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Projekt „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”

Szanowni Państwo!
Federacja Małopolska Pozarządowa serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z małopolski do
udziału w naszym pierwszym, federacyjnym projekcie:

ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA
Główne cele projektu to, jak w tytule:





rozwój małopolskich organizacji pozarządowych, w szczególności rozwój kompetencji
menadżerskich wśród liderów organizacji oraz poprawa zarządzania i finansowania
w NGOsach;
zacieśnianie współpracy między małopolskimi organizacjami - wymiana doświadczeń
i zasobów oraz tworzenie sprzyjającej przestrzeni do realizacji partnerskich projektów,
wspólne działanie na rzecz społeczności lokalnych - zdobycze działań rozwojowych
i sieciujących wykorzystamy realizując cztery partnerskie akcje społeczne!

Organizacjom biorącym udział w projekcie oferujemy szereg działań rozwojowych i sieciujących.
Projekt to również okazje do realizacji własnego mini-projektu, który sfinansujemy ze środków
programu. Podczas wewnętrznego konkursu rozdysponujemy cztery mini-granty, każdy w wysokości
4 tyś zł! Projekt realizowany będzie w okresie lipiec-grudzień 2016 roku.

DZIAŁANIA ROZWOJOWE:
1. Szkolenia - dla organizacji biorących udział w projekcie zorganizujemy 7 dwudniowych szkoleń
tematycznych:
kompetencje menadżerskie, zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków,
realizacja projektów i inne;
2. Doradztwo - podczas którego eksperci z wybranych tematów pomogą wdrożyć w życie wiedzę
i rozwiązania poznane na szkoleniach;
Każda organizacja biorąca udział w projekcie weźmie udział w min. 2 szkoleniach i skorzysta z min. 2h
doradztwa!
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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DZIAŁANIA WZMACNIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ:
1. Spotkania sieciujące - podczas których będziemy się dzielić doświadczeniem, poznawać swoje
potencjały i planować wspólne działania;
2. Wizyty sąsiedzkie - będziemy zachęcać organizacje biorące udział w projekcie do odwiedzania się
i uczenia się od siebie nawzajem, pokażemy jak zorganizować i przeprowadzić dobrą wizytę studyjną
dla zaprzyjaźnionych organizacji;
3. Pozarządowy OPEN SPACE - we wrześniu wszyscy spotkamy się na weekendowym spotkaniu
wyjazdowym, podczas którego porozmawiamy o współpracy, pożądanych kierunkach rozwoju
organizacji, naszych potrzebach i możliwościach. Wybierzemy też wspólnie 4 mini-projekty, które
zrealizujemy w ramach projektu.
4. Wymiana usług i zasobów - w ramach projektu uruchomimy platformę wymiany usług
i zasobów, na której będziemy się dzielić tym co mamy i tym, co umiemy, w zamian za to czego nam
brakuje i czego nie potrafimy.
Każda organizacja biorąca udział w projekcie weźmie udział w OPEN SPACE, min. 2 spotkaniach
sieciujących lub wizytach sąsiedzkich oraz będzie miała prawo nieograniczonego korzystania
z platformy wymiany usług i zasobów.

PARTNERSKIE AKCJE SPOŁECZNE
Każda organizacja biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w wewnętrznym
konkursie na mini grant w wysokości 4 tyś zł, który będzie mógł być wykorzystany na realizację
partnerskiej akcji społecznej. Okres realizacji mini-projektu: październik-listopad 2016. W ramach
projektu rozdysponujemy 4 granty na łączną kwotę 16 tyś zł.

ODPŁATNOŚĆ:
Dla członków Federacji Małopolska pozarządowa projekt jest BEZPŁATNY. Pozostałe organizacje
biorące udział w projekcie zobligowane są do wniesienia minimalnej opłaty organizacyjnej.


PAKIET STANDARD 90 zł - upoważnia do udziału: w 2 szkoleniach, min. 2 godzinach doradztwa,
dowolnej ilości spotkań inspirujących, bezpłatnego udziału 1 osoby w Open Space oraz
aplikowania o środki na organizację akcji społecznej.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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PAKIET PREMIUM 150 zł - upoważnia do udziału: w 3 szkoleniach, min. 2 godzinach doradztwa,
dowolnej ilości spotkań inspirujących, bezpłatnego udziału 1 osoby w Open Space oraz
aplikowania o środki na organizację akcji społecznej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe, zarejestrowane i działające w
Małopolsce. Oferta adresowana jest w pierwszej kolejności do członków Federacji Małopolska
Pozarządowa. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie
formularza zgłoszeniowego na adres:
rozwoj@malopolskiengo.pl
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016r. Formularze oraz regulamin projektu dostępne są w
załącznikach oraz na stronie www.malopolskiengo.pl.
Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:
Katarzyna Zielina, tel. 508 809 778,
Aleksandra Latocha, tel. 600 227 049,
email: rozwoj@malopolskiengo.pl

Projekt „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca” to pierwszy projekt Federacji Małopolska
Pozarządowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Federacji lub zastanawiasz się nad przystąpieniem do
nas, sprawdź na naszej stronie dlaczego warto się przyłączyć?:
http://malopolskiengo.pl/jestem-ngo/

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

