
 

 

 

                                                   

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

serdecznie zapraszają na szkolenie dla Przedstawicieli i Przedstawicielek organizacji pozarządowych: 

 

"JAK TO SIĘ PISZE?" 
- czyli szybki kurs pisania ofert na realizację zadań publicznych? 

 

który obędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 roku, w godzinach 9.00-16.15  

w siedzibie Ambasady Krakowian na ul. Stolarska 6/9. w Krakowie 

 

 

Szkolenie polecamy wszystkim, którzy piszą bądź planują pisanie "wniosków" i chcą zwiększyć swoją 

skuteczność w tym zakresie. 

 

Na spotkaniu rozszyfrujemy tajemnice systemu przyznawania dotacji i znajdziemy odpowiedzi na 

poniższe pytania: 

 Co to jest zadanie publiczne i co z tego wynika? 

 Dlaczego "oferta" to "oferta" a nie po prostu "wniosek"? 

 Jak przewidzieć kiedy i jakie konkursy będą ogłaszane? 

 Jak z dokumentacji konkursowej wyłowić najważniejsze dla nas informacje? 

 Czym różni się "powierzenie" od "wsparcia" i kiedy samorząd podpisuje umowy wieloletnie? 

 Czy konkurs to nasza jedna szansa na pieniądze "z urzędu"? 

 

 

Po poznaniu ogólnych zasad przejdziemy do konkretów. Omówimy i przećwiczymy kolejne etapy 

pisania "wniosków": 

 Opracowanie koncepcji - Co trzeba zrobić przed rozpoczęciem pisania? 

 Cele projektu - Jak je określić by łatwo opisać i zrealizować projekt? 

 Działania - Jak je dobrać by były skuteczne? Jak je opisać, by były zrozumiałe? 

 Efekty i rezultaty - Co wyniknie z naszych działań? Jak utrzymać logikę projektu? 

 Uzasadnienie - Co pisać, a czego unikać, by uzasadnienie miało sens nie tylko dla nas? 

 Budżet - Podstawowe zasady kalkulacji wydatków. 

 "Inne" pola - Jak uzupełnić wniosek, by zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie? 

 

Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Podczas grupowych i indywidualnych ćwiczeń uczestnicy 

będą mieli okazję wdrożyć nowo nabytą wiedzę i skonsultować wyniki swojej pracy. Udział  

w szkoleniu jest bezpłatny. W trakcie szkolenia oferujemy Państwu serwis kawowy i ciepły posiłek.  

 



 

 

 

                                                   

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Szkolenie poprowadzi dla Państwa: 

 Tomasz Otko - Współzałożyciel Fundacji BIS, od 9 lat pracujący z uporem nad zmianą społeczną 
głownie jako trener, konsultant i animator. Zajmuje się rozwijaniem współpracy pomiędzy 
obywatelami, organizacjami pozarządowymi i samorządem. Wspiera rozwój kompetencji 
niezbędnych do bycia aktywnym obywatelem i skutecznym liderem. Specjalizuje się m.in w zakresie 
konsultacji społecznych, animacji lokalnej, komunikacji społecznej oraz formalnych  i prawnych 
aspektów związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej i współpracą z administracją. 
Współprzewodniczący Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Certyfikowany trener 
Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. 

 

Zapisy przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego do dnia 22 VI 2015 do godzin 23.59: 

 

http://1drv.ms/1QDmovT 

 

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W razie nadmiernej liczby chętnych, o przyjęciu na 

szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Szkolenie jest elementem projektu "Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie 

standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce", współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie to jest prowadzone w ramach 

cyklu szkoleń upowszechniających Model Współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych. 

 

Informacji o szkoleniu udziela kierownik projektu: 

 

Anna Łabno-Kucharska – anna.labno@bis-krakow.pl, 733 006 886 

 

http://1drv.ms/1QDmovT

