Regionalne Centrum NGO Kolping w Krakowie
oraz Centrum Lokalne w Bochni
ZAPRASZA
pracowników, członków i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych z powiatów:
m. Kraków, wielickiego, brzeskiego, bocheoskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, krakowskiego,
wadowickiego i suskiego
do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczo- szkoleniowego.

Celem projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie” jest profesjonalizacja i wzmocnienie małopolskich
NGOs, zwiększenie skuteczności ich działania i podniesienie standardów funkcjonowania.
Uczestnikom projektu oferujemy długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia
realizowany poprzez:
 szkolenia
Pozyskiwanie funduszy na działalnośd * Źródła finansowania działalności * Przygotowywanie projektów
i wniosków * Zarządzanie projektem * Rozliczanie projektów * Fundraising * Księgowośd i zarządzanie
finansami w NGO * Budowanie zespołu i zarządzanie zasobami ludzkimi * Pozyskiwanie i aktywizacja członków
i wolontariuszy * Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów * Kreowanie wizerunku i promocja * Kampanie
społeczne * Budowanie partnerstwa i współpracy * Realizacja projektów partnerskich * Zagadnienia prawne
*„Szkoła aktywnych liderów” * Tworzenie strategii organizacji.
UWAGA: możliwy udział w więcej niż jednym szkoleniu

 doradztwo (m.in. w zakresie tworzenia indywidualnego planu działania, pozyskiwania funduszy,
przygotowywania projektów i wniosków projektowych, księgowości i prawa)
 coaching
 wsparcie techniczne
 inkubatory dla nowopowstających NGOs
 punkt specjalistycznej informacji
Więcej informacji pod numerem telefonu 12 418 77 77 oraz od stycznia 2011 r. na portalu projektu:
www.ngo.kolping.pl
Realizator projektu:
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 12 418 77 70, fax. 12 418 44 76
e-mail:kolping@kolping.pl

Partner:
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
tel./fax. 12 423 80 07
e-mail: psf@fundraising.org.pl

www.kolping.pl

www.fundraising.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzieło Kolpinga to ogólnoświatowy, katolicki związek świeckich, który od ponad 150 lat wprowadza w życie
ideę bł. ks. Adolpha Kolpinga, ideę pomocy dla samopomocy, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę,
motywującej do działania. Jego podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są stowarzyszenia – Rodziny
Kolpinga, zrzeszone w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, działające głównie na rzecz dzieci
i młodzieży, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych grup potrzebujących wsparcia.
Obecnie Dzieło Kolpinga liczy około 470 000 członków działających w około 5 800 Rodzinach Kolpinga
w 61 krajach świata. W Polsce istnieją 43 Rodziny Kolpinga, w których działa ponad 1000 osób.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

