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Grupy nieformalne i 
samopomocowe w imieniu 
własnym
Jaka jest definicja grupy nieformalnej i samopomocowej oraz jaka jest różnica 
pomiędzy nimi?



• 3 osoby fizyczne!

• Inicjują działania na rzecz 
rozwiązywania problemu 
społecznego mieszkańców 
społeczności lokalnej z terenu 
powiatu kościańskiego



• Grupa nie posiada osobowości 
prawnej

• Członkowie grupy nie mogą 
pełnić żadnej funkcji w organach 
statutowych organizacji 
pozarządowych (zarząd, komisja 
rewizyjna)



• Grupa nieformalna podejmuje 
inicjatywę na rzecz mieszkańców 
Waszej społeczności



• Grupa samopomocowa może 
podejmować działania na rzecz 
członków swojej grupy



Młode organizacje pozarządowe
Jaka jest definicja młodej organizacji pozarządowej?



• Jest to organizacja, której 
siedziba jest zlokalizowana na 
terenie powiatu kościańskiego

• Roczny przychód za poprzedni 
rok obrotowy nie przekroczył 
25 000 złotych

• Została wpisana do KRS lub 
innego rejestru nie wcześniej niż 
30 miesięcy licząc od dnia 
złożenia wniosku



• Ma zamiar zrealizować 
inicjatywę społeczną z 
elementami rozwoju lub tylko 
inicjatywę społeczną

• Młoda organizacja może złożyć 
tylko 1 wniosek na inicjatywę 
społeczną z elementami rozwoju 
lub inicjatywę społeczną, ale 
może również zostać patronem 
grupy nieformalnej lub 
samopomocowej



Patroni, czyli organizacje 
pozarządowe wspólnie z grupami 
nieformalnymi lub 
samopomocowymi
Jaka jest definicja patrona i czym różni się od młodej organizacji pozarządowej?



• Grupa nieformalna lub 
samopomocowa działa na tych 
samych zasadach co grupa 
nieformalna i samopomocowa w 
imieniu własnym

• Patron może być organizacją 
pozarządową lub podmiotem 
wymienionym w art. 3 ust. 3 
UDPPW, czyli: fundacją, 
stowarzyszeniem, klubem 
sportowym, KGW zarejestrowanym 
w KRS lub innym rejestrze



• Wsparcie merytoryczne – wiedza 
patrona na temat realizacji projektu 
na terenie Waszej społeczności 
lokalnej

• Wparcie infrastrukturalne – patron 
może dysponować sprzętem i 
przestrzenią, które są niezbędne do 
realizacji działań w Waszym projekcie

• Wsparcie formalne – dogodniejszy 
sposób realizacji i rozliczania dotacji 
(centrum zaplecza finansowego 
znajduje się w siedzibie patrona a nie 
w siedzibie CRG Kościan)
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