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Wielkopolska Rada Koordynacyjna Zwi?zek Organizacji Pozarz?dowych zaprasza
przedstawicieli fundacji, stowarzysze? oraz osoby, które my?l? nad za?o?eniem organizacji na
dy?ur doradczy.

Je?eli masz pytania odno?nie realizacji projektów, umów podpisywanych z samorz?dem,
przygotowujesz si? do Walnego Zgromadzenia, chcesz wprowadzi? zmiany w statucie lub masz
inne pytania dotycz?ce prowadzenia organizacji przyjd? na dy?ur doradczy. Na dy?ur doradczy
zapraszamy równie? wszystkich tych, którzy dopiero my?l? nad za?o?eniem fundacji czy
stowarzyszenia.

Na dy?ur zapraszamy organizacje i mieszka?ców powiatu szamotulskiego.
TERMIN: 22 marca 2018 (czwartek)
GODZINA: 17-19
MIEJSCE: Urz?d Miasta i Gminy Szamotu?y (ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotu?y).

Przyk?adowy zakres tematów i zagadnie? obj?tych ofert? doradztwa to m.in.: 
- formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji
- ?ród?a finansowania dzia?alno?ci organizacji m.in. darowizny, zbiórki publiczne, granty,
dotacje, 
- tworzenie oferty zadania publicznego (w tym diagnoza, cele, dzia?ania, rezultaty,
harmonogram, bud?et - katalog kosztów kwalifikowanych)
- zarz?dzanie zadaniem publicznym
- dzia?alno?? odp?atna, gospodarcza organizacji - korzy?ci, obowi?zki, wyzwania
- zarz?dzanie organizacj? (w tym m.in. zarz?dzanie zasobami ludzkimi i materialnymi,
budowanie zespo?u, zarz?dzanie relacjami; zarz?dzanie wolontariuszami; diagnoza problemów
i sposoby ich przeciwdzia?ania; rozwi?zywanie problemów kadrowych i konfliktów)
- wypracowanie i wdra?anie standardów obs?ugi klienta/ odbiorców wsparcia/ grupy docelowej.
- wspó?praca organizacji pozarz?dowych z innymi podmiotami, w tym sektorem biznesu i
administracj? publiczn?.
–> dla osób zainteresowanych za?o?eniem fundacji, stowarzyszenia lub spó?ki non-profit -
tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wype?nienia dokumentów rejestrowych do s?du oraz w
trakcie procesu rejestracji; rejestrowanie dzia?alno?ci
-> Inne zagadnienia wg potrzeb.

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Zwi?zek Organizacji Pozarz?dowych (federacja WRK) jest
najwi?kszym zwi?zkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszaj?cym ponad 200 organizacji
pozarz?dowych (fundacji, stowarzysze?) z ca?ego regionu. W sektorze pozarz?dowym
dzia?amy od ponad 25 lat. Swoimi dzia?aniami wsparli?my ju? kilka tysi?cy organizacji.
Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja dzia?amy m.in. na rzecz:
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• wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i dzia?aczy spo?ecznych,
• uruchamiania nowych spo?ecznych inicjatyw, rozwoju i wspó?pracy mi?dzy organizacjami,
• wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji spo?eczno?ci lokalnych,
• budowania kultury dialogu pomi?dzy organizacjami a administracj? ró?nego szczebla.
Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy prac? 17
Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy si? w:
• we wzmacnianiu, zak?adaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
• w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych,
• w animacji aktywno?ci spo?ecznej i wolontariacie,
• w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszka?ców.

W 2012 r. stworzyli?my i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji
Pozarz?dowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udost?pnionym przez M. Pozna?).
Dzia?ania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 s? wspierane przez miasto Pozna?.
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