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O STOWARZYSZENIU
Misja
Centrum PISOP jest grupą ludzi, tworzących niezależną organizację. Pracującą dla
organizacji

pozarządowych

i

aktywnych

niekomercyjnych

podmiotów

życia

społecznego. Pamiętając o zasadach tolerancji, równości i obiektywizmu troszczymy
się o dobro społeczności lokalnych. Naszym celem jest profesjonalizacja organizacji
pozarządowych, animowanie współpracy i zwiększanie wykorzystania funduszy
zewnętrznych.

Historia
Centrum PISOP jest organizacją pozarządową działającą od 15 września 2000 roku.
Działamy w oparciu o zasadę non – profit czyli „nie dla zysku”. Celem Centrum
PISOP jest rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. Od tego czasu
inicjujemy i wspieramy działania 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

Główne Kierunki Działania
 Animowanie inicjatyw obywatelskich,
 Wspieranie organizacji pozarządowych i innych niekomercyjnych podmiotów,
 Propagowanie standardów działań obywatelskich,
 Prowadzenie usług informacyjnych, poradniczy, szkoleniowych
 Rozwój usług społecznych, szczególnie w zakresie pomocy społecznej,
 Inicjowanie współpracy sektorów non-profit – biznes - administracja publiczna,
 Animowanie współpracy międzynarodowej
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Realizację naszych działań opieramy na standardach działania Sieci Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT, której jesteśmy członkami.

Odbiorcy działań

 Organizacje pozarządowe
 Grupy nieformalne
 Osoby indywidualne poszukujące kontaktu z organizacjami lub informacji o
nich,
 Jednostki Administracji publicznej
 Jednostki naukowe i szkoły
 Instytucje rynku pracy

Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia
 Stworzenie i administrowanie serwisu internetowego dla wielkopolskich
organizacji pozarządowych WWW.wielkopolska.ngo.pl
 Realizacja Programu EURO-NGO od 2003 roku
 Animowanie Sieci Centrów Informacyjno – Doradczych w Wielkopolsce
 Prowadzenie

punktu

poradniczo

–

informacyjnego

dla

organizacji

pozarządowych i innych niekomercyjnych podmiotów
 Wspieranie

projektodawców

EFS

w

ramach

Regionalnego

Ośrodka

Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego
 Zorganizowanie Wielkopolskiego Forum Inicjatyw

Pozarządowych w 2005

roku
 Organizowanie corocznych Konferencji Plenarnych Wielkopolskich Organizacji
Pozarządowych
 Aktywne uczestnictwo w konsultacjach dokumentów strategicznych dla
rozwoju III sektora np. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013
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Struktura organizacyjna Centrum PISOP

SCHEMAT
Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
WALNE ZGROMADZENIE

KOMISJA
REWIZYJNA

ZARZAD

KSIĘGOWA

WSPIERANIE
NGOs
SZKOLENIA

DYREKTOR

WSPÓŁPRACA

BIURO

ZWIĘKSZANIE
WYKORZYSTANIA
FUNDUSZY
ZEWNĘTRZNYCH

POZNAŃ

Z NGOs

♦ PROJEKTY
♦ TWD

EURO - NGO
LESZNO

PORADY
Z SAMORZADEM
♦ REJESTRACJA
♦ POZYSK.ŚR.
♦ DZIAŁANIE

INFORMACJE
♦ WWW.
♦ SPOTKANIA
♦ INFO BIEŻACE

Z BIZNESEM

ROSZEFS

WOLONTARIAT
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Najważniejsze osiągnięcia Centrum PISOP w 2005 roku
Centrum PISOP od stycznia 2005 roku rozpoczął realizację trzech programów,
których celem jest zwiększenie efektywności prowadzonych działań.

Programy Centrum PISOP:
Program Profesjonalizacja Działań Organizacji Pozarządowych - obejmuje działania
związane ze wspieraniem organizacji pozarządowych w ich sprawnym działaniu.

Program Współpraca - obejmuje działania związane z szeroko rozumianą
współpracą na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych oraz
rozwoju społeczności lokalnych. Program Współpraca składa się z trzech filarów:
 Współpraca wewnątrz sektora organizacji pozarządowych,
 Współpraca organizacji pozarządowych z administracja publiczna,
 Współpraca zagraniczna, na która składa się pomoc w nawiązywaniu i
prowadzeniu współpracy międzynarodowej

Program Zwiększanie Wykorzystywania Funduszy Zewnętrznych -

obejmuje

działania związane z: informacją o poszczególnych funduszach; edukacją,
animowaniem tworzenia grup projektowych; wspieraniem projektodawców.

Program Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych
Celem Programu Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych jest podnoszenie
efektywności działań organizacji pozarządowych poprzez wspieranie w ich sprawnym
funkcjonowaniu. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na edukację
pracowników organizacji i innych niekomercyjnych podmiotów w zakresie III Sektora.

Pomoc Centrum PISOP polega na:
 Udzielaniu porad i informacji dotyczących funkcjonowania organizacji
 Dystrybucji materiałów informacyjnych
 Organizacji szkoleń
 Organizacji spotkań, konferencji, seminariów
 Corocznej organizacji Konferencji Plenarnej Wielkopolskich Organizacji
Pozarządowych
 Udostępnianiu publikacji na temat III Sektora
 Pomocy w przygotowywaniu projektów i wypełnianiu wniosków o uzyskanie
dotacji
 Pomoc w sprawach prawnych, księgowych
 Administrowanie

serwisem

wielkopolskich

organizacji

pozarządowych

www.wielkopolska.ngo.pl

W ramach Programu realizowane były następujące działania

Informacje i poradnictwo
Centrum PISOP w okresie styczeń – grudzień 2005 prowadziło działania z zakresu
udzielania informacji i poradnictwa. Biura Stowarzyszenia w Lesznie i Poznaniu
funkcjonowały codziennie przez 8 godzin od poniedziałku do piątku, gdzie osobiście,
za pośrednictwem telefonu, internetu i poczty członkowie zespołu Centrum PISOP
udzielali informacji i porad dla organizacji pozarządowych i innych niekomercyjnych
podmiotów.
W okresie od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. zarejestrowaliśmy 350 porad skierowanych
do organizacji, osób indywidualnych i instytucji. Ponadto udzieliliśmy 870 informacji,
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co stanowi około 73 informacji miesięcznie. Informacje i porady były udzielane także
podczas spotkań i szkoleń prowadzonych przez trenerów Centrum PISOP.

Zakres tematyczny informacji udzielanych przez informatorów Centrum PISOP:
 informacje o źródłach finansowania,
 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
 podstawowe aspekty prawne działania organizacji
 podstawowe aspekty księgowe
 podstawowe aspekty prawne działania organizacji zgodnie z Ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zakres tematyczny porad/konsultacji udzielanych przez doradców Centrum PISOP:
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z nią
formalności dotyczące rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego
(opp) i konieczne zmiany w wewnętrznych dokumentach organizacji
 Zakładanie stowarzyszeń i fundacji oraz planowanie działalności organizacji
 Tworzenie projektów i pisanie wniosków, w tym również mających na celu
pozyskanie środków dostępnych z funduszy krajowych
 Prowadzenie księgowości
 Zarządzanie organizacją
 Współpraca z wolontariuszami, oraz informacje dotyczące Wolontariatu
Europejskiego (w ramach Programu Młodzież)
 Strategia zdobywania funduszy na działalność
 Zasady sprawozdawczości projektów
 Budowanie wizerunku organizacji
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Udostępnianie materiałów informacyjnych i publikacji na temat III Sektora
Centrum

PISOP

w

swoich

biurach

prowadzi

biblioteczkę

z

publikacjami

adresowanymi do III Sektora. W naszej biblioteczce znajduje się 319 tytułów
dotyczących różnych aspektów III Sektora; współpracy z samorządem; wolontariatu;
funduszy; broszur 3W* i innych.

Szkolenia
Centrum PISOP posiada 4-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu
szkoleń.

Staramy

się

wychodzić

naprzeciw

potrzebom

zgłaszanym

przez

zainteresowane podmioty dostosowując do nich szkolenia. Zajęcia prowadzone są
przez trenerów Centrum PISOP oraz zapraszanych z zewnętrznych trenerów z
dużym doświadczeniem praktycznym. W ramach Programu Profesjonalizacja
Organizacji

Pozarządowych

przeprowadzonych

w

okresie

01.01.2005

–

31.12.2005

zostało

9 szkoleń w których uczestniczyło łącznie 160 osób. Były to

szkolenia:
 4 jednodniowe szkolenia pn. „Jak skutecznie piać wnioski o dotacje”.
Szkolenia odbyły się w dniach 20.05.2005, 2 - 21.05.2005, 10.09.2005; w
sumie udział wzięło 112 osób
 Jednodniowe szkolenie pn. „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z
realizacji projektu”, dnia 15.06.2005, udział wzięły 4 osoby
 Jednodniowe szkolenie pn. „Działalność organizacji pozarządowych” w dniu
09.09.2005, w których udział wzięło 15 osób
 Jednodniowe szkolenie pn. „Sytuacja na rynku pracy” dnia 11.09.2005, w
którym udział wzięło 15 osób
 Dwudniowe

szkolenie

pn.

„Standardy Sieci Centrów Informacyjno

–

Doradczych, specyfika działania centrów, poradnictwo zasady udzielania i
gromadzenia oraz przetwarzania informacji” w dniach 17-18.09.2005, w
którym udział wzięło 6 osób
 Jednodniowe szkolenie pn. „Zarządzanie projektem” dnia 26.10.005, w którym
udział wzięło 8 osób
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Spotkania, seminaria konferencje
W ramach programu Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych w 2005 roku
Centrum PISOP zorganizowało następujące spotkania, seminaria i konferencje:
 I Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP), które odbyło się dnia
11.06.2005r. Celem FIP była wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy
uczestnikami,

odbiorcami

i

realizatorami

działań.

Forum

przebiegało

dwutorowo: Konferencja i warsztaty, oraz Targi Organizacji Pozarządowych.
Wielkopolskie

organizacje

miały

możliwość

zaprezentowania

swojej

działalności na stoiskach promocyjno-informacyjnych na Dziedzińcu Różanym
CK Zamek. Merytorycznie Konferencja przygotowana została
specjalistów Programu EURO-NGO,

przez

wspieranych przez Centrum PISOP.

Wzięło w niej udział 112 osób reprezentujących wielkopolskie organizacje
pozarządowe

(93

osoby),

placówki

oświatowe

oraz

administrację

samorządową i rządową (19 osób). Forum Inicjatyw Pozarządowych otworzył
oraz przywitał uczestników Wojewoda Wielkopolski Pan Andrzej Nowakowski.
Konferencja stała się forum wymiany doświadczeń i informacji na temat
funkcjonowania organizacji w Wielkopolsce pomiędzy uczestnikami i gośćmi
Forum reprezentującymi różne podmioty życia społecznego: organizacje
pozarządowe,

samorząd,

instytucje

edukacyjne,

biznes

oraz

media.

Podczas 2,5 godzinnej części warsztatowej uczestnicy mogli wziąć udział w
jednym z czterech tematycznych warsztatów, były one również okazją do
rozwinięcia tematów poruszonych podczas ogólnej części konferencyjnej.
Cztery panele tematyczne przeprowadzonej podczas części warsztatowej:
I. Warsztat: Programy współpracy – zasady systemowej współpracy między
organizacjami pozarządowymi a samorządem – prowadzący: Jadwiga
Stefańska, specjalistka Programu EURO-NGO i Jerzy Boczoń, Regionalne
Centrum

Informacji

i

Wspomagania

Organizacji

Pozarządowych,

Przewodniczący Sieci SPLOT. Wzięły w nim udział 23 osoby.
II. Warsztat: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – plusy
i minusy, co należy zmienić? – Anna Żelazowska ,Stowarzyszenie BORIS,
Wiceprzewodnicząca Sieci SPLOT; Rafał

Jaworski, Specjalista Programu

EURO-NGO. Udział wzięło 16 osób.
III. Warsztat: Organizacje pozarządowe w procesie programowania i
wdrażania funduszy strukturalnych – Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju
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Społeczeństwa Obywatelskiego i Riikka-Maria Turkia, fińskie Ministerstwo
Pracy. Wzięło w nim udział 13 osób.
IV Warsztat: Zarządzanie projektami – Ewa Gałka, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Centrum PISOP; Andy Churchil, Merseyside Network for
Europe – Wielka Brytania i Antti Hummasti, fińskie Ministerstwo Pracy. Udział
wzięło 11 osób.
 Centrum PISOP we współpracy z Rada Organizacji Pozarządowych Regionu
Leszczyńskiego zorganizowało w dniu 24 września 2005 roku II Dzień
Organizacji Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego. Wydarzenie to miało na
celu przybliżenie mieszkańcom miasta działalności organizacji pozarządowych
z naszego regionu oraz ich promocję. Chciano ukazać lokalnej społeczności
ile pozytywnej energii, pożytkowanej na rozwiązywanie problemów miasta i
jego mieszkańców drzemie w organizacjach pozarządowych. Imprezami
towarzyszącymi podczas II Dnia Organizacji Pozarządowych odbył się I
Leszczyński Bieg Dookoła Ratusza (dla dzieci ze szkół podstawowych oraz I
Mistrzostwa Leszna Organizacji Pozarządowych w Warcabach. Ponadto
odbyła się z loteria i licytacja, z której całkowity dochód został przeznaczony
na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole
Podstawowej nr 12. Ośrodka, który

w przyszłości ma być dostępny dla

wszystkich mieszkańców Leszna.
 III Konferencja Plenarna Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych Centrum

PISOP i Ogólnopolski Związek Organizacji na rzecz Integracji

Społecznej zorganizowały III Konferencję Plenarną Wielkopolskich Organizacji
Pozarządowych. Konferencja odbyła się 29 listopada 2005 roku w Poznaniu.
Wydarzenie zostało objęte patronatem serwisu www.wielkopolska.ngo.pl.
W konferencji wzięło udział 60 osób. Głównym tematem konferencji była
budowa federacji organizacji pozarządowych w Wielkopolsce. Organizatorzy
przekonywali

przybyłych

na

spotkanie

przedstawicieli

wielkopolskich

organizacji do zacieśnienia współpracy i budowy federacji. Konferencja
podzielona była na dwie części w pierwszej zostały przedstawione prezentację
dotyczące federalizacji organizacji pozarządowych i tworzenie różnych rad,
koalicji na terenie powiatów, dyskutowano nad motywami powstania federacji
organizacji pozarządowych. Druga część Konferencji poświęcona była pracy
w

podgrupach

w

formie

warsztatów.

Umożliwiliśmy

organizacjom
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bezpośrednio wyrazić swoją opinię o potrzebie federacji i jej przyszłym
kształcie. Warsztaty poprowadzili: Ewa Gałka – Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Grażyna Kałek –
Stowarzyszanie Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Wojciech Zarzycki –
Fundacja BARKA, Ogólnopolski Związek na Rzecz Integracji Społecznej.
 Wojewódzkie seminarium na temat zasad opracowywania raportów rocznych
z działalności organizacji pozarządowych. Seminarium było zorganizowane
we współpracy z Ogólnopolska Federacją Organizacji Pozarządowych,
uczestniczyło w nim 17 osób. Celem seminarium było zwiększenie wiedzy w
zakresie tworzenia raportów rocznych. Zadanie jakie postawili sobie
organizatorzy seminarium było przekazanie uczestnikom odpowiedzi na
następujące pytania: po co organizacje powinny tworzyć takie raporty; jakie
znaczenie powinny mieć raporty dla organizacji i ich otoczenia; do kogo
raporty powinny być wysyłane i w jakiej formie powinny być tworzone?
Seminarium składało się z dwóch części: Pierwsza część poświęcona była
merytorycznej części raportu. Na początku omówione zostały zasady
sporządzania i formy raportów rocznych organizacji pozarządowych. Druga
część stanowiła o zawartości raportu rocznego finansowego. Wiele dyskusji
poświęcono roli obowiązkowego (lub fakultatywnego) sprawozdania do
organów kontroli, którzy są również odbiorcami raportów.

Administrowanie serwisem internetowym www.wielkopolska.ngo.pl
W

ramach

realizacji działań

związanych

z administrowaniem

serwisem

internetowym www.wielkopolska.ngo.pl jako części ogólnopolskiego portalu
www.ngo.pl Centrum PISOP cały czas wspierało działania mające na celu lepszy
dostęp do informacji i materiałów dla wielkopolskich organizacji pozarządowych.
Znajdują się tam informacje związane miedzy innymi: Ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, wiadomości dla wielkopolskich organizacji
pozarządowych; informacje o realizowanych projektach skierowanych do
wielkopolskich organizacji pozarządowych, itp. Serwis jest prowadzony jako
platforma wymiany informacji w której partnerem jest każda organizacja.
Centrum PISOP aktywnie włączyło się w działania aktywizujące młodych ludzi. W
2005 roku realizowaliśmy dwa projekty dotyczące wsparcia młodych ludzi.
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 Projekt „Działam więc jestem” miał na celu aktywizację studentów oraz
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Skierowany był do osób działających
lub chcących działać na rzecz rozwoju społeczności, w której mieszkają (teren
województwa

wielkopolskiego).

Nadrzędnym

celem

było

podniesienie

umiejętności związanej z działaniem na rzecz społeczności lokalnej, oraz
zdobycie wiedzy nt. sytuacji na rynku pracy. Przeprowadzone warsztaty miały
przygotować Młodych Ludzi już działających, na rzecz społeczności lokalnej w
województwie wielkopolskim do zdobywania funduszy na rozwijanie ich
pomysłów; promowania innowacyjnych pomysłów; zwiększenia u uczestników
warsztatów wiedzy na temat organizacji pozarządowych, wolontariatu,
prawnych

aspektów

działania

organizacji

pozarządowych;

zapoznania

młodych ludzi z polami aktywności społecznej; stworzenia platformy dobrych
pomysłów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
 Projekt Nie zawsze czas to pieniądz – Leszczyński Bank Czasu. Leszczyński
Bank Czasu jest sposobem do pobudzenia młodzieży mieście Leszno do
otwarcia się na innych ludzi oraz integracji. Celem jest rozwiązania on także
liczne problemy naszego miasta np. ograniczony dostęp do atrakcji
kulturalnych i sportowych dla młodzieży z biedniejszych środowisk oraz brak
wolontariuszy w organizacjach pozarządowych. Celem Banku jest także
zerwanie z kulturą anonimowości, która panuje w internecie, pobudzenie
młodzież do podjęcia aktywności pozaszkolnej, wprowadzić nową jakość do
miejskiej rzeczywistości. Projekt ten proponuje nową i atrakcyjną formę
spędzania czasu wolnego, która pozwoli na poznanie nowych osób, nabycie
ciekawych umiejętności, a co najważniejsze przyczyni się do rozwiązania
lokalnych problemów.

Finansowanie programu
Realizacja Programu Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych, była możliwa
dzięki wsparciu:
 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 Fundacji im. Stefana Batorego
 Ministerstwa Edukacji i Nauki
 Urzędu Miasta Leszna
 Narodowa Agencja Programu Młodzież
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Program Współpraca

Celem Programu Współpraca jest podejmowanie działań zmierzających do
podjęcia i rozwijania współpracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i
regionalnych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Celem jest także zaciśniecie
współpracy pomiędzy sektorami. Program Współpraca obejmuje trzy filary:
 Współpracę wewnątrz sektora organizacji pozarządowych
 Współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną
 Współpracę zagraniczną
Współpraca wewnątrz sektora organizacji pozarządowych
Centrum PISOP w ramach realizacji działań związanych ze współpracą wewnątrz
sektora organizacji pozarządowych prowadził następujące zadnia:
 Animowanie

tworzenia

lokalnych

rad/koalicji

-

Rady

Organizacji

Pozarządowych Regionu Leszczyńskiego, którego naczelnym celem jest
reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz samorządowych.
Podczas prac Rady wybrano grupę osób wyrażających chęć podjęcia prac
nad powstaniem programów współpracy z Miastem i Powiatem Leszno.
Podczas prac grup roboczych została wypracowana propozycja programów
współpracy zawierająca zasady i możliwości kooperacji obu sektorów. W 2005
roku spotkania Rady połączone były z warsztatami podczas których
przedstawiciele

organizacji

tworzyli

projekty

w

czterech

grupach

tematycznych: dzieci i młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne, rozwój
lokalny. W spotkaniach udział wzięło 79 osób.
 Animowanie stworzenie Federacji Centrów Informacyjno – Doradczych w
Wielkopolsce. Centrum PISOP w 2005 roku wspierał działania Centrów
Informacyjno – Doradczych w Wielkopolsce. Tworzona Federacja ma za
zadanie budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia, zachęcenie do
współpracy zarówno lokalny sektor organizacji pozarządowych jak również
organizacji z sektorem publicznym, współpracy, która umożliwi efektywniejsze
działania na rzecz społeczności lokalnych. Centra Informacyjno – Doradcze w
województwie wielkopolskim działają na podstawie Regulaminu Sieci Centrów
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Informacyjno-Doradczych oraz Standardów udzielania informacji i doradztwa
przez Sieć CID w Wielkopolsce. W 2005 roku Centra zrealizowały pierwszy
wspólny projekt, mający na celu integrację lokalnego środowiska organizacji
pozarządowych. W ramach projektu zostało zorganizowanych 19 Forów
Inicjatyw Pozarządowych, w których udział wzięło 421 osób, podczas spotkań
dyskutowano nad ważnymi aspektami dotyczącymi III Sektora. Siec Centrów
tworzy 16 organizacji w 17 powiatach województwa wielkopolskiego.
 Animowanie Federacji Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych - w wyniku
rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych Centrum PISOP, w
2005

roku

działania

rozpoczęło

Zorganizowaliśmy

dwa

spotkania

zmierzające
podczas

do

których

budowy

federacji.

rozmawialiśmy

z

przedstawicielami organizacji i zbieraliśmy ich opinie na powyższy temat. III
Konferencję Plenarną Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych w całości
poświęciliśmy tematyce federalizacji.

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Centrum PISOP w ramach filaru współpraca organizacji pozarządowych z
administracją publiczną pomagało w zakresie:
 Tworzenia

programów

współpracy,

w

tym

udzielanie

informacji

telefonicznych, mailowych, oraz podczas spotkań z organizacjami i
samorządem.
 Informowania o funduszach dostępnych dla organizacji pozarządowych
podczas spotkań organizowanych przez przedstawicieli samorządów.
 Konsultacji

programów strategicznych

m.in.

Strategii Województwa

Wielkopolskiego i Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 20013
 Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - ,,Rozszerzenie działalności
informacyjnej nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Podstawowym założeniem
projektu

jest

istniejących

poszerzenie
kanałów

zakresu

dystrybucji

informacji
informacji

i
na

usystematyzowanie
temat

funduszy

strukturalnych. Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie systemu
stałej dystrybucji informacji poprzez sieć podmiotów zaangażowanych w
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politykę informacyjną nt. integracji europejskiej, w tym PWW w Polsce.
Instytucje objęte projektem będą miały okazję podnosić swoją wiedzę i
doświadczenia podczas cyklicznych szkoleń i seminariów, które będą
organizowane przez IZ PWW. Specjalnie na ich potrzeby powstanie
również informatyczny system informacyjny, dzięki któremu uczestnicy
projektu będą mogli nawzajem wymieniać się informacjami i korzystać z
dostępu do dokumentów roboczych dotyczących funduszy strukturalnych.
W ramach tych działań Centrum PISOP w 2005 roku ściśle współpracował z:
 Urzędem Miasta Poznania
 Wojewodą Wielkopolskim
 Urzędem Miasta Leszna
 Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
 Konwentem Powiatów Województwa Wielkopolskiego
 Innymi lokalnymi samorządami

Współpraca zagraniczna
W ramach współpracy z zagranicą Centrum PISOP w 2005 roku realizowało
następujące zadania:
 Współpraca z Wschodnio Europejskim Centrum Demokratycznym –
wspólna

realizacja

projektów

Obywatelskiego w Białorusi” oraz

Wzmacnianie

Społeczeństwa

„Obywatelska Białoruś”. Realizacja

projektów trwała od kwietnia 2005 roku do grudnia 2005 roku. Jego celem
było wzmocnienie i aktywizacja lokalnych elit w Białorusi na rzecz
podejmowania działań adresowanych dla jej społeczności. Podstawowym
elementem projektów stanowiły wizyty studyjne i staże organizowane w
Wielkopolsce dla osób społecznie zaangażowanych w rozwiązywanie
problemów w swym najbliższym otoczeniu (mieście, rejonie), zwłaszcza
działaczy samorządowych, działaczy organizacji pozarządowych, polityków
szczebla lokalnego, urzędników, działaczy kultury, inżynierów, lekarzy,
nauczycieli, działaczy rad osiedlowych i spółdzielni. W ramach projektów
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odbyły się trzy wizyty studyjne gości z Białorusi oraz trzy staże, które były
swoistą kontynuacją wizyt studyjnych.
 Współpraca z Merseyside Network for Europe (MNE) Ltd. – Liverpool,
Anglia. MNE jest koordynatorem współpracy organizacji pozarządowych
dla ponad 600 organizacji na terenie Merseyside. Głównym celem
działalności jest informowanie oraz szkolenia organizacji na temat
zarządzania

projektami

finansowanymi

z

Unii

Europejskiej.

MNE

reprezentuje organizacje z Merseyside oraz dba o wizerunek III sektora.
Centrum PISOP wraz z MNE złożyło wniosek do Programu Leonardo Da
Vinci ” Project M@nagement - Innovations methods of using technology to
improve professional skills on NGO’s trainers”. Członkowie Centrum
PISOP odbyli także 3 wizyty studyjne w Liverpoolu, gdzie zapoznali się z
funkcjonowaniem

NGO

oraz

współpracowali

przy

projektach.

Koordynujemy ponadto współpracę pomiędzy MNE a Siecią Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT.
 Współpraca z Euro-net (Włochy) rozpoczęła się przy opracowywaniu
projektu do Programu Leonardo da Vinci ” Project M@nagement Innovations methods of using technology to improve professional skills on
NGO’s trainers”. Euro-net jest organizacją pozarządową z dużym
doświadczeniem w ubieganiu się i zarządzaniu funduszami z UE. Z jego
pomocą ponad 200 projektów zostało złożonych i sfinansowanych.
 Współpraca z Hellenic Regional Development Center (HRDC) - Grecja
przy projekcie do Programu Leonardo da Vinci ” Project M@nagement Innovations methods of using technology to improve professional skills on
NGO’s trainers”. HRDC jest stowarzyszeniem, którego misją jest
wzmocnienie współpracy miedzy regionami, uczelniami wyższymi oraz
przedsiębiorcami w celu wzmocnienia pozycji Grecji w Unii Europejskiej

Finansowanie Programu
Program Współpraca mógł być realizowany dzięki wsparciu:
 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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 Fundacji im. S. Batorego
 Wschodnio Europejskiego Centrum Demokratycznego
 Urzędu Miasta Leszna
 Ambasada Brytyjska
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Program Zwiększanie Wykorzystania Funduszy Zewnętrznych

Celem Programu Zwiększanie Wykorzystania Funduszy Zewnętrznych jest:
 Informowanie

o

poszczególnych

funduszach

i

możliwościach

ich

pozyskiwania
 Edukacja w zakresie tworzenia projektów i wypełniania wniosków o dotację z
funduszy zewnętrznych
 Animowanie tworzenia grup projektowych, wspieranie w procesie aplikowania
i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych.

Informowanie o poszczególnych funduszach
i możliwościach ich pozyskiwania
W ramach Programu Zwiększanie Wykorzystywania Funduszy Zewnętrznych w
okresie od stycznia 2005 do grudnia 2005 roku doradcy Centrum PISOP oraz
Specjaliści Programu EURO-NGO udzielali informacji o poszczególnych funduszach
zewnętrznych dostępnych dla odbiorców. W województwie wielkopolskim 14
Specjalistów i doradców Centrum PISOP udzieliło w sumie 157 informacji,
dotyczących poszczególnych funduszy zewnętrznych, najczęściej udzielanymi
informacjami dotyczyły:
 Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 Programu Młodzież
 Programu Kultura
 Programu Leonardo Da Vinci
Informacje były udzielane poprzez telefon, e-maile oraz bezpośredni kontakt ze
Specjalistami EURO-NGO, doradcami Centrum PISOP w biurach w Poznaniu,
Lesznie, Puszczykowie, Wrześni, Pleszewie, Gostyniu, Kaliszu, Turku.

Informacje dotyczące funduszy zewnętrznych udzielane były także podczas:
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 Regionalnej konferencji inaugurująca działalność Regionalnego Ośrodka
Szkoleniowego

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

która

została

zorganizowana dnia 26 stycznia 2005 roku w siedzibie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Konferencja inaugurowała działalność I
edycji ROSzEFS pt.: "EFS w Wielkopolsce". W konferencji udział wzięło 222
osoby - potencjalni projektodawcy EFS, a wśród zaproszonych gości znalazł
się przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - Pan Wice Wojewoda
Waldemar Witkowski, pod którego Patronatem działał ROSzEFS oraz
przedstawiciele Instytucji Wdrażających działania finansowane z EFS, a także
reprezentanci władz uczelni wyższych. Konferencja odbyła się w formie
panelu dyskusyjnego, po każdej z prezentacji następowała seria pytań ze
strony uczestników konferencji oraz pozostałych panelistów. Przedstawiono
następujące

zagadnienia:

Europejski

Fundusz

Społeczny

–

zasady

pozyskiwania środków; Europejski Fundusz Społeczny w Polsce - pierwsze
doświadczenia; Procedury składania wniosków i wymagane dokumenty przy
aplikowaniu

do

EFS;

ROSzEFS

Regionalny

Ośrodek

Szkoleniowy

Europejskiego Funduszu Społecznego - ogólne informacje o ośrodku i jego
działalności; Wsparcie dla potencjalnych projektodawców w opracowywaniu
projektów, przygotowaniu wniosków oraz zarządzaniu, ewaluacji i rozliczaniu
ze strony animatorów ROSzEFS; Zasady tworzenia konsorcjów w ramach
projektów europejskich; Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 –
2013.
 Centrum

PISOP

we

współpracy

z

Siecią

Wspierania

Organizacji

Pozarządowych SPLOT oraz z łącznikiem do spraw funduszy unijnych Beatą
Przybylską zorganizowało w dniu 26.04.2005 Seminarium pn.” Wielkopolski
Pozarządowy NPR” Celem Seminarium było zwiększenie wiedzy wśród
liderów, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych z terenu
wielkopolski na temat Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz
przeprowadzenie konsultacji społecznych NPR. Zamiarem Seminarium było
wzbudzenie większego zainteresowania Narodowym Planem Rozwoju oraz
wykształcenie świadomości wpływu na ów dokument oraz możliwość
wpływania przez niego na kształt funduszy strukturalnych. Seminarium miało
za

zadanie

zwrócić

uwagę

na

możliwość

współorganizowania

i

współdecydowania o funduszach europejskich. Istotą seminarium było
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zwrócenie uwagi przedstawicielom organizacji pozarządowych, że ich zdanie,
różne sugestie, a także opinie mają ogromny wpływ na powstające dokumenty
programowe w tym NPR na lata 2007-2013. W seminarium uczestniczyło 42
osoby.
 Konferencja podsumowująca

ROSzEFS. Dnia 6 października 2005 roku,

odbyła się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
konferencja podsumowująca działalność I edycji Projektu ROSzEFS pt.:
„Podsumowanie

dotychczasowego

wdrażania

Europejskiego

Funduszu

Społecznego w Wielkopolsce oraz wsparcia w tym zakresie przez Regionalny
Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego – ROSzEFS”.
Celem konferencji było zaprezentowanie wyników I etapu wdrażania EFS w
Wielkopolsce, podsumowania działalności ROSzEFS w Wielkopolsce oraz
zachęcenie do korzystania z oferty ROSzEFS w kolejnej jego edycji. W
konferencji udział wzięło 77 osób - potencjalnych projektodawców EFS, a
wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji wdrażających
EFS w Wielkopolsce, reprezentanci władz uczelni wyższych, przedstawiciele
władz samorządowych. W trakcie konferencji przedstawiciele Instytucji
Wdrażających (WUP, Fundacja UAM, Agencja Rozwoju Regionalnego w
Koninie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, PFRON Odział w Poznaniu)
omówili bieżący stan realizacji działań finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, podzielili się uwagami i spostrzeżeniami, istotnymi
dla składających wnioski o dofinansowanie. Koordynator ROSzEFS w
Poznaniu

oraz

przedstawiciel

KOSzEFS

podsumowali

dotychczasową

działalność ROSzEFS oraz zakres wsparcia dla projektodawców w kolejnej
edycji działalności ROSzEFS. Przedstawiono również zakres wsparcia dla
organizacji pozarządowych w ramach Programu EURO-NGO.
 Centrum PISOP, wraz z Partnerem,

w ramach Projektu ROSzEFS

zorganizowało 6 spotkań informacyjnych, zgodnie z Projektem. W spotkaniach
uczestniczyło 187 osób. Podczas spotkań prezentowe były informacje
dotyczące:

Europejskiego Funduszu Społecznego; Możliwości, jakie daje

EFS – przybliżenie działań finansowanych z EFS; Promocja i informacja w
projektach współfinansowanych z EFS; Jak pozyskać środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego; Projekty finansowane z SPO RZL działanie 1.1; 1.5;
1.6. Poruszono kwestie zmian w zasadach aplikowania, omawiano bieżące
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konkursy, powodów odrzucania wniosków. Podczas wszystkich spotkań,
uczestnicy otrzymali obszerne materiały promujące EFS, materiały na temat
działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zasad
tworzenia i zarządzania projektami a także prezentacje oraz broszury o
zakresie wsparcia ROSzEFS.
 Konferencja

inaugurująca

działalność

Centrum

Rozwoju

Lokalnego

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego –
CRL ROSzEFS odbyła się 14 grudnia 2005 roku w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu udział w niej wzięło 108 osób. Konferencja zorganizowana została
przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP, które realizuje Program CRL ROSzEFS w Wielkopolsce jako
kontynuację projektu ROSzEFS. Honorowy patronat nad konferencją objął Jan
Grabkowski-Przewodniczący

Konwentu

Powiatów

Województwa

Wielkopolskiego, natomiast patronem medialnym był Głos Wielkopolski.
Celem spotkania było przedstawienie działalności CRL ROSzEFS oraz
umożliwienie beneficjentom EFS spotkania z przedstawicielami Instytucji
Wdrażających.

Edukacja w zakresie tworzenia projektów i wypełniania wniosków o dotację
z funduszy zewnętrznych
W ramach edukacji w zakresie tworzenia projektów i wypełniania wniosków o dotację
z funduszy zewnętrznych w okresie od stycznia 2005 do grudnia 2005 roku Centrum
PISOP przeprowadziło 51 dwudniowych szkoleń w których łącznie uczestniczyły 663
osoby. Zakres tematyczny szkoleń dotyczył:
 Aplikowania o wsparcie z EFS i zarządzanie projektem 386 osób
 Budżetu i wydatków kwalifikowalnych – 81 osób
 Podstaw Finansowania Strukturalnego i Działania EFS 31 osób
 Zarządzania projektami – 155 osób
 Budowania konsorcjów podmiotów zdolnych do występowania o fundusze
europejskie 10 osób

Największą

grupę

beneficjentów

naszych

szkoleń,

stanowiły

organizacje

pozarządowe. Kolejna co do wielkości grupa, składała się z przedstawicieli
samorządów. Znacznie mniej uczestników stanowili natomiast, przedstawiciele szkół,
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PUP, organizacje pracodawców oraz ODR, instytucji szkoleniowych, instytucji
naukowych,

OHP,

ośrodków

poradnictwa

zawodowego

i psychologicznego.

Szkolenia prowadzone były przez akredytowanych trenerów Krajowego Ośrodka
Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego

Animowanie tworzenia grup projektowych,
wspieranie w procesie aplikowania i realizacji projektów dofinansowanych
z funduszy zewnętrznych
Działalność Centrum PISOP związana z animowaniem tworzenia grup projektowych
dotyczyła udzielania porad i konsultacji w zakresie możliwości pozyskiwania
funduszy zewnętrznych. W sumie w ramach tych działań zostało udzielone wsparcie
97 podmiotom. Wiele osób skorzystało z porad doradców przez telefon lub e-mail łącznie 89

instytucji. Z porad najczęściej korzystali przedstawiciele organizacji

pozarządowych (ponad 71%). Dużo pytań zadawali uczestnicy szkoleń trenerom.
Pomoc doradców Centrum PISOP i Specjalistów Programu EURO-NGO obejmowała
głównie wsparcie przy aplikowaniu, wstępnej koncepcji projektu (49%) oraz
doradztwo przy opracowywaniu wniosku (ok. 39%), w mniejszym zakresie przy
realizacji. Doradcy telefonicznie monitorowali efekty udzielonych konsultacji.
Doradztwo dotyczyło przede wszystkim Działań SPO RZL i ZPORR oraz Programu
Młodzież, i Programu Leonardo Da Vinci. Łącznie (stacjonarnie/wyjazdowo/e-mail,
telefon) z porad skorzystało ponad 125 podmiotów, doradcy udzielili 237 godzin
konsultacji.
Rodzaje usług świadczonych:
 Kreowanie dobrych pomysłów – 63
 Doradztwo przy wniosku – 51
 Inspirowanie partnerstw lokalnych - 6
 Pomoc przy wdrażaniu projektu – 3
 Inne (rozwiązywanie sytuacji trudnych) – 5
Doradztwo w Wielkopolsce prowadzone było za pomocą 8 punktów poradniczych
prowadzonych przez Specjalistów i Doradców: Leszno, Poznań, Puszczykowo,
Września, Pleszew, Gostyń, Kalisz, Turek. Doradcy i specjaliści na bieżąco
monitorowali prace nad projektami klientów odwiedzających Ośrodek.

Starali się
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motywować do pracy nad projektami i składania wniosków. Dzięki pomocy
specjalistów i doradców złożono 36 wniosków o dofinansowanie, z czego 18
otrzymało dofinansowanie, pozostałe są w trakcie rozpatrywania.

Finansowanie Programu
Program realizowany był dzięki wsparciu:
 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
 Programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych
 Programu Phare 2003 Promocja zatrudnienie i rozwoju zasobów ludzkich oraz
środków budżetowych
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Zespół Centrum PISOP

Ewa Gałka - Prezes Zarządu Centrum PISOP, koordynator Programu Zwiększanie
Wykorzystania Funduszy Zewnętrznych, specjalista w zakresie funduszy unijnych,
trener szkoleń metodycznych w ramach programu EURO-NGO, konsultant w
zakresie funduszy UE, autor i koordynator wielu projektów. Członek Regionalnego
Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki.
Paulina Kozłowska - Skarbnik Zarządu Centrum PISOP. Koordynator Programu
Profesjonalizacja Organizacji Pozarządowych, koordynator pracy biura w Lesznie. W
Stowarzyszeniu odpowiedzialna za udzielanie porad i informacji dotyczących
funkcjonowania organizacji. Koordynator i autor wielu projektów. Absolwentka XIII
Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Specjalistka Programu EURO-NGO.
Anna Rzyska – Członkini Zarządu Centrum PISOP, specjalista ds. księgowych
udziela porad i informacji z zakresu prowadzenia księgowości w organizacji
pozarządowej. Z wykształcenia technik ekonomista.
Grzegorz Matczuk- Sekretarz Zarządu Centrum PISOP, odpowiedzialny za
administrowanie serwisem www.wielkopolska.ngo.pl, stronami WWW.pisop.org.pl,
WWW.pisop.org.pl/roszefs. Ponadto udziela porady w zakresie wykorzystywania
internetu w organizacjach oraz koordynuje projekty dotyczące mobilizowania ludzi do
działania.
Marta Kicińska – Doradca Centrum PISOP w zakresie Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Ponadto

odpowiedzialna

jest

za

promocję

Centrum

PISOP.

Założycielka grupy inicjatywnej "Złodzieje czasu" koordynującej przy wsparciu
Centrum PISOP Leszczyński Bank Czasu.
Dorota Świerblewska – Koordynator CRL - ROSzEFS. Specjalistka Programu EURONGO. Udziela informacji i porad w zakresie funduszy UE.
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Rafał Jaworski – Animator - Doradca CRL ROSzEFS, prawnik , specjalista Programu
EURO-NGO. Odpowiedzialny za prowadzenia doradztwa w ramach Centrum PISOP.
Koordynator filaru Współpraca wewnątrz sektora organizacji pozarządowych
Małgorzata Kikiewicz - Doradca Centrum PISOP. Koordynator Programu Współpraca
oraz koordynator pracy biura w Poznaniu. Odpowiedzialna za współpracę
zagraniczną, specjalistka Programu EURO-NGO.
Justyna Scheafer – Specjalista ds. szkoleń organizowanych przez Centrum PISOP.
Odpowiedzialna za organizację szkoleń, konferencji, akademii i seminariów.

Wolontariusze i stażyści współpracujący Centrum PISOP w 2005 roku

Paulina Sowiak
Marta Pietraszewska
Joanna Radomska
Magdalena Ciesielska
Jacek Zatoński
Paweł Kwietniewski
Adam Maciejewski
Arkadiusz Maćkowiak

Szkolenia Zespołu Centrum PISOP

W 2005 roku członkowie Centrum PISOP uczestniczyli w 17 szkoleniach. Szkolenia
dotyczyły tematyki:
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Zarządzanie finansami w
organizacjach pozarządowych – 1 osoba

27

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Pisanie wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu YOUTH – 1 osoba
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Zasady zarządzania projektem
Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego
– 2 osoby
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– szkolenie dla trenerów i

animatorów Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS I Edycja - 2 osoby
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Poznaniu – Sprawozdawczość

finansowa i merytoryczna organizacji pożytku publicznego – 1 osoba
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Zamówienia publiczne – 4

osoby
 Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz Współpracy Warsztaty
Definiowanie i planowanie projektu z wykorzystaniem metodologii zarządzania
cyklem projektu (PCM) oraz przygotowanie wniosków na konkurs Programu
Leonardo doVinci – 1 osoba
 Stowarzyszenie Szkoła Liderów - XIII Szkoła Liderów Społeczeństwa
Obywatelskiego – 1 osoba
 Polsko – Amerykańska

Fundacji Wolności – Budowanie partnerstw w

projektach europejskich – 4 osoby
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Poznaniu – Rachunkowość w

organizacjach pozarządowych – 1 osoba
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– szkolenie dla trenerów i

animatorów Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS II Edycja - 2 osoby
 Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego - Cykl szkoleniowy w ramach
programu Rozwój Inicjatyw Obywatelskich w Wielkopolsce – 1 osoba
 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – Budowanie federacji
organizacji pozarządowych – 1 osoba
 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – Zasady współpracy
organizacji pozarządowych z samorządem – 1 osoba
 Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – Administrowanie
serwisem WWW.wielkopolska.ngo.pl – 1 osoba
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Autoprezentacja
 Narodowa

agencja

Programu

Młodzież

–

Zarządzanie

projektem

dofinansowanym z Programu Młodzież – 1 osoba
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