszą”. W promowaniu podmiotów ekonomii
społecznej sprawdza się powiedzenie „Jak cię
widzą, tak mocną pozycję ma twoja
organizacja”. Sposób w jaki postrzegają nas
ludzie z zewnątrz, partnerzy biznesowi, beneficjenci działań, potencjalni wolontariusze i pracownicy, ma wpływ na to, czy wybiorą nas
spośród wielu innych podmiotów. Nasza wiarygodność, zarówno ta społeczna, jak i finansowa
czy usługowa, świadczy o jakości samego podmiotu, nie tylko o jakości jej produktów i usług.
Dodatkowo są to ważne kryteria wpływające na
reputację organizacji.
Niestety sama świadomość o wadze tej wiedzy
może nie wystarczyć, aby zostać zapamiętanym.
Istotnym jest, aby mówić o sobie i o swych działaniach pozytywnie, chwalić się swoimi osiąg-

nięciami nawet jeżeli nam nie wydają się one
z jakiegoś względu znaczące.
Tutaj właśnie sprawdza się powiedzenie: Warto
rozmawiać. Poprosiłam kilku przedstawicieli
naszych lokalnych podmiotów, by głośno
powiedzieli o tym, czym konkretnie się zajmują
i w jakiej dziedzinie czują się dobrzy. Skoro
nasze organizacje wnoszą wartość do otaczającej nas rzeczywistości, to dlaczego by o tym
nie pisać i nie mówić?
Maria Polańska - prezes stowarzyszenia „Aktywny Senior” wskazuje, że ich organizacja chętnie udziela rad nowo powstającym organizacjom w zakresie wsparcia seniorów. „Staramy się
pokazywać im drogę prowadzącą do zrealizowania planów i osiągnięcia sukcesu na polu
integracji seniorów” - dodaje. Do stowarzyszenia może zgłosić się każda osoba
w wieku 50+, której nie stoi na przeszkodzie
czynny i aktywny styl życia – zachęca Maja, bo
tak nazywana jest przez otoczenie prezes stowarzyszenia.
Anna Herman - prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA" odpowiada, że ich organizacja specjalizuje się w dawaniu wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz starszym.
Wymienione wsparcie realizowane jest
w postaci organizowanej opieki w Domu Pomocy Społecznej, aktywizacji społecznej,
pobudzania chęci do działania, a czasem i do
życia poprzez sport i rekreację (np. Nordic Walking, gra w bule, Cantienica). „Jesteśmy dobrymi
organizatorami, dbającymi o najmniejsze
szczegóły, aby działania były profesjonalnie
przygotowane i przeprowadzone. Mamy
niespożytą energię, uśmiech, pasję i pomysły,
czym dzielimy się na prawo i lewo”.

WWW.JOWES.PL
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Chwalenie się to część budowania naszego kapitału
w postaci rozpoznawania marki.

Magdalena Celeban – prezes Fundacji „Niech
Się… Dzieje” mówi głośno o tym, że ich organizacja ukierunkowana jest szczególnie na dwa
obszary działań. Po pierwsze zajmuje się
wszechstronnym rozwojem osób utalentowanych, poprzez ukazywanie autorytetów,
które w trudnych momentach rozwoju mogą
stać się mobilizacją do dalszych działań. „Organizujemy warsztaty, spotkania dla osób pragnących rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Poszukujemy sponsorów do wspierania i promowania młodych talentów. Jesteśmy dobrzy
w organizacji wsparcia dla osób o szczególnych
uzdolnieniach” – wylicza Pani Magdalena. Drugi
obszar działań, w którym specjalizuje się Fundacja „Niech Się… Dzieje” związany jest
z edukacją. Organizacja zajmuje się promowaniem i rozpowszechnianiem wiedzy
związanej z ochroną danych osobowych oraz
bezpieczeństwem w Internecie. Fundacja organizuje działania zmierzające do poszerzenia
wiedzy na ten temat wśród jak największej
grupy osób. „Jesteśmy dobrzy w prowadzeniu
szkoleń związanych z powyższą tematyką” – dodaje prezes fundacji.
Dzięki głośnemu mówieniu o swoich osiągnięciach możemy być utożsamiani z jakąś branżą,
z czasem polecani, a nawet uważani za
ekspertów. Oprócz działań statutowych ogólnych, każdy podmiot ekonomii społecznej

Przykład: Krzysztof jest działaczem
lokalnym. Dla najbliższego otoczenia
uchodzi za tego, który zajmuje się „komputerami”. Dopiero kiedy Krzysztof zaczął
głośno mówić o tym, że specjalizuje się w
pozycjonowaniu stron, każdy wiedział z
czym konkretnie może się do niego zwrócić
lub komu go polecić.

Mechanizm jest prosty - może nie dziś, ale
z pewnością w przyszłości, wiedzę jaką specjalizację reprezentuje dany podmiot będzie można wykorzystać zarówno w życiu codziennym.
Jako animator Jurajskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej w swej pracy zachęcam
różne podmioty, instytucje i osoby do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym
przede wszystkim do korzystania z ich towarów
i usług. Nie byłoby to jednak możliwe bez
głośnego mówienia o ich specjalizacjach i obszarach działań.

Justyna Całusińska
Animator
justynac@jowes.pl
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