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Podstawowe informacje o organizacji
Pełna nazwa i jej skrót
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Centrum PISOP
Data rejestracji
15 wrzesień 2000r
nr KRS 0000073867 w Poznaniu
Adres, telefon/fax., adres internetowy
64-100 Leszno, ul. Marcinkowskiego 7
Tel./fax. ( 0 65 ) 520 78 86
e-mail: pisop@pisop.org.pl
Numer konta bankowego
Kredyt Bank S.A. o/Leszno Filia Nr 6
28 1500 1517 1215 1003 1662 0000
Członkowie Zarządu
Prezes – Ewa Gałka
Skarbnik – Anna Paulina Kozłowska
Sekretarz – Monika Kałek
Struktura organizacji
Zgromadzenie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Liczba zatrudnionych wolontariuszy
5 stałych
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Misja Centrum PISOP
Jesteśmy grupą ludzi, tworzących niezaleŜną organizację. Pracujemy dla organizacji
pozarządowych i aktywnych niekomercyjnych podmiotów Ŝycia społecznego. DąŜymy do
zwiększenia aktywności społeczności lokalnych, dbając o ich dobro. W oparciu o zasady
tolerancji, równości i obiektywizmu. Swoje działania prowadzimy poprzez wspieranie,
współpracę i zwiększanie absorpcji funduszy unijnych i krajowych.

Działalność Centrum PISOP w III Sektorze
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP jest organizacją
pozarządową działającą w oparciu o zasadę non – profit czyli „nie dla zysku”.
W Wielkopolsce PISOP pełni rolę ośrodka wspierania organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych.
Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
profesjonalizacji podmiotów III Sektora oraz wypracowanie norm i standardów
współpracy. Działania Centrum polegają przede wszystkim na stymulowaniu, wspieraniu
i uczestniczeniu w inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwiązywania wspólnych
problemów organizacji pozarządowych.
Realizację naszych zadań opieramy na standardach działania Sieci Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT, której jesteśmy członkami.
Zgodnie ze standardami Sieci SPLOT, w 2004 roku Centrum PISOP podejmowało
działania z zakresu udzielania informacji i porad, prowadzenia szkoleń oraz działania na
rzecz integracji III Sektora i współpracy z samorządem poprzez realizację projektów:

 EURO-NGO
 PISOP – Wielkopolski Ośrodek Wspierania NGOs
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 Partnerstwo dla III Sektora
 Szkolenia z zakresu Ustawy o zatrudnieniu socjalnym
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edukacyjna
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Informowanie i poradnictwo
Centrum PISOP w okresie styczeń – grudzień 2004 prowadziło działania z zakresu
udzielania informacji i poradnictwa. Biuro Stowarzyszenia funkcjonowało codziennie przez
8 godzin od poniedziałku do piątku, gdzie osobiście, za pośrednictwem telefonu, internetu
i poczty członkowie zespołu Centrum PISOP udzielali informacje i porady dla organizacji
pozarządowych i innych niekomercyjnych podmiotów.
Od kwietnia w kaŜdą środę czynne było biuro Centrum PISOP w Poznaniu, gdzie takŜe
udzielano porad i informacji.
W okresie od 1.01.2004 do 31.12.2004 r. zarejestrowaliśmy 289 porad skierowanych
do organizacji, osób indywidualnych i instytucji. Ponadto udzieliliśmy 866 informacji,
co stanowi około 72 informacje miesięcznie. Ponadto informacje i porady były udzielane
podczas spotkań i szkoleń prowadzonych przez trenerów Centrum PISOP.
Zakres tematyczny informacji udzielanych przez informatorów PISOP:
-

informacje o źródłach finansowania, w tym funduszach Unii Europejskiej

-

informacje o szkoleniach , seminariach , konferencjach i innych wydarzeniach istotnych dla
NGO

-

informacje o zasadach współpracy międzysektorowej

-

informacje o działaniach innych polskich organizacji oraz informacje adresowe organizacji
pozarządowych w Polsce i za granicą

-

informacje o instytucjach i sponsorach

-

aspekty prawne działania organizacji

-

aspekty księgowe

-

aspekty prawne działania organizacji zgodnie z Ustawą o poŜytku publicznym
i o wolontariacie

Zakres tematyczny porad realizowany przez poradników PISOP:
-

strategia zdobywania funduszy na działalność organizacji

-

zasady pisania projektów i wypełniania wniosków o dotacje, w tym do źródeł Unii
Europejskiej

-

zasady sprawozdawczości

-

planowanie działań

-

zarządzanie działalnością organizacji pozarządowej

-

zarządzanie ludźmi
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-

organizowanie pracy wolontariuszy

-

umiejętności interpersonalne i społeczne

-

budowanie wizerunku organizacji

-

ewaluacja działalności organizacji

-

integracja sektora pozarządowego

-

aktywizacja społeczności lokalnej

Ponadto zainteresowane osoby mogą korzystać z biblioteczki z publikacjami
adresowanymi do III Sektora. Dysponujemy bazą danych wielkopolskich organizacji
pozarządowych, dystrybuujemy materiały informacyjne, organizujemy spotkania
informacyjne dla organizacji oraz przedstawicieli samorządów. Stowarzyszenie naleŜy
do Towarzystwa Wzajemnej Informacji (TWI). Program TWI zakłada współpracę
i wzajemne wspieranie się podmiotów III Sektora na rzecz usprawnienia infrastruktury
organizacyjnej.
PISOP jest administratorem serwisu wielkopolskich organizacji pozarządowych
www.wielkopolska.ngo.pl. W ramach serwisu znajdują się informacje z zakresu:
- programów regionalnych (Partnerstwo dla III Sektora, Euro-NGO)
- współpracy między organizacjami w województwie,
- współpracy z administracją publiczną,
- federacji i reprezentacji sektora w województwie,
- działań kulturalnych animowanych przez organizacje w województwie,
- Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
- Ustawy o pomocy społecznej,
- Ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- i inne
Serwis

jest

platformą

wymiany

informacji

dla

organizacji

pozarządowych

z województwa i nie tylko. Codziennie pojawia się kilka - kilkanaście nowych
wiadomości.
Konsultacje/poradnictwo najczęściej dotyczyły:


Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, związanych z nią
formalnościami dotyczącymi rejestracji statusu organizacji poŜytku publicznego
(opp) i związanych z tym zmianami w wewnętrznych dokumentach organizacji



Zakładania stowarzyszeń i fundacji oraz planowania działalności organizacji
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Tworzenia projektów i pisania wniosków, w tym równieŜ tych mających na celu
pozyskanie środków dostępnych z funduszy europejskich - organizacje zauwaŜają
korzyści płynące z pozyskiwania tychŜe środków jednak nie znają jeszcze specyfiki
pisania „europejskich” projektów i związanych z nimi dokumentów



Prowadzenia księgowości



Zarządzania organizacją



Współpracy z wolontariuszami, oraz informacji dotyczących Wolontariatu
Europejskiego (w ramach Programu MłodzieŜ)

Poradnictwo i informacje z zakresu tworzenia i sprawnego
funkcjonowania organizacji pozarządowych
Poradnictwo i informowanie z zakresu tworzenia i sprawnego funkcjonowania organizacji
pozarządowych realizowane było w ramach Projektu Partnerstwo dla III Sektora. w okresie
VI-XII w ramach projektu udzielane były porady i informacje w biurach w Lesznie
i Poznaniu jak równieŜ dzięki Partnerom tworzących Centra poradniczo-informacyjne dla
wielkopolskich organizacji pozarządowych. Porady i informacje dotyczyły głównych
działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jak równieŜ
współpracy z samorządem i organizacjami oraz tworzeniem organizacji. Informacje
udzielane były podczas spotkań, konferencji i szkoleń prowadzonych przez Centrum
PISOP jak równieŜ drogą mialową i telefoniczną oraz podczas bezpośrednich kontaktów.

Poradnictwo i informacje w zakresie funduszy europejskich
Poradnictwo i informowanie z zakresu funduszy europejskich realizowane było w ramach
Programu EURO-NGO. Aby zwiększyć szanse dostępu do informacji i porad w całym
województwie w okresie VI – XII utworzonych zostało dzięki naszej pomocy 9 punktów
poradniczych dla organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania funduszy Unii
Europejskiej oraz realizacji projektów dofinansowanych z tych funduszy. Niektóre
organizacje prowadzące punkty poradniczo-informacyjne zostały włączone do projektu
Partnerstwo dla III sektora, w ramach którego udzielają równieŜ informacje i porady
z zakresu funkcjonowania sektora NGOs.
W sumie w ciągu roku specjaliści udzielili ponad 1558 informacji dotyczących róŜnych
aspektów związanych z pozyskiwaniem środków z Unijnych. Informacji udzielano podczas
konferencji, spotkań, spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych oraz drogą mailową.
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W ramach punktów poradniczych specjaliści udzielili łącznie 158 porad i 5 konsultacji.
Punkty poradniczo-informacyjne dla NGOs z zakresu funduszy UE prowadzone przez
specjalistów w ramach Programu:
•

Leszno – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP - Ewa Gałka

•

Gostyń – Stowarzyszenie DZIECKO - Andrzej Konieczny

•

Poznań - Stowarzyszenie Centrum promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP - Małgorzata Kikiewicz, Ewa Gałka, Jakub Anders

•

Pleszew – Stowarzyszenie na rzecz Współpracy z Zagranicą - Grzegorz Grygiel

•

Puszczykowo – Fundacja im. Św. Jadwigi Królowej Polski - Rafał Jaworski

•

Kalisz – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - Piotr Sadowski

•

Turek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Dagmara Felisiak

•

Września – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław i PCPR
- Jadwiga Stefańska

Istnieje ponadto moŜliwość wizyt specjalistów w siedzibie organizacji. Na bieŜąco
współpracują z organizacjami mailowo i telefonicznie. Specjaliści w punktach świadczą
usługi od podstawowych informacji na temat funduszy unijnych do konsultacji na temat
konkretnych programów. Działalność punktów w całości mieści się w standardzie
minimalnym Programu EURO-NGO, w części zawiera standard rekomendowany
opracowany w ramach Programu. Specjaliści priorytetowo traktują wspieranie organizacji,
jednak z ich pomocy korzystają równieŜ przedstawiciele innych sektorów, w szczególności
samorządu.
Działalność punktów poradniczych w zakresie funduszy europejskich dla organizacji
pozarządowych pozwoliła na zwiększenie szans lokalnych organizacji w dostępie do
informacji na temat tworzenia projektów, wypełniania wniosków o dofinansowanie
z funduszy UE oraz realizacji tych projektów.
W

sumie

dzięki

pomocy

specjalistów

zostało

złoŜonych

ok.

30

wniosków

o dofinansowanie z funduszy europejskich. Najczęstszą tematyką projektów było
przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja bezrobotnych. Z racji tego, Ŝe EFS ogłoszony
był pod koniec roku, większość projektów składana była do funduszy przedakcesyjnych –
Phare. Jedna trzecia spośród złoŜonych przy pomocy specjalistów wniosków, otrzymała
dofinansowanie.
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Poradnictwo i informacje dotyczące aspektów prawnych
Poradnictwo i informacje dotyczące aspektów prawnych najczęściej dotyczyło Ustawy
o poŜytku publicznym i o wolontariacie oraz Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej zostało przeprowadzonych ponad 20 porad
dotyczących zagadnień związanych z uzyskiwaniem statusu poŜytku publicznego. W dniach
od 29.11.2004 –15.12.2004 roku w biurze Centrum PISOP na ulicy Marcinkowskiego 17
w Lesznie oraz dnia 8 i 15.12.2004 w Poznaniu na ulicy Skrytej 14/1 odbyły się dni
„Otwartych drzwi” z ekspertami, którzy odpowiadali na pytania zainteresowanych
organizacji i instytucji. Podczas dni „Otwartych drzwi” Centrum PISOP udzieliło
22 porady z zakresu Ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie. Najczęstsze pytania
skierowane do ekspertów dotyczyły:


Jakie obowiązki posiadają organizacje poŜytku publicznego? Główne zagadnienia
to: sprawozdanie merytoryczne i finansowe, jak naleŜy je sporządzić i gdzie
opublikować



Jakie przywileje posiadają organizacje poŜytku publicznego – zasada działania1%?



Jakie wymogi naleŜy spełnić by zostać organizacją poŜytku publicznego?



Jakie naleŜy dołączyć załączniki?



Zrozumienie zapisów Ustawy

W ramach projektu dotyczących szkoleń z zakresu Ustawy z zatrudnieniu socjalnym
udzielane były porady i informacje dotyczące zagadnień związanych z utworzeniem
Centrów Integracji Społecznej w trzech punktach konsultacyjnych Centrum PISOP.
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SZKOLENIA
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
pełni w Wielkopolsce rolę ośrodka wspierania organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych. Głównymi beneficjentami naszych działań są organizacje pozarządowe,
przedstawiciele jednostek oświatowych, jednostek pomocy społecznej oraz osoby
indywidualne. Najczęściej pojawiające się problemy, wątpliwości brane są pod uwagę
m.in. w wyborze tematyki szkoleń.
Szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności okazują się wciąŜ niezbędne
w sprawnym zarządzaniu organizacjami przez działaczy III Sektora.
Centrum PISOP stara się wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez
zainteresowane podmioty i organizuje wiele róŜnorodnych szkoleń. Prowadzą je
trenerzy PISOP lub trenerzy zapraszani z zewnątrz, m. in. naleŜący do Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji pozarządowych STOP.
W okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Centrum PISOP przeprowadziło
29 szkoleń, w których łącznie wzięły udział 573 osoby. Były to szkolenia:


Dwa jednodniowe szkolenia pn. „Jak skutecznie pisać wnioski o dotacje”. Pierwsze
odbyło się 6.03. w BliŜycach (udział wzięło 10 osób), natomiast drugie 7.02.
w Poznaniu (uczestniczyło 14 osób). Łącznie ze szkoleń skorzystało 24 osoby,



Jednodniowe szkolenie dotyczące tworzenia programu współpracy samorządu
z organizacjami odbyło się 25.03. w Gostyniu (wzięło udział 13 osób),



W jednodniowym szkoleniu dla administratorów zakładek tematycznych na portalu
www.wielkopolska.ngo.pl, dnia 17.01. w Poznaniu uczestniczyło 5 osób,



Szkolenie z podstawowych zasad pozyskiwania środków ze źródeł unijnych 2226.02 (11 uczestników),



11 szkoleń z Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Cztery jednodniowe szkolenia w Poznaniu, które odbyły się w dniach 24.01 i 11.02
(łącznie uczestniczyły 94 osoby), a takŜe jednodniowe szkolenie dnia 03.02
w Kaliszu (uczestniczyło 56 osób), 04.02 w Kępnie (54 uczestników)
w Ostrzeszowie 31.03 (58 osób), w Wolsztynie 6.05. (uczestniczyło 21 osób),
w Gostyniu 21.01. (czynnie uczestniczyło 28 osób), oraz w Lesznie 21.01
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(34 osoby). W sumie w szkoleniach z zakresu Ustawy o Działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie uczestniczyło łącznie 356 osób;


Szkolenie „Jak poprawnie opracować projekt” 23.06. w Poznaniu. Odbiorcami
szkoleń byli przedstawiciele organizacji pozarządowych. (15 uczestników).



Szkolenie Z pisania projektu do programu „Równe szanse” Polskiej Fundacji
Dzieci i MłodzieŜy 28.09. w Jerce. Szkolenie skierowane było do nauczycieli szkoły
podstawowej i gimnazjum (8 uczestników).



Szkolenie „Jak opracować ofertę realizacji zadania publicznego do samorządu
lokalnego zgodnie z Ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”
12.10.04 w Poznaniu Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek samorządu (6 osób).



Szkolenie z Zarządzenia projektami – 21.10.04 w Poznaniu. Beneficjentami
szkolenia byli reprezentanci organizacji pozarządowych i oddziałów administracji
samorządowej (7 osób).



Szkolenie „Jak współpracować z biznesem i pozyskiwać środki ze źródeł
ponadlokalnych?” 04.11. w Lesznie. Skierowane było do przedstawicieli organizacji
pozarządowych (13 osób).



Szkolenie „Fundraising – współpraca z biznesem w pozyskiwaniu darów
rzeczowych i finansowych” – 16.11. w Poznaniu, uczestniczyli w nim
przedstawiciele organizacji pozarządowych (5 osób).



3 szkolenia trzydniowe dotyczące tematyki z zakresu Ustawy o zatrudnieniu
socjalnym i tworzeniu Centrów Integracji Społecznej: 18-20. oraz 24-26.11.
Szkolenia odbyły się w Boszkowie (woj. wielkopolskie), Mielnie (woj. zachodniopomorskie) i Przytoku (woj. lubuskie).

Beneficjentami szkolenia byli

przedstawiciele organizacji pozarządowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków
pomocy społecznej (łącznie w szkoleniach wzięło udział 71 osób).


Szkolenie „BudŜetowanie. Opracowywanie sprawozdań finansowych” 23.11.04
wPoznań (8 uczestników).



W ramach Programu Euro-NGO odbyły się 4 szkolenia z zakresu tworzenia
projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego: 18.12. w Poznaniu,
Odolanowie, 28.12. we Wrześni i Kaliszu w sumie wzięło udział 46 osób.
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W trakcie szkoleń uczestnicy osobiście lub za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych
wysunęli następujące propozycje tematów kolejnych szkoleń:


Współpraca z władzami lokalnymi



Pozyskiwanie funduszy ze środków zagranicznych w tym UE



Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych



Public Relations



Zarządzanie projektem
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Spotkania i Konferencje
W okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Centrum PISOP zorganizowało następujące
spotkania i konferencje:


Seminarium Specjalistyczne dla przedstawicieli samorządów lokalnych pod nazwą:
„Tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w myśl
Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”, które odbyło się
24.02. w Poznaniu ( uczestniczyło w nim 125 osób). Patronat nad wydarzeniem
objął Wojewoda Wielkopolski.



Seminarium

Specjalistyczne

dla

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

nt. funduszy strukturalnych, które odbyło się 24.05. w Poznaniu Seminarium
dotyczyło udziału NGOs w dokumentach programujących i opracowywania
projektów do EFS i EFRR. ( 215 uczestników - gdybyśmy dysponowali większym
lokalem liczba ta uległa by podwojeniu). Seminarium dofinansowane ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Urzędu Miasta Poznania oraz Fundacji
im. S. Batorego. Seminarium odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta
Poznania.


Spotkanie plenarne w ramach projektu Partnerstwo Dla III Sektora, które odbyło
się 2.03. w Lesznie. Spotkanie dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Urzędu Miasta Leszna oraz Fundacji im. Stefana Batorego.



Spotkania w ramach trzech programów: EURO – NGO, Partnerstwo Dla III
Sektora i Łącznicy, które odbyły się 19.04. i 20.05. W ramach powyŜszych
programów odbyło się 20.05 w Poznaniu spotkanie w sprawie absorpcji funduszy
strukturalnych przez organizacje. Sukcesem tego spotkania jest powołanie grupy
roboczej, która opracuje projekt dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Nadrzędnymi
celami było wsparcie dialogu społecznego poprzez promowanie roli NGOs
w realizacji projektów z udziałem funduszy strukturalnych oraz monitorowanie
procesu wdraŜania funduszy przez organizacje.



Spotkanie plenarne - Dzień Organizacji Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego
02.10. Spotkanie plenarne składało się z dwóch części z konferencji i targów
organizacji pozarządowych działających w Lesznie i regionie. W ramach targów
zaprezentowane zostały społeczności lokalnej organizacje pozarządowe działające
na terenie regionu leszczyńskiego. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy
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z Radą Organizacji Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego oraz samorządem
miasta Leszna. W ramach Konferencji Plenarnej pod patronatem Prezydenta Miasta
Leszna oraz portalu www.ngo.pl zaprezentowano tematy dotyczące współpracy na
poziomie lokalnym: nowych zasad zlecania realizacji zadań publicznych na
przykładzie miasta Leszna, roli współpracy organizacji pozarządowych dla rozwoju
społeczności lokalnej. Ponadto spotkanie zostało poświęcone funduszom
ponadlokalnym i moŜliwościom ich zdobycia dla realizacji działań organizacji
pozarządowych

oraz

funduszach

strukturalnych

dostępnych

dla

NGOs.

W Konferencji Plenarnej wzięło udział 49 osób


Seminarium dotyczące Ustawy o zatrudnieniu socjalnym – Poznań, 03.11.04.
Seminarium zorganizowane zostało we współpracy z sekretariatem Sieci SPLOT.
Podczas

seminarium

zaprezentowano

tematy

poświęcone:

wykluczeniu

społecznemu w odniesieniu do rynku pracy; regionalnym i lokalnym strategiom
rozwiązywania problemów społecznych; zatrudnieniu socjalnemu i przyjętych
rozwiązań prawnych; dopuszczalnych modeli realizacji Centrów Integracji
Społecznej; procedur organizowania poszczególnych form zatrudnienia socjalnego
oraz moŜliwościom finansowania działalności centrów z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W seminarium wzięło udział 28 osób.


Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego 3-5.11. - Gostyń,
Spotkanie to przyciągnęło 64 stowarzyszeń, fundacji i związków działających na
terenie Ziemi Gostyńskiej. Trwało ono trzy dni i odbywało się pod patronatem
Starosty Gostyńskiego ElŜbiety Palki. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy
udziale

Stowarzyszenia

„DZIECKO”.

Przeprowadzono

trzy

konferencje.

Pierwsza adresowana była do organizacji działających na polu pomocy społecznej.
Druga skupiła organizacje i kluby sportowe. Trzecia adresowana była do
pozostałych organizacji (np. kulturalnych, ekologicznych, kombatanckich czy
ratowniczych).
W

czasie

kilkugodzinnych

codziennych

sesji

przedstawiciele

organizacji

społecznych zapoznali się z nowymi przepisami normującymi zasady współpracy
samorządów terytorialnych z organizacjami, a zwłaszcza z zasadami ubiegania się
o dofinansowanie. Zostały przedstawione takŜe istotne informacje na temat
funkcjonowania organizacji pozarządowych, aktualnych konkursach, zasad
tworzenia wniosków o środki finansowe. Podjęto takŜe dyskusję nad potrzebą
stworzenia banku informacji o organizacjach pozarządowych oraz promocję działań
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prowadzonych przez te organizacje, a takŜe stworzenia Centrum InformacyjnoDoradczo-Szkoleniowego. Zapewniłoby ono dostęp do informacji oraz fachowego
wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu gostyńskiego.


II Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych – Poznań,
27.11.04. W konferencji wzięło udział 125 osób. Celem konferencji było
przybliŜanie organizacjom zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi Unii
Europejskiej. Niewątpliwie konferencja „wyposaŜyła” uczestników w podstawową
wiedzę i kontakty z innymi NGOs, specjalistami Programu EURO-NGO
i przedstawicielami samorządów, niezbędne w rozpoczęciu procesu aplikowania do
źródeł unijnych. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek w Poznaniu. Merytorycznie konferencję
przygotowali specjaliści Programu EURO-NGO koordynowanego przez Centrum
PISOP. Patronaty nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Wojewoda

Wielkopolski

oraz

Marszałek

Województwa

Wielkopolskiego.

Konferencja dofinansowana została ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz Fundacji im.Stefana Batorego.


Spotkania informacyjno-promocyjne nt. Wolontariatu Europejskiego (EVS –
European Voluntary Service). 01.12.04. W trakcie spotkań przedstawiony został
Programu MłodzieŜ.. Stało się to moŜliwe dzięki naszym gościom z Poznania
i Wrocławia, którzy zaprezentowali Akcję 2 Programu MłodzieŜ, a znającymi EVS
z własnego doświadczenia oraz dzięki uprzejmości Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej i WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. W spotkaniach
uczestniczyło 40 osób.



4 spotkania w ramach programu: EURO – NGO: 10.11. Września (24 osoby),
17.11.04 Turek (17 osób), 13.11.2004 Puszczykowo (14 osób), 22.12.04 Pleszew
(13 uczestników). Spotkania miały na celu zwiększenie wiedzy wielkopolskich
NGOs w zakresie funduszy UE, zaprezentowanie najwaŜniejszych dla sektora
funduszy, zachęcenie organizacji do aplikowania o środki unijne. W sumie udział
wzięło 68 osób.



Spotkanie w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej statusu
poŜytku publicznego – 15.12. w Poznaniu. Podczas spotkania zostały udzielone
informacje między innymi na temat: Rejestracji organizacji - wymogów stawianych

Raport Roczny 2004

15

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

przez wielkopolski KRS przywilejów organizacji opp i obowiązków organizacji opp.
Udział wzięło 14 osób.


Siedem spotkań Rady Organizacji Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego
w tym takŜe dwa spotkania Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych, które
kolejno odbyły się: 13.01 (uczestniczyło 7 osób), 2.03 (uczestniczyło 25), 23.03
(uczestniczyły 23 osoby), i 26.04 (uczestniczyło 11 osób). 30.08.04- spotkanie
prezydium Rady, 15.09.04 (18 uczestników), 09.12.04 (uczestniczyło 15 osób).
Wszystkie spotkania odbyły się w Lesznie. ZauwaŜyć moŜna się, Ŝe uczestnikami
spotkań są te same organizacje. Okazjonalnie przyłączają się teŜ kolejne nowe
organizacje, z czego jesteśmy bardzo dumni.
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Działania na rzecz integracji III Sektora
Stowarzyszenie Centrum PISOP w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku podjęło
następujące działania na rzecz integracji III Sektora


Współpraca bieŜąca prowadzona na rzecz innych organizacji z lokalnymi
partnerami:

Stowarzyszenie "Dziecko",

Gostyń

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom ZagroŜonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz
Współpracy z Zagranicą, Pleszew
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Turek
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz
Towarzystwo

Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi
Czeszewskiej, Miłosław

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych, Poznań
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy COR -UNUM , Kępno
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Diecezji Kaliskiej, Kalisz
CARITAS

Archidiecezji Poznańskiej

Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, Poznań
Stowarzyszenie Jesteśmy Wśród Was, Kościan
Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex , Krotoszyn
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Nowym Tomyślu
Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Starkowo
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Puszczykowo
Kolskie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Inaczej”

Polskie

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada w Poznaniu
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Spotkania organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Leszna
i powiatu leszczyńskiego, powiatów wolsztyńskiego, oraz gostyńskiego a takŜe
animowanie współpracy organizacji w innych powiatach,



Zainicjowanie powstania i wspieranie na terenie miasta Leszna: Rady Organizacji
Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego,



Współtworzenie i wspieranie funkcjonowania Koalicji NGOstyń organizacji
pozarządowych z powiatu gostyńskiego,



Prowadzenie i organizowanie szkoleń tematycznych, spotkań, seminarium



Udzielanie informacji i porad
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Współpraca z samorządem
Centrum PISOP w okresie od 01.01 do 31.12.2004r. ściśle współpracowało z:


Wojewodą Wielkopolskim
o Objęcie

patronatem

oraz

współorganizowanie

Seminarium

Specjalistycznego dla przedstawicieli samorządów lokalnych pn. „Tworzenie
programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w myśl
Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”
o Objęcie patronatem II Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji
Pozarządowych,
o Zaproszenie Ewy Gałka, prezes Centrum PISOP do udziału w Komitecie
Monitorującym

Kontrakt

Wojewódzki

(ZPORR)

Województwa

Wielkopolskiego,


Marszałkiem Wielkopolski
o Objęcie patronatem II Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji
Pozarządowych,



Urzędem Miasta Poznania i Prezydentem Miasta Poznania
o Współpraca przy organizacji Seminarium Specjalistycznego 24.05.2004r.
oraz patronat Prezydenta Miasta Poznania.
o Współpraca z wydziałem ds. Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Poznania



Prezydentem Miasta Leszna
o Patronat nad I Dniem Organizacji Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego



Urzędem Miasta Leszna
o Tworzenie programu współpracy
o Udział w współtworzeniu I Dnia Organizacji Pozarządowych
o Udział przedstawicieli samorządu w spotkaniach Rady Organizacji



Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
o BieŜące informowanie i konsultacje
o Współpraca przy tworzeni programu współpracy
o praca przedstawiciela Centrum PISOP – Ewy Gałka jako konsultanta
ds. funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych,



Wymiana informacji z PCPR-ami, MOPR-ami województwa wielkopolskiego,
współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu Ustawy o DPW oraz tworzenia
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programów współpracy samorządów z organizacjami w Kępnie, Lesznie, Gostyniu,
Ostrzeszowie, Wolsztynie


Włączanie samorządów do działań na rzecz organizacji III sektora, m.in. poprzez
wspieranie tworzenia programów współpracy w Lesznie, powiecie leszczyńskim,
powiatach gostyńskim i wolsztyńskim. Jak równieŜ pomoc przy współtworzeniu
Dnia

Organizacji

Pozarządowych

Regionu

Leszczyńskiego

w Lesznie oraz Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego
w Gostyniu.
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Działalność Centrum PISOP na rzecz integracji Polski
z Unią Europejską
Nasza działalność obejmuje:


Wydawanie materiałów informacyjnych



Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie dotacji w ramach programów
pomocowych (przedakcesyjnych, wspólnotowych, strukturalnych)



Udzielanie informacji i porad



Prowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zasad pisania wniosków do
źródeł unijnych z matrycą logiczną oraz z wypełniania wniosków do
Europejskiego Funduszu Społecznego



Realizacja Programu Polsko-Amerykańskej Fundacji Wolności EURO-NGO,
którego celem jest słuŜenie pomocą w przygotowaniach do sprawnego
funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do UE. W
ramach Programu pracuje grupa 11 specjalistów, których zadaniem jest
przekazywanie liderom lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich wiedzy o UE, źródłach informacji o potencjalnych partnerach
europejskich oraz umiejętności pozwalających na skuteczne ubieganie się o
fundusze unijne (strukturalne, wspólnotowe, a takŜe pozostałe jeszcze środki
przedakcesyjne).



Realizacja projektu Partnerstwo dla III Sektora, którego celem jest budowanie
mechanizmów partnerstwa społecznego w Polsce oraz profesjonalizacja działań
organizacji pozarządowych. Jednym z zadań, które podejmujemy jest
zwiększenie praktycznej wiedzy organizacji o mechanizmach ubiegania się
o fundusze strukturalne i tworzenie konsorcjów;
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Współpraca międzynarodowa


W dniach 15 – 18.2004 r. Ewa Gałka wzięła udział w IV Forum Państw
Nadbałtyckich w Pärnu (Estonia). Forum poświęcone było tworzeniu sieci
współpracy w zespołach tematycznych np. rozwój lokalny i regionalny.



Przedstawiciele

Centrum

PISOP

nawiązali

współpracę

z przedstawicielami sieci NGOs z Wielkiej Brytanii


Nawiązanie współpracy z kaliningradzką organizacją pozarządową Regional
Development Agency.
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Projekty i programy zrealizowane w 2004 roku:
• EURO – NGO
Program realizowany jest od lutego 2003. Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności,

realizowany

jest

przez

Ogólnopolską

Sieć

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych SPLOT, w Wielkopolsce koordynatorem jest Centrum PISOP.
Celem Programu jest przyczynienie się do sprawnego funkcjonowania organizacji
pozarządowych po przystąpieniu Polski do UE poprzez przygotowanie ich do absorpcji
środków pomocowych z Unii Europejskiej.
W ramach programu, w 2004r. Centrum PISOP odpowiedzialne było za współpracę ze
specjalistami, organizację szkoleń i spotkań oraz koordynowanie działań na poziomie
województwa.
Specjaliści i ich specjalizacje w ramach programu EURO- NGO w Wielkopolsce
Jakub Anders, Poznań
Współpraca z Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej w Poznaniu. Współpracuje z łącznikami ds. FS, podyplomowe studia
w zakresie administracji europejskiej, specjalność: zarządzanie projektem w UE
(UAM w Poznaniu), obecnie pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego przy
Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Specjalizacja:

budŜet, zarządzanie projektem, badania i rozwój, nowe technologie,

kwalifikowalność kosztów, edukacja, rozwój kadr.
Rafał Jaworski, Jarocin, Poznań
ZaangaŜowany w działania na rzecz III sektora, współpracuje z wieloma organizacjami,
ukończył prawo i studium pracy socjalnej na UAM w Poznaniu.
Specjalizacja: prawo, edukacja, rozwój kadr.
Grzegorz Grygiel, Pleszew
Chętny do pomocy innym, członek kilku stowarzyszeń, (pracownik PCPR), ukończona
Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych w Poznaniu i Podyplomowe studium samorządu
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terytorialnego i gospodarki lokalnej, bierze udział w szkoleniach na konsultantów ROPS
ds. Funduszy Strukturalnych.
Specjalizacja: niepełnosprawność, pomoc społeczna, edukacja, rozwój obszarów wiejskich.
Dagmara Felisiak, Turek
Chętna do współpracy z innymi organizacjami, pracuje w Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Turku, ukończyła politologię na UAM
w Poznaniu.
Specjalizacja: niepełnosprawność.
Jadwiga Stefańska, Orzechowo k. Wrześni, Środy Wielkopolskiej
Bardzo komunikatywna, dziennikarka Wiadomości Wrzesińskich, aktywistka kilku
organizacji, głównie kulturalnych, organizatorka lokalnych FIP-ów, zawsze zaangaŜowana
w „sprawy NGOs”, silna osobista motywacja do działania, ukończona pedagogika zajęć
kulturalno oświatowych i Public Relations na WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości,
kierownik WTZ.
Specjalizacja: niepełnosprawność, kultura, ochrona środowiska, energie odnawialne,
rozwój obszarów wiejskich.
Piotr Sadowski, Kalisz
Wykładowca przedmiotu organizacje pozarządowe w WyŜszej Szkole Zawodowej
w Kaliszu, prezes Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, trener akredytowany
KOSzEFS, zawsze chętny do pomocy organizacjom.
Specjalizacja: przedsiębiorczość, msp, innowacyjność wielkopolski.
Andrzej Konieczny, Gostyń
Chętny do pomocy, nauczyciel, działacz i członek zarządu dwóch stowarzyszeń lokalnych,
organizował debaty i akcje o zasięgu powiatowym, twórca Koalicji NGOstyń organizacji i
samorządu na poziomie powiatu.
Specjalizacja: bezdomność, bezrobocie, rozwój lokalny, współpraca z samorządem.
Małgorzata Kikiewicz, Poznań
Chce pracować i pracuje na rzecz organizacji, ukończyła politologię na UAM w Poznaniu.
Specjalizacja: zarządzanie projektem, kultura, budŜet, rozwój kadr.
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Karolina Górecka, Kępno
„Czuje” organizacje i problemy osób niepełnosprawnych, współpracuje z 3 organizacjami,
pracownik Urzędu Miasta i Gminy, ukończone studia o specjalności administracja
publiczna oraz studia podyplomowe: pomoc przedakcesyjna i FS UE.
Specjalizacja: oświata, kultura i sport.
Cezary Janicki, Odolanów k. Ostrowa Wielkopolskiego
Aktywny, szczególnie w zakresie Katolickich Stowarzyszeń MłodzieŜy, ukończona
filozofia i anglistyka na UAM w Poznaniu.
Specjalizacja: kontakty z zagranicą, biznesem, zarządzanie projektem, kultura, edukacja,
współpraca międzynarodowa.
Ewa Gałka, Leszno
Koordynator Programu, prezes Centrum PISOP, prowadzi autorskie szkolenia z zakresu
wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach unijnych, trener akredytowany KOSzEFS,
menadŜer.
Specjalizacja: organizacje pozarządowe, rozwój lokalny, partnerstwo, wolontariat.
Informacje na temat podziału specjalistów według terytorium i branŜ oraz opis usług przez
nich świadczonych (informacje, poradnictwo, szkolenia) oraz kontakt, dostępne były
w serwisie regionalnym www.wielkopolska.ngo.pl oraz na stronie koordynatora
wojewódzkiego www.pisop.org.pl.
Ponadto na tychŜe stronach regularnie pojawiały się informacje na temat najbliŜszych
szkoleń i spotkań w ramach Programu, przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach
Programu oraz wykaz punktów poradniczych prowadzonych przez specjalistów.
W roku 2004 specjaliści prowadzili szeroką działalność szkoleniową, poradniczą
i informacyjną..
W 2004 roku w ramach Euro-NGO miały miejsce następujące wydarzenia:
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Seminarium informacyjne nt. funduszy strukturalnych 24.05. - udział
wzięło 215 osób



II Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych
27.11. – udział wzięło 125 osób



Spotkanie informacyjne Leszno 2.10. - 49 uczestników
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Spotkanie informacyjne Gostyń 4-5.10. – udział wzięło 62 osób



Spotkanie informacyjne Września 10.11. – udział wzięło 24 osób



Spotkanie informacyjne Puszczykowo 13.11. – uczestniczyło 14 osób



Spotkanie informacyjne Pleszew 22.12. – udział wzięło 13 osób



Spotkanie organizowane przez łącznika ds. funduszy strukturalnych
w Murowanej Goślinie – udział wzięło 31 osób

Szkolenia z Ustawy działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji
pozarządowych:


Leszno – 21.01.



Gostyń – 21.01.



Poznań – 24.01. – dwa szkolenia



Kalisz – 03.02.



Kępno – 04.02.



Poznań – 11.02.

 Poznań – 11.02.
 Ostrzeszów – 31.03.

Ponadto w ramach Programu zostały zorganizowane przez Centrum PISOP 3 szkolenia
metodyczne:


Spotkanie BliŜyce 20- 21.03. – szkolenie z planowania działań



Szkolenie z tworzenia standardów usług Boszkowo 25.09.
Podczas szkolenia omawiane było tworzenie standardów działań.



Szkolenie z poradnictwa 26.09. Podczas szkolenia omawiane były
zasady udzielania porad, narzędzia i metody skuteczne w poradnictwie.

Spotkania dla specjalistów organizowane przez koordynatorów regionalnych:


19.04. odbyło się spotkanie w ramach trzech regionalnych projektów
związanych z funduszami strukturalnymi:

 EURO-NGO,
 Łącznicy,
 Partnerstwo dla III Sektora
Omawiane były zasady współpracy oraz szanse na współpracę na rzecz
zwiększenia absorpcji FE w województwie.
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Łowicz 20–22.04 – szkolenie makroregionalne w ramach Euro-NGO.



Puszczykowo 28.08. - spotkanie-szkolenie poświęcone planowaniu
działań. Szkolenie poświęcone było operacyjnym planom na najbliŜszy
czas.



Łowiczu 16.09. - spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń
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w realizacji porad i prowadzeniu punktów poradniczo-informacyjnych
(przed szkoleniem ogólnopolskim).


3.12 odbyło się spotkanie specjalistów, którzy prowadzą punkty
poradnicze.

Realizacja programów, jak Euro-NGO jest bardzo waŜna i potrzebna dla wielkopolskich
NGOs. Specjalistów, czyli osób nie tylko znających się na funduszach unijnych, ale
równieŜ na funkcjonowaniu III sektora jest jedenastu w Wielkopolsce, więc dostęp do
kompetentnej osoby jest stosunkowo łatwy.
Do największych dokonań wielkopolskiej grupy Euro-NGO zaliczamy :
-

stworzenie 9 punktów poradniczych w całej Wielkopolsce

-

stworzenie zgranej grupy specjalistów

-

znajomość programu i zasad współpracy ze specjalistami ze strony organizacji (dzięki
promocji podczas szkoleń organizowanych przez PISOP i specjalistów, konferencji,
informacji na www.ngo.pl i www.wielkopolska.ngo.pl )

-

zorganizowanie

II

Konferencji

Plenarnej

Wielkopolskich

Organizacji

Pozarządowych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Wojewody
Wielkopolskiego i Marszałka Wielkopolski, w której udział wzięło 125 osób;
-

Wspólne stworzenie ulotek promujących program;

Koordynator Programu: Ewa Gałka
Program Euro-NGO finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

• PISOP – Wielkopolski Ośrodek Wspierania NGOs
Projekt realizowany jest od lipca 2003, jego realizacja zakończy się w czerwcu 2005r.
Jego celem jest wzmocnienie Centrum PISOP jako ośrodka wspierania organizacji
pozarządowych na terenie Wielkopolski poprzez objęcie wsparciem ok. 300 organizacji
z terenu Wielkopolski.
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Mając na względzie rozszerzający się obszar działania trzeciego sektora, czyli pojawianie się
kolejnych organizacji pozarządowych i fundacji, postanowiliśmy rozszerzyć nasze
kompetencje jako ośrodków wspierania organizacji pozarządowych.
.
Spodziewane rezultaty projektu :
-

Wzmocnienie ośrodka, zwiększenie doświadczenia członków zespołu Centrum
PISOP,

-

PodwyŜszenie standardu pracy biura (zarówno merytorycznego, jak i technicznego),

-

Organizacja średnio 1 szkolenia dla NGOs miesięcznie,

-

Średnio ok. 20 porad udzielonych miesięcznie,

-

Średnio ok. 50 informacji udzielonych miesięcznie,

-

Nawiązanie kontaktu z partnerem z Niemiec w celu realizacji wspólnych projektów,

-

Min. 15 spotkań z przedstawicielami organizacji

-

Organizacja II Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych
(grudzień 2004r)

Zadania :
-

Zwiększenie merytorycznych umiejętności członków zespołu – zadanie to
zrealizowane miało być poprzez 3 wizyty studyjne pracowników lub wolontariuszy
w ośrodkach Sieci SLPOT, w ramach których będą uczestniczyć w szkoleniach lub
spotkaniach organizowanych przez dany ośrodek.

-

Zwiększenie dostępu do porad i informacji przez organizacje z Wielkopolski
poprzez otwarcie nowego biura w Poznaniu.

-

Techniczne doposaŜenie biura

W ciągu 2004 roku udało nam się zrealizować większość załoŜeń i zadań. Centrum
PISOP odniosło standard świadczonych usług dzięki uczestnictwu pracowników
Stowarzyszenia w specjalistycznych szkoleniach min. dotyczących informacji
i poradnictwa dla organizacji z zakresu pozyskiwania statusu poŜytku publicznego,
wizycie studyjnej osoby prowadzącej księgowość w Fundacji Regionalne Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Dzięki tej wizycie nastąpiła
wymiana doświadczeń obu ośrodków oraz zwiększenie naszej wiedzy w zakresie
prowadzenia księgowości Stowarzyszenia.
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Od sierpnia 2004 Stowarzyszenie funkcjonuje w nowym, większym, samodzielnym
lokalu. Pozwoliło nam to powiększyć i lepiej wykorzystać zasoby sprzętowe oraz
zaplanować zaangaŜowanie w działalność Stowarzyszenia nowych osób, a tym samym
podjęcie nowych działań.
Koordynator programu: Ewa Gałka.
Realizacja projektu finansowana przez Charles Steward Mott Foundation.

• Jak skutecznie współpracować z biznesem i pozyskiwać
środki ze źródeł ponadlokalnych?
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP od
kwietnia do listopada 2004 roku realizowało projekt finansowany ze środków Urzędu
Miasta Leszna pn. „Jak skutecznie współpracować z biznesem i pozyskiwać środki ze
źródeł ponadlokalnych”.
Naczelnym celem projektu było zwiększenie umiejętności pozyskiwania środków ze źródeł
ponadlokalnych oraz biznesu przez organizacje pozarządowe z terenu Miasta Leszna.
Działania realizowane w ramach projektu to:
- Udzielanie porad z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł ponadlokalnych
- Przeprowadzenie szkolenia pn. „Jak skutecznie współpracować z biznesem
i pozyskiwać środki ze źródeł ponadlokalnych” – 5.11.2004 roku
- Organizacja konferencji na temat funduszy unijnych 02.10.2004
Rezultaty realizacji zadania:


Udzielono

60

porad

dotyczących

pozyskiwania

środków

ze

źródeł

ponadlokalnych oraz innych porad mających wpływ na działania organizacji


Zwiększenie

wiedzy

uczestników

z

zakresu

skutecznej

współpracy

z biznesem i pozyskiwania środków ze źródeł ponadlokalnych


Dzięki konferencji Dzień Organizacji Pozarządowych nastąpiła integracja
III Sektora pokazano, Ŝe wspólnymi przedsięwzięciami moŜna duŜo zdziałać



Nastawienie na współpracę uczestników z sektorem biznesu jak równieŜ
z sektorem publicznym
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8 godzinne szkolenie „Jak współpracować z biznesem i pozyskiwać środki ze
źródeł ponadlokalnych” , podczas którego uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą
poprawnego pisania listu intencyjnego, tworzenia teczek promocyjnych,
promowania swojej działalności



Zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia i konferencji na temat pozyskiwania
środków finansowych, zarówno ze źródeł EFS jak równieŜ z biznesu.

Budowanie współpracy oraz pozyskiwanie środków ponadlokalnych przez organizacje
jest dość trudnym zadaniem, jednak dzięki uzyskanym przez PISOP środkom na realizację
tego zadania oprócz zaprezentowania moŜliwości tworzenia projektów i wypełniania
wniosków o dotacje, udzielane były na bieŜąco porady dotyczące źródeł finansowania.
W ramach projektu przeszkoleni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych –
organizacjom przybliŜona została specyfika działania biznesu i sposobu współpracy z nim.
Informacje na temat aktualnych źródeł finansowania oraz moŜliwości pozyskiwania
środków prezentowane były ponadto podczas organizowanego Dnia Organizacji
Pozarządowych oraz podczas spotkań Rady Organizacji Pozarządowych Regionu
Leszczyńskiego.
Projekt koordynuje: Paulina Kozłowska.

• Projekt Partnerstwo Dla III Sektora
Projekt realizowany jest od września 2003. Zakończenie działań w ramach projektu
przewidziane jest na sierpień 2005r.
Centrum PISOP rozpoczęło we wrześniu 2003 roku realizację dwuletniego projektu
PARTNERSTWO

DLA

TRZECIEGO

SEKTORA

na

terenie

województwa

wielkopolskiego. W 2004 roku Zadaniem Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich PISOP, jako koordynatora projektu, było wspieranie i inicjowanie
działań mających na celu rozwój organizacji pozarządowych oraz budowanie porozumień
i współpracy z samorządem lokalnym. Wspomagaliśmy tworzenie programów współpracy
organizacji pozarządowych z samorządem - do tej pory wzięliśmy czynny udział w
tworzeniu czterech porozumień oraz udzielaliśmy konsultacji dotyczących tworzenia kilku
kolejnych programów współpracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iŜ organizacje same
zauwaŜają potrzebę włączania się w pracę nad tworzeniem porozumień, budując lokalne
Rady czy teŜ koalicje oraz budując wspólne programy współpracy z partnerem
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samorządowym. Warto w tym miejscu wspomnieć o Radzie Organizacji Pozarządowych
Regionu Leszczyńskiego oraz Koalicji NGOstyń, które powstały po to by budować
efektywną współpracę i które zauwaŜyły jak waŜna jest kooperacja wewnątrz sektora dla
rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.
Nie bez znaczenia dla sektora NGOs jest takŜe budowanie federacji branŜowej organizacji
pozarządowych Wielkopolsce, owa federacja, która właśnie tworzy się, to Sieć Partnerów
Lokalnych tworzących Centra Poradniczo - Informacyjne dla organizacji pozarządowych
działających w poszczególnych w powiatach. Naszym zamiarem było zaktywizowanie
organizacji, animowanie współpracy zarówno z organizacjami jak równieŜ z samorządem,
budowanie inicjatyw społecznych, profesjonalizację działań organizacji, ich edukację oraz
dotarcie do "małych NGOs" a co najwaŜniejsze chcemy, by Punkty przyczyniły się do
zwiększenia dostępu do informacji i porad w powiatach.
W ramach realizacji projektu Partnerstwo dla III sektora wzmacnialiśmy i poszerzaliśmy
serwis regionalny www.wielkopolska.ngo.pl , który informuje na bieŜąco m.in. o postępach
prac związanych z realizacją projektu oraz o wszystkich istotnych dla sektora sprawach.
Mamy nadzieję, Ŝe dalsza realizacja Projektu Partnerstwo dla III Sektora przyczyni się do
jeszcze efektywniejszych prac nad rozwojem i profesjonalizacją NGOs oraz budowaniem
współpracy z samorządem.
Projekt koordynuje Paulina Kozłowska.
Projekt dofinansowany został przez Fundację im. Stefana Batorego ze środków Trust for Civil

Society in Central and Eastern Europe.

• Szkolenia z zakresu Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym
Od września do grudnia 2004 roku Centrum PISOP realizowało projekt dotyczący
zagadnień związanych z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym, finansowanym z dotacji
Ministerstwa Polityki Społecznej.
Celem Projektu było zwiększenie wiedzy potencjalnych twórców i realizatorów Centrów
Integracji Społecznej poprzez zorganizowanie trzech szkoleń w tym zakresie w trzech
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województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Szkolenia umoŜliwiły
uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu:
 dobrych praktyk dotyczących zatrudnienia socjalnego w Europie
 nowych rozwiązań w polityce społecznej, jakie daje ustawa o zatrudnieniu
socjalnym
 praktycznych rozwiązań dotyczących tworzenia i rejestracji CISów
 istniejących juŜ w Polsce przykładów funkcjonowania CISów
 moŜliwości finansowania powstania i działalności CISu m.in. z Europejskiego
Funduszu Społecznego
 praktycznych aspektów ubiegania się o dofinansowanie CISów z Europejskiego
Funduszu Społecznego z praktycznym opracowywaniem projektów i wniosku
 wskazanie dalszych rozwiązań w polskiej polityce społecznej pozwalających na
powrót na rynek pracy
Jesteśmy pewni, Ŝe realizacja projektu przyczyniła się do promocji ww. Ustawy, tworzenia
Centrów Integracji Społecznych oraz Klubów Integracji Społecznej, które to umoŜliwiają
osobom wykluczonym społecznie powrót na rynek pracy poprzez edukację oraz
zatrudnienie wspierane.
Punkty konsultacyjno – poradnicze.
W trakcie realizacji projektu z zakresu szkoleń dotyczących Ustawy o zatrudnieniu
socjalnym w okresie 13.09.– 15.12. na terenie trzech województw: wielkopolskiego
zachodniopomorskiego i lubuskiego były udzielane informacje, porady i konsultacje
z tego zakresu. Zainteresowane osoby mogły skorzystać ze wsparcia w biurze Centrum
PISOP i biurach naszych partnerów: Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw
Społecznych i Stowarzyszenie „Verte”. Zainteresowanie konsultacjami i poradami
cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem, głównie były to kontakty telefoniczne
oraz porady udzielane podczas szkoleń. Poradnicy byli do dyspozycji zainteresowanych
osób przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 12-15.
Koordynator Programu: Ewa Gałka .
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• Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca statusu
organizacji poŜytku publicznego
Od 29 listopada do 15 grudnia 2004 roku Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich PISOP we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT, realizowało kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą
uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji poŜytku publicznego.
Kampania prowadzona była w ramach programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji
Stowarzyszenia Klon/Jawor, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności
Głównym celem kampanii było promowanie i rzetelne informowanie o statusie
poŜytku publicznego.

Zadanie Centrum PISOP polegało na:
•

zbieraniu informacji od lokalnych organizacji o doświadczeniach w zakresie
rejestracji oraz opisanie specyfiki rejestracji w oddziale KRS w Poznaniu –
informacje te zostały umieszczone w serwisie regionalnym wielkopolskich
organizacji pozarządowych www.wielkopolska.ngo.pl

•

przedstawieniu rzetelnej informacji, porady, wszystkim zainteresowanym
organizacjom, związanej z uzyskiwaniem statusu poŜytku publicznego.
W dniach od 02.12.2004 –15.12.2004 roku w biurze Centrum PISOP na
ulicy Marcinkowskiego 17 w Lesznie oraz dnia 8 i 15.12.2004 w Poznaniu
na ulicy Skrytej 14/1 odbyły się dni „Otwartych drzwi” z ekspertami, którzy
odpowiedzą na pytania zainteresowanych.

•

poinformowaniu
pozarządowych

lokalnych
oraz

mediów

przedstawienie

o
zasad

działalności

organizacji

działania

organizacji

posiadających status poŜytku publicznego.
Koordynator projektu: Paulina Kozłowska
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Planowanie strategiczne działań Stowarzyszenia Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
na rok 2005
4-5 grudnia 2004r. w Boszkowie członkowie Centrum PISOP wzięli udział
w planowaniu strategicznym działań Centrum PISOP. Na podstawie opracowanych
wcześniej analiz SWOT, pod okiem doświadczonego trenera: Joli Woźnickiej z łódzkiego
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ustaliliśmy zadania, cele
i spodziewane efekty naszych działań na 2005r. Określone zostały równieŜ obszary działań
trzech programów Stowarzyszenia i zakresy obowiązków poszczególnych koordynatorów.


Program Profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych – Anna Kozłowska



Program Współpraca – Ewa Gałka



Program Zwiększania Absorpcji Funduszy Europejskich - Ewa Gałka

Próbowaliśmy takŜe wskazać na słabe punkty w działalności Stowarzyszenia, a dyskusja
nad nim pozwoliła nam odnaleźć rozwiązanie dla większości z nich.
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Zespół Centrum PISOP
Ewa Gałka – Prezes Zarządu, dyrektor biura Centrum PISOP, poradnik, trener, członek
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, absolwent Szkoły Trenerów
Organizacji Pozarządowych STOP, trener akredytowany KOSzEFS, członek Regionalnego
Komitetu Sterującego Kontrakt Wojewódzki, autor i koordynator wielu projektów,
uczestnik licznych szkoleń tematycznych z zakresu III Sektora, absolwent Zarządzania
i Marketingu na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu.
Joanna Lisowska – wolontariuszka, odpowiedzialna za dystrybucję informacji, czuwa nad
sprawną pracą biura Centrum PISOP, absolwentka Nauczania początkowego i wychowania
przedszkolnego na WyŜszej szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Anna Kozłowska –Skarbnik Zarządu Centrum PISOP, odpowiedzialna za komunikację i
współpracę z organizacjami pozarządowymi, koordynator projektu Partnerstwo dla III
Sektora. Absolwentka WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.
Monika Kałek – wolontariuszka, Sekretarz Zarządu Centrum PISOP, autor i koordynator
licznych

projektów,

trener,

ukończone

liczne

szkolenia

z

zakresu

organizacji

pozarządowych, absolwent pedagogiki pracy socjalnej na Akademii Bydgoskiej.
Anna Rzyska, - w Stowarzyszeniu odpowiedzialna za księgowość i sprawy zarządu.
Absolwentka WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Studentka studiów magisterskich
na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim.
Agnieszka Gałka - wolontariuszka, odpowiedzialna za techniczną stronę dystrybucji
informacji, organizację szkoleń Centrum PISOP, konferencji, spotkań. Odpowiedzialna za
kontakty z organizacjami, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Alicja Kaczmarek – wolontariuszka, odpowiedzialna za pracę biura Centrum PISOP,
wysyłkę materiałów informacyjnych, organizację szkoleń, spotkań i konferencji. Studentka
WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie
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Grzegorz Matczuk – wolontariusz, odpowiedzialny za administrowanie serwisu
internetowego

www.wielkopolska.ngo,

student

WyŜszej

Szkoły

Humanistycznej

w Lesznie.
Monika Katarzyńska – StaŜystka. Odpowiedzialna za bazę danych wielkopolskich NGOs;
organizację szkoleń, spotkań i konferencji; tłumaczenie pozycji na język angielski.
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim.
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Partnerzy
☺ Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
☺ Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”
w Łodzi
☺ Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”
☺ Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
☺ Fundacja im Stefana Batorego w Warszawie
☺ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
☺ Samorząd Miasta Poznania
☺ Samorząd Miasta Leszna
☺ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
☺ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Wielkopolsce
☺ WyŜsza Szkoła Humanistyczna w Lesznie
☺ Stowarzyszenie "Dziecko" w Gostyniu
☺ Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
☺ Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi
☺ Caritas Archidiecezji Poznańskiej
☺ Łącznicy ds. Funduszy Strukturalnych
☺ Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli
☺ Portal www.ngo.pl
☺ WyŜsza Szkoła Zawodowa w Lesznie
☺ i inne organizacje i samorządy terytorialne województwa Wielkopolskiego
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Sponsorzy
☺ Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
☺ Fundacja im Stefana Batorego
☺ Charles Stewart Mott Foundation
☺ Samorząd Województwa Wielkopolskiego
☺ Samorząd Miasta Leszna
☺ Samorząd Województwa Wielkopolskiego
☺ Ministerstwo Polityki Społecznej
☺ Kredyt Bank SA oddział w Lesznie
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