
Przedstawiamy  Państwu  propozycję  darmowej  promocji  działań  podejmowanych  przez  Waszą
organizację pozarządową. Nasz portal służy temu by w wygodny i prosty dla odbiorcy sposób ukazywać
zrealizowane przez ngo projekty. Projekt jest fnansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa  Obywatelskiego.  W  ramach  naszych  działań  oferujemy  nie  tylko
nowoczesne  narzędzia  promocji  ale  także  udział  w  warsztatach  i  szkoleniach  dotyczących  rozwoju
organizacji, skutecznych narzędzi promocyjnych i wolnego oprogramowania, które można wykorzystać w
codziennej działalności.



Portal  #ngorobiatolepiej  daje  kilka  różnych  narzędzi.  Po  pierwsze  zupełnie  za  darmo  publikujemy
informacje  o  zrealizowanych  przez  Twoją  organizację  projektach.  Nasz  baza  jest  sprawdzona
merytorycznie i stanowi doskonałe źródło informacji dla potencjalnych sponsorów czy grantodawców.
Każdy może sprawdzić jakie projekty zrealizowała dana organizacja. Baza jest darmowa i ma charakter
trwały  (pozwala  to  uniknąć  kosztów i  problemów związanych  z  utrzymywaniem  i  aktualizowaniem
własnej strony internetowej).  Oferujemy także możliwość uczestnictwa w sieci #ngorobiatolepiej oraz
możliwość  zamieszczania  ogłoszeń  i  informacji  o  szkoleniach.  To  wszystko  otrzymujesz  za  darmo  a
zgłoszone do bazy projekty są przez nas promowane na wiele sposobów, jest to więc doskonały sposób
by nagłośnić swoje dokonania, stając się pewnym i solidnym partnerem dla grantodawców.

• Jak to działa?

#ngorobiatolepiej to portal dla tych organizacji pozarządowych, które nie boją
się pokazać swoich działań i projektów. 

Zgłoś swoją organizację, każdy będzie mógł dotrzeć do informacji o projektach
jakie zrealizowaliście. 

To  bardzo  dobra  wizytówka  dla  samorządów  i  sponsorów  poszukujących
partnerów  społecznych.  Udowodnijmy  razem  jak  potrzebny  i  skuteczny  jest
trzeci sektor!





1. Zgłoś projekt zgodnie ze wskazówkami, wypełniając wszystkie pola
w formularzu znajdującym się pod poniższym linkiem:

http://ngorobiatolepiej.pl/zglospprojekt/

Wszelkie niezbędne informacje na temat tego jak przygotować opis zrealizowanego projektu 
znajdą Państwo w przygotowanym przez nas poradniku znajdującym się pod poniższym linkiem:

http://ngorobiatolepiej.pl/jakpsworzycpcharakterystykepprojektupporadnik/

Przygotowaliśmy także stronę z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, znajdą je 
Państwo pod tym adresem:

http://ngorobiatolepiej.pl/opprojekcie/faq/

http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/faq/
http://ngorobiatolepiej.pl/zglos-projekt/
http://ngorobiatolepiej.pl/jak-sworzyc-charakterystyke-projektu-poradnik/


2. Sprawdzimy realizację projektu u grantodawcy za pomocą naszej 
ankiety. Jest ona bardzo prosta a jej wypełnienie zajmuje jedynie kilka 
minut. Tutaj mogą się Państwo dowiedzieć w jaki sposób sprawdzamy 
zgłoszone projekty:

http://ngorobiatolepiej.pl/opprojekcie/ankietapdlapgrantodawcy/

Publikujemy  tylko  informacje  (charakterystyki  projektu)  które  spełniają  nasze  wymogi.  Oznacza  to,  że
grantodawca w wypełnianej ankiecie musi udzielić konkretnych odpowiedzi aby projekt kwalifkował się do
publikacji. 

• Jakie to odpowiedzi? 

To proste, najważniejsze są tu cztery pytania kluczowe: Czy projekt zgłoszony do bazy przez organizację został
zrealizowany w terminie wskazanym w dokumentacji (np. w ofercie realizacji zadania publicznego, wniosku o
grant, formularzu aplikacyjnym)? – grantodawca musi odpowiedzieć “TAK”; Oceń współpracę z organizacją
pozarządową w realizacji projektu, zaznacz odpowiednią cyfrę w skali liniowej od 1 do 5 – grantodawca musi
zaznaczyć  odpowiedź  z  zakresu  od  3  do  5;  Czy organizacja  realizująca  projekt  właściwie  informowała  o
uzyskanym  wsparciu  w  materiałach  projektowych  (np.  na  stronie  internetowej  projektu,  stronach
społecznościowych, materiałach drukowanych)? – grantodawca musi odpowiedzieć “TAK”; Czy projekt został
rozliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi przy konkretnym rodzaju zadania/wsparcia? – grantodawca
musi odpowiedzieć “TAK”. Warunki te są zawarte w § 8 załącznika nr 5 do regulaminu portalu i są niezmienne.

http://ngorobiatolepiej.pl/o-projekcie/ankieta-dla-grantodawcy/


3. Po pozytywnej weryfkacji projekt zostanie umieszczony w bazie 
projektów. Oznacza to, że opis zrealizowanych przez Państwa 
organizację działań będzie dostępny dla wszystkich.

Zgłoszone i zweryfkowane projekty są widoczne w bazie #ngorobiatolepiej zawsze. Fundacja Imago Silesia
utrzymuje  portal  #ngorobiatolepiej  na  swoich  serwerach,  a  raz  zgłoszony  i  zweryfkowany  projekt  jest
widoczny dla wszystkich użytkowników bazy, nawet po likwidacji organizacji, która go zrealizowała. 

Nie usuwamy raz zamieszczonych zgodnie z procedurą i regulaminem projektów, ponieważ baza ma służyć
łatwemu dostępowi do wiedzy na temat działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski.

4. Po zgłoszeniu przez Państwa trzech zrealizowanych działań 
organizacja otrzyma znak jakości #ngorobiatolepiej

Po ukazaniu się charakterystyk trzech projektów w bazie, Fundacja Imago Silesia zwraca się do organizacji
pozarządowej,  która  realizowała  projekty  z  prośbą  o  przesłanie  sprawozdania  rocznego  z  działalności  za
poprzedni rok kalendarzowy (w przypadku gdy projekty realizowane były w tym samym roku a organizacja nie
istniała  wcześniej  Fundacja  prosi  o  przygotowanie  sprawozdania  za  bieżący  okres,  koniecznie



uwzględniającego  projekty  zgłoszone  do  bazy).  Po  otrzymaniu  w/w  dokumentów  oraz  weryfkacji  –
sprawdzeniu czy dokumenty te są publicznie dostępne (np. na stronie www organizacji, stronie organizacji na
facebooku czy w innej formie umożliwiającej publiczny i nieskrępowany dostęp dla każdego) Fundacja Imago
Silesia prześle (drogą elektroniczną) zgodę na posługiwanie się znakiem jakości #ngorobiatolepiej, która musi
być  zamieszczona  (np.  na  stronie  www organizacji,  stronie  organizacji  na  facebooku  czy w innej  formie
umożliwiającej publiczny i nieskrępowany dostęp dla każdego) wraz ze znakiem jakości #ngorobiatolepiej w
formie grafcznej. 
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