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OD ORGANIZATORA

„Inicjowanie działań łączących sektory,
stanowi klucz do rozwoju projektów
społecznych i charytatywnych. Dla
Fundacji Pro NGO tworzenie obszarów
do realizacji takich działań, stanowi
bardzo ważny element codziennego
funkcjonowania. Cieszymy się, że po raz
kolejny stworzyliśmy przestrzeń, którą
firmy i organizacje pozarządowe
uzupełniły swoimi aktywnościami.”

Marta Schabikowska, 

PR Manager Fundacji Pro NGO



IDEA PROJEKTU
W GO4NGO liczy się dobra zabawa, poszerzanie kontaktów oraz

pomoc innym. Rolą pracowników było odbycie spotkań z

przedstawicielami NGO i wspólne spędzenie przynajmniej 30

minut. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać,

a całości towarzyszyła wspólna aktywność: bieganie, spacer,

rozegranie meczu, czy wizyta w kawiarni.



CEL 

Zaangażowanie pracowników do

pomocy innym przy okazji dobrej

zabawy to jeden z głównych celów

akcji, który zaowocował ciekawymi

aktywnościami podejmowanymi przez

NGO i środowisko biznesowe.



O AKCJI PISAŁY 

MEDIA…

Informacje o projekcie dotarły do środowiska 
biznesowego, zachęcając firmy oraz ich 
pracowników do aktywnego udziału w projekcie.

https://www.proto.pl/aktualnosci/ruch-sport-
dialog-rusza-projekt-go4ngo

https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/ruch-
sport-dialog-czyli-nowy-projekt-go4ngo/24345

https://www.goldenline.pl/centrumkariery/nowy-
projekt-go4ngo-z-mysla-o-pracownikach/

https://www.proto.pl/aktualnosci/ruch-sport-dialog-rusza-projekt-go4ngo
https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/ruch-sport-dialog-czyli-nowy-projekt-go4ngo/24345
https://www.goldenline.pl/centrumkariery/nowy-projekt-go4ngo-z-mysla-o-pracownikach/


ORAZ URZĘDY W 

CAŁEJ POLSCE

Urzędy udostępniały informacje o akcji, 
zapraszając przedstawicieli NGO do zgłoszenia 
swojego zainteresowania udziałem w akcji.

Miasto Kraków

Legionowo

Gmina Wyszków

Kielce

https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/260885,52,komunikat,jestes_organizacja__ktora_chce_rozpoczac_wspolprace_z_biznesem__wez_udzial_w_projekcie_go4ngo_.html
https://twojelegionowo.pl/20220407475371/um-legionowo-poznaj-nowe-projekty1649298362
https://www.wyszkow.pl/info/zawartosc/2033/
http://ngo.kielce.pl/jestes-organizacja-ktora-chce-rozpoczac-wspolprace-z-biznesem/


LICZBY I 

CIEKAWOSTKI

✓ 21 NGO z 16-tu miast zgłoszonych

do projektu

✓ 8 600 aktywności na stronie www

✓ ponad 700 000 wyświetleń wpisów

o akcji na Facebooku oraz LinkedIn

✓ Filipowice – to najmniejsza

miejscowość, z której NGO zgłosiło

chęć udziału w akcji



Laureaci

Pracownicy firmy Filipiak Babicz Legal wraz z przedstawicielami 

Stowarzyszenia Na Tak podczas wspólnej aktywności. 

https://www.filipiakbabicz.com/


Laureaci o projekcie

„Udział w tegorocznej akcji GO4NGO, który był naszym debiutem, pozwolił

nam na odświeżenie już kilkuletniej relacji ze Stowarzyszeniem Na Tak,

które z kolei od lat działa w Poznaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością

intelektualną. Mecz piłkarski, adresowany głównie do prawników

kancelarii, połączyliśmy z marszem nordic walking malowniczą

Wartostradą, rozpoczynając z poznańskiej Śródki. Spacer był okazją, żeby

porozmawiać o działalności społecznej, relacji biznesu i sektora

pozarządowego, ale też o codziennych problemach i… sensie życia. Można

już dziś powiedzieć, że spotkanie było początkiem co najmniej dwóch

nowych projektów” – mówi Przemysław Szmidt, Starszy Prawnik.

Kliknij i zobacz efekty

https://www.filipiakbabicz.com/
https://www.pion.pl/ngo/udana-proba-integracji-prawnikow-i-pracownikow-ngo/


Laureaci o projekcie

„Wraz z Fundacją FreeTime planujemy cykliczne spotkania w Kimball

Electronics podczas których jesienią wspólnie zagramy w gry towarzyskie

i wypełnimy deszczowe wieczory intelektualną rozrywką. Na spotkanie

zaprosimy pracowników firmy, jak również lokalnych mieszkańców.

Podczas spotkania rozmawialiśmy także o planach na kolejny rok, w tym:

EKO rajd rowerowy połączonym z grą terenową i akcją sprzątania świata.

W ramach akcji GO4NGO nawiązaliśmy także kontakt z kolejnymi

dwoma organizacjami” – mówi Małgorzata Jarosz-Drygalska, Partner

Biznesowy HR.

https://www.kimballelectronics.com/


https://www.enea.pl/


PARTNERZY 

MEDIALNI

https://www.proto.pl/
https://www.goldenline.pl/
https://focusonbusiness.eu/


DZIĘKUJEMY

ZA UDZIAŁ, DOBRĄ ZABAWĘ 

I WSPARCIE ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH

https://pro-ngo.pl/

