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Forum Współpracy Partnerów LGD, czyli Giełda Zasobów na Zamku w Gniewie 

 

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” serdecznie zaprasza na jedyne w swoim rodzaju 

wydarzenie I Forum Współpracy Partnerów LGD –  Giełdę Zasobów, które odbędzie się 

w 27 kwietnia br. (czwartek) na Zamku w Gniewie w godzinach od 17:00 - 19:00.  

Giełda Zasobów to nowatorski sposób stymulowania partnerskiej współpracy między 

sektorem publicznym, pozarządowym oraz prywatnym. Przy planowaniu inspirowaliśmy się 

dobrymi praktykami z krajów zachodnich (m.in. niemieckie Gute Geschäfte), gdzie tego typu 

wydarzenia na stałe wpisały się w świadomość społeczeństwa. Podczas Giełdy uczestnicy - 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji i firm oraz mieszkańcy 

zawierają kontrakty, w których deklarują wymianę zasobów - pomieszczeń, czasu, 

umiejętności, usług itp. Na giełdzie nie można zawierać kontraktów finansowych. Całość 

imprezy przebiega bardzo dynamicznie, w atmosferze targowiska. 

Uczestnikom Giełdy zapewniamy materiały konferencyjne, poczęstunek oraz możliwość 

nawiązania owocnej współpracy partnerskiej. 

 

Do kogo skierowana jest Giełda? 

Organizacje pozarządowe 
Przykładowe zasoby: prowadzenie szkoleń, organizacja imprez, uroczystości, umiejętności 

artystyczne, wykonywanie kart świątecznych, rękodzieło, wolontariusze, przygotowanie 

potraw, znajomość środowiska lokalnego, kontakty do poszczególnych grup społecznych, 

świetlice, kluby itp. 

Instytucje 
Przykładowe zasoby: sale, infrastruktura (rzutnik multimedialny, pomoce edukacyjne), pomoc 

specjalistyczna, transport, osobowość prawna, poręczenia, rekomendacje, dane statystyczne, 

badania, infrastruktura kultury (nagłośnienie, sprzęt muzyczny), radcy prawni, księgowość, 

infrastruktura biurowa: drukarki, poczta itp. 

Firmy 
Przykładowe zasoby: produkty (spożywcze, odzież, art. budowlane, meble itp.), transport, 

sprzęt komputerowy, biurowy, specjaliści np. PR, marketing, reklama, zasoby merytoryczne 

(np. zaplanowanie wakacji dla dzieci przez biuro podróży, przygotowanie kampanii 

promocyjnej projektu społecznego, wykonanie projektu architektonicznego), rabaty, kupony 

upominkowe itp. 

Osoby indywidualne 
Przykładowe zasoby: talenty (rzeźbienie, muzyczne, plastyczne, rękodzieło), umiejętności 

(organizacyjne, graficzne, komputerowe), czas, kompetencje (pedagogiczne, techniczne, 

instruktorskie, finansowe, medyczne)  

 

Aby wziąć udział w Giełdzie wystarczy wypełnić formularza rejestracyjny dostępny na 

stronie www.wstega-kociewia.pl lub w wersji papierowej w Biurze LGD „Wstęga Kociewia”. 

 

Dodatkowe informacje: 

tel. 58 562 71 43 

e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl 
 


