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Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Newsletter dla organizacji pozarządowych z Małopolski 1/2018

Przed Państwem pierwsze wydanie newslettera w ramach projektu
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pn: „NGO - AS = Nowa
Generacja Organizacji - Aktywne i Skuteczne” dofinansowanego ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2018 r.

Projekt „NGO - AS = Nowa Generacja Organizacji - Aktywne i Skuteczne” ma na
celu wzrost profesjonalizmu działań małopolskich organizacji pozarządowych i wzrost
aktywności obywatelskiej wśród lokalnych liderów działających na terenie Województwa
Małopolskiego.
Cel projektu realizowany jest poprzez działania prowadzone przez Centrum Wsparcia
NGO funkcjonujące przy Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Krakowie, ul. Żułowska
51, które jest siedzibą Małopolskiej Sieci NGO.

1. Spotkania animacyjne w ramach których świadczone są konsultacje obywatelskie dla
liderów lokalnych, którzy chcą podnieść swoją aktywność obywatelską m.in. poprzez
założenie organizacji pozarządowej.
2. Inkubator NGO w ramach którego świadczone są konsultacje związane z rejestracją
nowych organizacji, wsparciem doradczym związanej z działaniami nowych organizacji,
oraz wsparcie infrastrukturalne nowopowstałych NGO takie jak: sale na spotkania,
zebrania, dostęp do komputera z Internetem, adres pocztowy i odbiór korespondencji,

RSS

wypożyczenie projektora.
3. Szkolenia i doradztwo rozwijające kompetencje działaczy i działaczek organizacji
pozarządowych.
4. Coaching wspierający rozwój organizacji pozarządowej poprzez warsztaty strategiczne
i doradztwo długofalowe.
5. Audyt przyjacielski i wizyty wspierające organizacji doświadczonych w organizacjach
rozwijających się.
6. Działania sieciujące organizacje pozarządowe w ramach „Śniadań u Kolpinga”.

Udział we wszystkich działaniach jest BEZPŁATNY

Dla
mieszkańców
małopolski,
lokalnych liderów grup nieformalnych
którzy
chcą
założyć
organizację
pozarządową i/lub zwiększyć swoją

Dla przedstawicieli/ek małopolskich
organizacji pozarządowych,
którzy widzą potrzebę swojego rozwoju i
swojej organizacji - dla Was w

aktywność obywatelską - dla Was w

szczególności

szczególności są Spotkania animacyjne
oraz Inkubator NGO

doradztwo, coaching, audyt przyjacielski,
„Śniadania u Kolpinga”

organizujemy

szkolenia,

Projekt NGO - AS i działania realizowane w ramach Centrum Wsparcia NGO
prowadzone są od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Mamy 20 miesięcy wsparcia dla Was!
Osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska: 12 418 77 61, awisniewska@kolping.pl

Małopolska Sieć NGO to nieformalna federacja organizacji pozarządowych, która powstała
w 2016 r. w oparciu o umowę partnerską pomiędzy 43 organizacjami z Małopolski.

Misją Sieci MS NGO jest:
„Działając razem w sieci
wzmacniamy rolę i znaczenie
małopolskich organizacji
pozarządowych oraz wspieramy
aktywność obywatelską”.

Cele MS NGO to:
Wzmocnienie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych będących partnerami
MSNGO.
Zwiększenie liczby podejmowanych wspólnie działań, zadań, porozumień i
projektów

o

charakterze

branżowym,

lokalnym,

regionalnym,

krajowym

i

międzynarodowym.
Wymiana zasobów, doświadczeń i informacji między partnerami MSNGO.
Podejmowanie działań integrujących środowisko małopolskich NGO.
Podejmowanie działań rzeczniczych i reprezentacyjnych w imieniu organizacji
pozarządowych działających/ uczestniczących w MSNGO.
Wzmocnienie komunikacji pomiędzy organizacjami i

osobami

działającymi/

uczestniczącymi w MSNGO.
Prowadzenie działań promujących MSNGO i organizacje pozarządowe będące
Partnerami oraz przedstawicielami trzeciego sektora.
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności
lokalnych.
Prowadzenie działań promujących ideę wolontariatu.

Więcej o Małopolskiej Sieci NGO

SZKOLENIE:
Jak wykorzystać dziedzictwo
kulturowe do budowania wizerunku
i jak spójnie budować wizerunek
organizacji społecznych
20 września 2018 r.; godz. 9.00-16.15
(8 godz. szkoleniowych),
ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków.
Prowadzenie: Barbara Łepkowska

Szczegóły i zapisy
WARSZTAT:
Droga do partnerstwa - cykl życia
sieci, partnerstw,
koalicji obywatelskich
15 września 2018 r.; godz. 10.00-14.00
(4 godz. szkoleniowe, przerwa),
ul. Wyspiańskiego 25,
32-700 Bochnia.
Prowadzenie: Krzysztof Kwatera

Szczegóły i zapisy
DORADZTWO:

wsparcie ciągłe,
realizowane tematy główne:

aspekty prawne funkcjonowania
NGO, projekty, wnioski, źródła
finansowania, fundraising.
Jest możliwość zgłaszania potrzeb
w zakresie innych tematów.

Szczegóły i zapisy

Za nami szkolenie "Siła społeczności - poproś i zbieraj".
Członkowie, wolontariusze, pracownicy
małopolskich organizacji pozarządowych
wzięli udział w warsztatach budowania
społeczności oraz wykorzystywania
narzędzi fundraisigowych w celu
przygotowania skutecznej kampanii
fundraisingowej.
Szczegółowo omówione zostały zbiórki
internetowe, crowfunding, mailing oraz
media społecznościowe.
Szkolenie prowadził: Szczepan Kasiński

Ruszył nabór wniosków o dotacje instytucjonalne w Fundacji Batorego - SPRAWDŹ
Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego - pn. „Małopolska Pszczoła" - II
edycja - SPRAWDŹ
Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
- SPRAWDŹ
Konkurs w ramach RPO Województwa Małopolskiego na Placówki Wsparcia
Dziennego - SPRAWDŹ
Konkurs w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży i
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - SPRAWDŹ
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
www.siec.ngo.kolping.pl/kontakt
REDAKCJA
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
www.kolping.pl
Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych
osobowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są
przetwarzane wyłącznie na potrzeby przesyłania newslettera.
Aby zrezygnować z otrzymywania Newslettera projektu NGO AS, proszę kliknąć w link rezygnacja z subskrypcji
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