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KONSULTACJE EKSPERCKIE DLA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
FEDERACJI MAŁOPOLSKA POZARZĄDOWA
Federacja Małopolska Pozarządowa oferuje swoim organizacjom członkowskim bezpłatnie konsultacje eksperckie. Zakres konsultacji
obejmuje:
❖ kwestie formalno-prawne funkcjonowania organizacji, pozyskiwania statusu OPP
❖ pozyskiwania funduszy, opracowania projektów i wniosku
❖ realizacji i sprawozdawczości projektów,
❖ księgowości i rozliczeń NGO,
❖ współpracy z samorządem
❖ animacji i edukacji kulturalnej
Konsultacje świadczone są przez współpracowników/współpracowniczki organizacji członkowskich. Odbywają się w formie konsultacji
telefonicznych, elektronicznych lub spotkań osobistych. Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym
konsultantem/konsultantką i ustalić formę wsparcia. Pamiętajcie, nasi eksperci i ekspertki pracują na zasadach wolontariatu, w kontakcie z
Wami określoną swoje bieżące możliwości czasowe i umówią się na dogodny termin. Zapraszamy !
P.s. I Ty możesz zostać naszym ekspertem/ekspertką! Jeśli chcesz się dzielić swoimi kompetencjami z innymi organizacjami członkowskimi,
napisz do nas: biuro@malopolskiengo.pl
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TOMASZ OTKO
FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

MAŁGORZATA KLEWSKA
FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

ANNA STYSZKO
LABORATORIUM INSPIRACJI SPOŁECZNYCH

tel: 790 346 926 (w razie braku odzewu proszę o
wysłanie o sms'a) tomekotko@gmail.com

tel: 12 412 15 24, malgorzata.klewska@biskrakow.pl

tel: 503 115 964, astyszko@op.pl

ZAKRES TEMATYCZNY:
aspekty formalno-prawne i praktyczne związane
z zakładaniem i prowadzeniem NGO oraz
współpracą z samorządem w tym:
▪ zmiany statutu
▪ zmiany w KRS
▪ rejestracja działalności gospodarczej
▪ rejestracja statusu OPP
▪ prowadzenie dokumentacji w NGO
(uchwały, regulaminy itp.)
▪ rozwijanie współpracy z samorządem

ZAKRES TEMATYCZNY:
księgowość i rachunkowość organizacji
pozarządowych w szczególności:
- działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna,
- działalność gospodarcza NGO,
- organizacja księgowości,
- sprawozdawczość organizacji pozarządowych;

ZAKRES TEMATYCZNY:
fundraising, planowanie i realizowanie projektów,
w tym:
▪ dywersyfikacja źródeł finansowania NGOdoradztwo z jakich źródeł dana NGO
mogłaby skorzystać,
▪ wybrane źródła finansowania NGO m.in.
darowizny i darczyńcy, granty i konkursy,
1% podatku,
▪
przegląd konkursów grantowych, m.in.
FIO, ASOS, fundusze UE, ministerstwa,
urzędy miast, granty prywatne,
▪ zasady aplikowania do danego konkursu,

Usługa obejmuje fachowe konsultacje służące
przekazaniu wiedzy, wyjaśnianiu wątpliwości czy
trudności związanych z samodzielnym
prowadzeniem przez organizację działań
księgowych, nie obejmuje prowadzenia

ul. STOLARSKA 6/9, 31-043 KRAKÓW
biuro@malopolskiengo.pl
księgowości czy sporządzania sprawozdań.

m.in, zakres i typy działań, grupy
docelowe oraz budżet,
▪ logika projektowa (problem, cele,
odbiorcy, działania, ryzyko, etc.) oraz jak
przekuć planowany projekt na wniosek o
dofinansowanie,
▪ doradztwo przy opracowaniu wniosku o
dofinasowanie
Konsultacje mają charakter edukacyjny, dlatego
nie obejmują pisania wniosku za organizacje:-)

EWA CHROMNIAK
FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH

OLGA GLIŃSKA
FUNDACJA MACHINA FOTOGRAFIKA

BASIA PASTERAK
FUNDACJA ANIMATORNIA

tel. 790 346 927, ewa.chromniak@bis-krakow.pl

tel. 505343132, olga@machinafotografika.pl

Tel: 607 931 159
mail kontakt@animatornia.org.pl

ZAKRES TEMATYCZNY:
współpraca organizacji pozarządowych i
mieszkańców z samorządem lokalnym i
regionalnym (gminą, powiatem, województwem).
W szczególności w zakresie:
▪
nawiązywania współpracy z samorządem

ZAKRES TEMATYCZNY:
realizacja projektów w tym:
▪ praktyczne aspekty prowadzenia
projektów w ramach funduszy: FIO, EFS,
EOG, ASOS, projekty samorządowe,
▪ obowiązki sprawozdawcze,

ZAKRES TEMATYCZNY:
animacja kulturalna:
▪ wsparcie w poszukiwaniu sposobów na
ożywienie wydarzeń środowiskowych
(piknik, spotkanie dla społeczności
lokalnej itp.)
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▪
▪
▪
▪

finansowych i pozafinansowych form
współpracy z samorządem
wnoszenia uwag do programu
współpracy
udziału w konsultacjach społecznych, ciał
dialogu (tworzenia, udziału)
inicjatywy lokalnej

wprowadzanie zmian do projektu;
● wsparcie psychologiczne dla
koordynatorów /rek i osób
zasiadających w zarządach zarządzanie czasem, energią i
motywacją, konflikty i
komunikacja w zespołach

AGNIESZKA DZIEWITEK
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
tel. 666-358-430
agnieszka@pracowniaobywatelska.pl

DANUTA WIECHA
Fundacja Rodzina Plus
tel. 604 432 306,
e-mail: fundacja@rodzinaplus.org lub
dpwiecha@poczta.fm

ZAKRES TEMATYCZNY:
▪ budżet obywatelski
▪ inicjatywa lokalna
▪ finansowe i pozafinansowe formy
współpracy z samorządem
▪ konsultacje społeczne

ZAKRES TEMATYCZNY:
▪ działania wspierające rodziców, w tym
rodziców adopcyjnych i zastępczych, w
szczególności poprzez świadczenie
poradnictwa rodzinnego i mediacyjnego w sprawach cywilnych-rodzinnych.

▪

▪

dobieranie modelu animacyjnego (pracy
ze społecznością lokalną) do potrzeb
społeczności i możliwości organizacji
porady na temat edukacji kulturalnej

ZAKRES TEMATYCZNY:
▪

