
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Bezpłatne szkolenia warsztatowe, doradztwo księgowe, wnioski o dotacje i 

wiele więcej! 

Fundacja Zachęta w partnerstwie z ImpactProject zaprasza organizacje pozarządowe z 

województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym 

„Skuteczna Współpraca – rozwój sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa 

lubelskiego”. Szkolenia rozpoczną się w lutym 2015. 

W ramach projektu możesz dowiedzieć się, jak pozyskiwać środki unijne, jak zarządzać 

organizacją, przygotujesz wnioski o dofinansowanie dla Twojego NGOsa, skorzystasz z 

warsztatów i doradztwa dopasowanego do Twoich potrzeb. 

Kryteria rekrutacji: 

Grupą docelową są członkowie (wiek: 18-65) organizacji pozarządowych (OP) 

funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego. Osoby muszą być zameldowane na terenie 

województwa lubelskiego. 

Kryteria rekrutacji w skrócie: 

 70 przedstawicieli NGO z 24 powiatów (średnio 3 osoby z 1 powiatu), 42K i 28M, 

 deklarujących przystąpienie do jednej z sieci organizacji pozarządowych, 

 w wieku 18-65 lat - zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie woj. 

lubelskiego. 

Korzyści dla uczestników: 

1. Każda organizacja będzie mogła skorzystać z doradztwa indywidualnego dopasowanego do 

jej potrzeb (księgowość, prawo, pozyskiwanie dotacji, tworzenie strategii rozwoju i inne) – 8h 

doradztwa dla każdego NGO. 

2. W ramach doradztwa 20 organizacji NGO otrzyma wsparcie w przygotowaniu wniosków o 

dotacje 

3. 15 organizacji otrzyma wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju własnej organizacji 

4. Każda organizacja będzie mogła wziąć udział w 1-dniowym szkoleniu warsztatowym na 

temat dopasowany do potrzeb organizacji (1 szkolenie dla 3-4 organizacji) 

5. 15 organizacji otrzyma pomoc w wejściu do wybranej sieci NGO 



6. Każdy uczestnik weźmie udział w 3 konferencjach poświęconych aktualnym problemom 

lubelskich NGOsów. 

Wszystkie rodzaje wsparcia są dla uczestników bezpłatne. Zachęcamy do zapoznania się ze 

szczegółami rekrutacji i rodzajów wsparcia na stronie projektu: 

http://impactproject.com.pl/ngo2015/ 

Ilość miejsc jest ograniczona, natomiast z 1 organizacji mogą uczestniczyć w projekcie 

maksymalnie 3 osoby. Kontakt i dodatkowe informacje: info@impactproject.com.pl, tel.: 600 

332 983 

Projekt „Skuteczna współpraca - rozwój sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa 
lubelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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