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Słowo wstępu
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych (SCWO) powstało, by pomagać 
warszawskim organizacjom pozarządowym lepiej
i skuteczniej działać.

Historia SCWO sięga roku 2008. Wtedy stołeczne 
organizacje wspierające, współpracując, wymyśliły
i zapi zaproponowały Urzędowi m.st. Warszawy 
stworzenie kompleksowej oferty wsparcia dla 
organizacji społecznych z Warszawy.

W czasie swojej działW czasie swojej działalności SCWO zmieniało się, 
odpowiadając na wyzwania pojawiające się przed III 
sektorem. Jedno pozostało niezmienne: Stołeczne 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jest  
bezpłatną ofertą wsparcia dla stowarzyszeń
i fundacji działających na rzecz mieszkańców
i mieszi mieszkanek Warszawy. Podążamy za aktualnymi 
potrzebami organizacji, zmianami przepisów, nowymi 
wersjami dokumentów, wymagań i terminów 
obowiązujących organizacje. Staramy się wspierać 
rozwój stowarzyszeń i fundacji oraz ich strategiczne 
myślenie i sprawne zarządzanie. Pomagamy małym
i dużym, doświadci dużym, doświadczonym i tym, którzy stawiają 
pierwsze kroki w swej działalności.
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To wszystko jest możliwe dzięki współpracy
z Uz Urzędem m.st. Warszawy, który finansuje prace 
SCWO. A także dzięki partnerstwu stworzonemu przez 
cztery organizacje wspierające: Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Federację Organizacji Pozarządowych 
Centrum Szpitalna, Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego oraz Stowarzyszenie Biuro Obsługi 
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

PPoznajcie szczegółową ofertę naszych działań
i korzystajcie z niej. Zapraszamy!

Joanna Krasnodębska
Szefowa SCWO
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Porady i konsultacje
Prowadzisz organizację pozarządową? Spotykasz się
z zagadnieniami, które są dla Ciebie niejasne, 
trudne?  Nie wiesz, jak złożyć sprawozdanie? Jak 
interpretować przepisy? Wprowadzić RODO? Napisać 
wniosek
o dotacje albo zaplanować działania promocyjne? 

zagadnieniach związanych z prowadzeniem 
organizacji pozarządowej. 

Skorzystaj z bezpłatnych porad
i konsultacji Stołecznego 
Centrum Wspierania Organizacji  
Pozarządowych (SCWO)!

Ekspertki i eksperci Stołecznego 
Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych specjalizują się 
praktycznie we wszystkich

Kontakt
   Tel.: (22) 828 91 23
   E-mail: scwo@warszawa.ngo.pl
   SMS dla osób ze szczególnymi
   potrzebami: 501 979 159
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Poradnictwo ogólne
W SCWO możesz skorzystać z poradnictwa ogólnego, 
udzielanego przez ekspertki i ekspertów z bardzo 
dobrą znajomością organizacji pozarządowych
i wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze 
pozarządowym.

status OPP oraz rozwiążemy inne problemy
i trudności, które możesz napotkać prowadząc NGO.

Ekspertki i eksperci SCWO dyżurują i są dla Ciebie 
dostępni od 9:00 do 17:00 w każdy dzień roboczy. 
Skontaktuj się z nami: zadzwoń lub napisz e-mail. 
Błyskawicznie Ci odpowiemy.

DDzięki SCWO prowadzenie organizacji jest łatwe!

Poradnictwo ogólne dotyczy 
praktycznie każdej dziedziny 
związanej z prowadzeniem 
organizacji pozarządowej. 
Pomożemy Ci zarejestrować 
fundację lub stowarzyszenie, 
złożyć wniosek o dotację, 
spsprawozdać się, zrozumieć 
przepisy regulujące działanie 
Twojej organizacji, uzyskać

(22) 828 91 23 scwo@warszawa.ngo.pl
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Konsultacje
specjalistyczne
Konsultacje specjalistyczne to wsparcie przy 
rozwiązywaniu problemów wymagających 
eksperckiej wiedzy z określonej dziedziny, np. prawa, 
księgowości, ochrony danych osobowych, 
fundraisingu lub promocji.

Podczas konsultacji specjalistycznych pomożemy Ci 
m.in. w: zmianie lub napisaniu statutu, zrozumieniu 
obowiązujących Cię przepisów księgowych, 
zaplanowaniu profesjonalnych działań 
marketingowych lub wdrożeniu dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami.

JJeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, 
skontaktuj się z nami!

W SCWO księgowi i prawnicy 
prowadzą stałe dyżury, więc
w wielu spw wielu sprawach możesz 
uzyskać pomoc od ręki. Ze 
specjalistami z innych dziedzin 
umówimy Cię w dogodnym dla 
Ciebie terminie i opłacimy taką 
konsultację.

(22) 828 91 23 scwo@warszawa.ngo.pl
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Szkolenia i seminaria
Seminaria i szkolenia SCWO to wydarzenia, podczas 
których doświadczeni eksperci i ekspertki SCWO
w sposób kompleksowy omawiają konkretne 
zagadnienie z wykorzystaniem pracy warsztatowej.
Rocznie organizujemy ponad 50 szkoleń i seminariów, 
które dotyczyły m.in. pisania projektów, prowadzenia 
księgowości i pozyskiwania funduszy.

Szkolenia organizujemy 
stacjonarnie lub online,
w zależności od potrzeb 
uczestników i uczestniczek oraz 
tematu. Wszystkie nasze 
wydarzenia są bezpłatne
i dosi dostępne dla każdego, kto 
prowadzi lub chce zacząć 
prowadzić organizację 
pozarządową w Warszawie lub działa na rzecz 
mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

O aktualnie dostępnych szkoleniach informujemy
na stronie warszawa.ngo.pl oraz w mediach 
społecznościwoych. Tam też znajdziesz informacje
o zapisach.

CCzłonków i członkinie Komisji Dialogu Społecznego 
zapraszamy do zgłaszania tematów, które byłyby 
przydatne w pracach komisji. Postaramy się 
zorganizować wydarzenie, dzięki któremu organizacje 
członkowskie nabędą nowe kompetencje.
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Serwis warszawa.ngo.pl
Serwis warszawa.ngo.pl to najważniejsze źródło 
wiedzy dla  ludzi stołecznego trzeciego sektora. 
Naszą stronę każdego miesiąca odwiedza ponad
2 2 tys. użytkowników. W ciągu miesiąca publikujemy 
około 500 nowych informacji: o działaniach 
stołecznych organizacji, obowiązujących przepisach,  
wydarzeniach, ogłoszenia o naborach do pracy, 
wolontariatu, na szkolenia i konferencje. 

W serwisie znajdziesz również rozbudowaną sekcję 
poradniczą, w której opisujemy najważniejsze 
zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji 
pozarządowej. Artykuły poradnicze dotyczą m.in.: 
zakładania organizacji pozarządowej w Warszawie, 
miejskich lokali dla inicjatyw społecznych, 
działalności Komisji Dialogu Społecznego, 
wawarszawskiej procedury konkursowej, warszawskich 
dokumentów strategicznych i wolontariatu.

Codziennie publikujemy 
informacje o konkursach 
dotacyjnych dla organizacji 
pozarządowych: publicznych 
ogólnowarszawskich 
 dzielni dzielnicowych, publicznych 
ogólnopolskich oraz 
prywatnych. Są one aktualne
i łatwe do wyszukania po 
kategoriach tematycznych
lub lokalizacji.
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Na profilu warszawa.ngo.pl na portalu 
społecznościowym Facebook informujemy
o wszystkich organizowanych przez SCWO 
wydarzeniach, publikujemy ciekawe artykuły
oraz organizujemy spotkania live z osobami, które 
tłumaczą ważne dla NGO-sów kwestie formalne
aalbo przybliżają różnorodność działalności 
społecznej w Warszawie. W naszych live’ach brali 
udział m.in. zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, 
dyrektorzy i urzędnicy miejskich biur i dzielnicowych 
wydziałów, doświadczeni działacze Komisji Dialogu 
Społecznego, ekspertki SCWO oraz inne ciekawe 
osoby!

OOferujemy także możliwość otrzymania patronatu 
medialnego warszawa.ngo.pl. Jeżeli chcesz, aby 
Twoje wydarzenie miało wsparcie promocyjne 
naszego serwisu, wyślij do nas wniosek!

Wydarzenia objęte patronatem są wyróżnione 
spośród innych publikowanych w serwisie. 
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Mapa Społecznych Miejsc Warszawy
CzCzęścią serwisu warszawa.ngo.pl jest Mapa 
Społecznych Miejsc Warszawy. Tutaj możesz 
zobaczyć, ile miejsc w Warszawie jest prowadzonych 
przez organizacje społeczne: stowarzyszenia, 
fundacje i spółdzielnie socjalne. Masz w mieście 
swoją ulubioną miejscówkę, która działa nie tylko
dla zysku? Daj nam znać, dodamy ją do Mapy.
   https:   https://warszawa.ngo.pl/mapa

Newsletter warszawa.ngo.pl
Codziennie w serwisie warszawskim publikujemy 
około 20 nowych informacji. Jeśli nie masz czasu 
śledzić ich na bieżąco, zamów nasz newsletter! Dwa 
razy w tygodniu trafia on do ponad 4,5 tys. skrzynek 
elektronicznych.
   https:   https://ngo.pl/newsletter/zapisz-sie

Publikuj na warszawa.ngo.pl
Jeżeli szukasz pracowników, osób do współpracy przy 
projekcie, wolontariuszy albo chcesz poinformować
o organizowanym przez Ciebie wydarzeniu, opublikuj 
o tym informację na warszawa.ngo.pl.

W serwisie waW serwisie warszawa.ngo.pl mamy również 
rozbudowaną sekcję publicystyczną, w której 
regularnie pojawią się wywiady, polemiki, stanowiska 
organizacji oraz inne artykuły opisujące stołeczny 
trzeci sektor.

JJeżeli chcesz się zaangażować w debatę, podzielić 
swoją opinią lub skomentować jakieś wydarzenie, 
napisz tekst i wyślij go do nas na adres 
redakcja@portal.ngo.pl. Opublikujemy go!
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swoją opinią lub skomentować jakieś wydarzenie, 
napisz tekst i wyślij go do nas na adres 
redakcja@portal.ngo.pl. Opublikujemy go! 
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Materiały edukacyjne
SCWO to również duża baza regularnie 
aktualizowanych treści edukacyjnych. Możesz 
obejrzeć nagrania z webinarów i spotkań live, filmy 
edukacyjne oraz zapoznać się z publikacjami 
kompleksowo omawiającymi jakieś zagadnienie.

Lista materiałów:

Webinaria i live'y SCWO m.in. dotyczące funduszy, 
fundraisingu, komunikacji, zmian w prawie, prawa 
autorskiego i danych osobowych

Infografiki

Video w NGO - video-poradnik

PPublikacja "Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać 
media społecznościowe do promocji i komunikacji 
działań NGO"

Gra symulacyjna "Dzielnica Pozarządowa"

(22) 828 91 23
scwo@warszawa.ngo.pl
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Obsługa Witkaca
Biura i dzielnice urzędu m.st. Warszawy korzystają
z generatora wniosków Witkac.pl, który służy
do składania wniosków o dotację oraz sprawozdań
ze zrealizowanych projektów. Wszystkie konkursy
na realizację zadań publicznych ogłaszane przez 
Miasto są obsługiwane przez ten system.

Wesprzemy merytoryczne przy tworzeniu wniosków
o dofinansowanie w konkursach ofert ogłaszanych 
przez m.st. Warszawę oraz  przy składaniu 
sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Od stycznia 2022 r. SCWO 
zapewnia funkcjonowanie 
generatora wniosków 
Witkac.pl dla organizacji 
pozarządowych. Pomożemy
Ci z pCi z problemami technicznymi 
związanymi z obsługą 
generatora.

Pomoc techniczna
Tel.: 506 276 359, 502 668 161
E-mail: scwowitkac@boris.org.pl

Pomoc merytoryczna
Tel.: (22) 828 91 23, 
E-mail: scwo@warszawa.ngo.pl
SMS: 501 979 159
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Poznaj nas lepiej!Poznaj nas lepiej! 



Jestem osobą, która lubi wiedzieć i być dobrze 
przygotowana do wykonywanych zadań. Dzięki SCWO 
byłam w stanie przygotować się do prowadzenia 
fundacji. W szkoleniach SCWO szeroko poruszane
są wszsą wszystkie niezbędne zagadnienia, jakie fundacja 
musi znać, by dobrze funkcjonować. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków, 
którzy są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie
ze strony uczestników. 

Dużą wartością dodaną są dedykowane konsultacje
z ekspertami oraz nieoceniony networking.

Karina Krystosiak
Prezeska Fundacji Seniorwizacja

Współpracę z SCWO rozpocząłem, gdy pojawiła się idea 
stworzenia fundacji. Otrzymałem profesjonalną pomoc 
w formie konsultacji. W procesie tworzenia organizacji 
mogłem liczyć na wsparcie w zakresie spraw 
formalnych, które budziły moje wątpliwości. Rok później 
wziąłem udział w „Inkubatorze dla organizacji 
pozarządowych”, które zaczynają swoją przygodę
w świecie NGw świecie NGO. Działania SCWO są dostępne dla osób 
głuchych, co mnie niezmiernie cieszy, gdyż mogę
na równi z innymi zdobywać wiedzę, wymieniać 
doświadczenia, jak również budować sieć wsparcia
i kontaktów z innymi działaczami społecznymi.

Konrad Kozłowski
Prezes Fundacji Akademia
Młodych Głuchych
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SCWO W LICZBACH

3064 podmioty
skorzystały z pomocy SCWO.

97% osób uważa, że wsparcie
SCWO odpowiada ich

potrzebom.

7600 godzin
pracy konsultantek
i konsultantów.

31 800 miesięcznie odsłon
serwisu warszawa.ngo.pl.
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Zespół SCWO

Joanna
Krasnodębska

Specjalistka ds. nadzoru merytorycznego nad działaniami 
SCWO, a także konsultantka i doradczyni. Specjalizuje się 
w finansach, otwartych konkursach ofert, 
sprawozdawczości. Z warszawskim sektorem 
pozarządowym związana od 1994 roku. Aktywnie działa
w BKDS ds. organizacji wspierających. Gdyby miała wolną 
chwilę, chciałaby nic nie robić. Związana
ze Stowarzyszeniem BORIS.ze Stowarzyszeniem BORIS.

Magdalena
Dobranowska-Wittels

Redaktorka serwisu warszawa.ngo.pl. Od ponad 20 lat 
związana ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor i portalem 
organizacji pozarządowych. Jako dziennikarka
- w artykułach i wywiadach - przybliża realia działania 
organizacji społecznych w Polsce i w Warszawie. Uwielbia 
spędzać czas nad wodą i w wodzie.

Aneta
Krawczyk

Konsultantka. Prowadzi konsultacje ogólne i porady 
specjalistyczne, szkolenia i seminaria z tematyki 
zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej.
Od ponad 20 lat związana z warszawskim sektorem 
pozarządowym i Federacją Organizacji Pozarządowych 
Centrum Szpitalna, której jest prezeską. Prywatnie 
wielbicielka seriali, jogi i medytacji oraz spacerów
ze swoimi dziećmi i psem.ze swoimi dziećmi i psem.

Katarzyna
Adamska-Dutkiewicz

Specjalistka ds. finansów. Prowadzi porady specjalistyczne 
i szkolenia z tematyki finansów, księgowości, 
sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.
Od 1998 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Od 1998 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, jest członkinią Stowarzyszenie Trenerów 
Organizacji Pozarządowych. Aktualnie pełni funkcję 
przewodniczącej prezydium DKDS Praga Północ. Autorka 
publikacji branżowych dla organizacji.
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Zespół SCWO

Katarzyna
Leśko

Specjalistka ds. obsługi technicznej generatora Witkac.pl. 
Od 15 lat związana z warszawskim sektorem 
pozarządowym jako doradczyni, trenerka, autorka
i koordynatorka projektów społecznych. Od 6 lat pracuje
w Stowarzyszeniu BORIS. W wolnych chwilach jeździ 
rowerem, chodzi po górach, praktykuje jogę oraz 
spaceruje ze swoim psem.

Karolina
Cyran-Juraszek

Doradczyni. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym
i finansowym, działalności pożytku publicznego
oraz działalności gospodarczej, a także w przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej, a także w przedsiębiorczości 
społecznej i usługach społecznych w nurcie 
deinstytucjonalizacji. Mama 21-letnich bliźniaczek oraz 3 
psów. W wolnych chwilach próbuje czytać książki. Związana 
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Radek
Juraszek

Koordynator działań prowadzonych w SCWO przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Animator. Związany z sektorem pozarządowym od 1998 
roku. W czasie wolnym lubi chodzić po górach.

Monika
Chrzczonowicz

Konsultantka. Prowadzi konsultacje ogólne i porady 
specjalistyczne w szerokim zakresie: od zakładania
do likwidacji organizacji pozarządowej. Od lat związana
z ngo.pl. Autorka publikacji i kursów dla organizacji. 
Administratorka grupy FB Formalności w ngo. Lubi czytać
i gotować słuchając podcastów. Związana
ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.
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Zespół SCWO

Marta
Lasocka

Specjalistka ds. nadzoru finansowego SCWO i obsługi 
technicznej generatora Witkac. Najczęściej występuje
w roli konsultantki z zakresu zarządzania organizacją, 
finansami i biurem. Udziela wsparcia na etapie likwidacji 
fundacji i stowarzyszeń. Od 17 lat w warszawskim
sektorze pozarządowym. Miłośniczka dobrej książki, ciszy
i lasu. Związana ze Stowarzyszeniem BORIS.

Beata
Juraszek-Kopacz

Doradczyni specjalistyczna i konsultantka z ponad 
25-letnim stażem w organizacjach pozarządowych. W FRSO 
pracuje od 1996 roku. Specjalizuje się w pozyskiwaniu 
środków, w tym od biznesu, pisaniu ofert, 
sprawozdawczości merytorycznej i zarządzaniu. W czasie 
wolnym lubi jeździć na rowerze, oglądać dobre seriale
i czytać książki.

Ewelina
Markowska

Od 15 lat prowadzi sekretariat Stowarzyszenia BORIS,
a od 2020 jest koordynatorką projektu SCWO. Odpowiada 
też za organizację szkoleń. Logistykę i organizację działań 
stara się zawsze doprowadzić do doskonałości. Wie,
że dobrą, profesjonalną atmosferę budują w tej samej że dobrą, profesjonalną atmosferę budują w tej samej 
mierze kompetencje zawodowe, co cechy charakteru. 
Prywatnie interesuję się teatrem.

Marlena
Skalska

Prowadzi sekretariat Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. W SCWO zajmuje się organizacją szkoleń
i seminariów. Stara się, aby wszystkie sprawy organizacyjne 
dopiąć na ostatni guzik oraz pilnuje, żeby nie zabrakło 
materiałów na wydarzenia. Prywatnie uwielbia grać w gry 
komputerowe, bawi się włóczką, szydełkując maskotki
i czapki.
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Zespół SCWO

Aleksandra
Krawczyk

Na pierwszej linii: odbiera telefon i obsługuje skrzynkę 
mailową Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych, prowadzi sekretariat Federacji Centrum 
Szpitalna. Uwielbia czytać i słuchać dobrej muzyki.

Joanna
Włodarska-Dwornik

Współprowadzi infolinię SCWO oraz sekretariat Federacji 
Centrum Szpitalna. Prywatnie ćwiczy jogę, słucha muzyki 
klasycznej oraz jazzu, interesuje się kulturą wschodu.

Michał
Szymanderski-Pastryk

Prowadzi działania komunikacyjne SCWO, udziela 
konsultacji specjalistycznych z marketingu. Od 8 lat
w trzecim sektorze, pracował m.in. dla Amnesty 
International, Szkoły Liderów i Ośrodka KARTA. W wolnych 
chwilach lata dronem i chodzi po górach.
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Michał 
Szymanderski-Pastryk 



Skontaktuj się z nami!

(22) 828 91 23

scwo@warszawa.ngo.pl

9:00-17:00, pn-pt.

warszawa.ngo.pl

Skontaktuj się z nami! 

(22) 828 91 23 

scwo@warszawa.ngo.pl 

9:00-17:00, pn-pt. 

warszawa.ngo.pl 

https://warszawa.ngo.pl
mailto:scwo@warszawa.ngo.pl

	s1
	s2
	s3
	s4
	s5
	PiK
	s7
	KS
	SiS
	s10
	s11
	WAWFB
	s13
	s14
	s15
	s16
	s17
	Liczby v2
	s19
	s20
	s21
	s22
	s23



