
Szanowni Państwo!  

 

         Ostatniego dnia czerwca projekt „Małopolska Sieć 
NGO” dobiega końca. W ramach  projektu przeprowadziliśmy 
ponad 240 h szkoleń i warsztatów, odbyliśmy 110 h  
doradztwa z naszymi ekspertami, utworzyliśmy portal MSN-
GO, nagraliśmy 2 filmy promocyjne. Przede wszystkim jednak  
doprowadziliśmy do powstania sieci, która stała się silna  
swoimi organizacjami partnerskimi. 

 

Zespół projektu dziękuje wszystkim organizacjom członkow-
skim, które przyczyniły się do zbudowania sieci i życzy,  
aby efekty tej pracy procentowały we wspólnych działaniach 
realizowanych przez Małopolską Sieć NGO.  

 

                                     Zespół projektu Małopolska Sieć NGO 
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Po pierwszej konferencji, na której formalnie  
zainaugurowano Małopolską Sieć NGO,  
czyli partnerstwo kilkudziesięciu organizacji  
pozarządowych z Małopolski, przyszedł czas  
na kolejne spotkanie sieci.  Odbyło się ono 27 
czerwca w Wieliczce podczas II Wojewódzkiej 
Konferencji Małopolskiej Sieci NGO. 

Było to szczególnie ważne dla sieci wydarzenie, 
ponieważ w trakcie konferencji zorganizowane 
zostało po raz pierwszy Forum Ogólne organizacji 
członkowskich. W trakcie Forum wybrano gremia 

decyzyjne sieci - Grupę Koordynującą, Oceniają-
cą oraz ds. rzecznictwa i reprezentacji.  Dyskuto-
wano też na temat zmian w regulaminie funkcjo-
nowania sieci i planach na najbliższy rok. 
            Projekt unijny, w ramach, którego zainicjo-
wano s ieć  spe łn i ł  swo je  zadan ie  
w stu procentach - zrzeszył w sieci silne,  
zaangażowane organizacje członkowskie,  
które razem będą działać na rzecz silnego  
i aktywnego sektora w regionie. 
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Skład gremiów decyzyjnych Małopolskiej Sieci NGO 

Grupa Koordynująca: Grupa Oceniająca: Grupa rzecznicza: 

 Artur Buszek,  
 Bartłomiej Kasperczyk, 
 Patryk Paszkot,  
 Magdalena Dumańska,  
 Urszula Bukowska,  
 Monika Dudek,  
 Agnieszka Kowal,  
 Justyna Ożóg,  
 MirosławTłomak 

 Mariusz Kusion,  
 Maria Gorzkowska – 

Mbeda,  
 Ewa Kruczalak,  
 Beata Morsztyn,  
 Lidia Maria Jedlińska  

 Artur Buszek,  

 Bartłomiej Kasperczyk, 

 Monika Dudek,  

 Lidia Maria Jedlińska,  

 Krzysztof Wolski,  

 Patryk Paszkot,  

 Justyna Ożóg 
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Wojewódzki Urząd Pracy serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych na spotkanie informacyjne na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia 

przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmienia-

jącej się gospodarki. O dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, 

egzaminów, badań lekarskich oraz ubezpieczeń NNW może wystąpić każdy  

pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W roku 2015 środki 

KFS są adresowane do osób od 45 roku życia.  

 

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie, Plac Na Stawach 1, pok. 605, w godz. 12.00- 14.00. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o rezerwację 

miejsca telefonicznie lub mailowo do dnia 2 lipca 2015r.  

tel. 12 428 78 53  

lub email: mkrzowski@wup-krakow.pl  

 

 

Plan spotkania: 

12.00 - 12.15 Otwarcie spotkania 

12.15 – 12.50 Prezentacja nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

12.50 – 13.00 Przerwa 

13.10 – 13.50 Dyskusja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pytania i od-
powiedzi. 

13.50 – 14.00 Podsumowanie spotkania 

Fot. Dennis Skley 
„News” 

mailto:mkrzowski@wup-krakow.pl
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Trzeci sektor  

w Polsce i w regionie. 

 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0  

 

24 czerwca br. odbyło się w Krakowie VI Forum Pełnomocników 

NGO, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego Województwa 
Małopolskiego i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model 
współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpra-
cy JST – NGO w Małopolsce”.  

W Forum uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli małopolskich samo-
rządów, którzy na co dzień zajmują się współpracą z organizacjami 
pozarządowymi. 

 

Więcej informacji 

WIADOMOŚCI  

Zgodnie z komunikatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z 1 czerwca 2015 r. od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani do stosowania zasady 
konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych  
oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia  
z a p y t a ń  o f e r t o w y c h  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j : 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  
 
Więcej informacji 
 

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składa-

nia wniosków o dofinansowanie dożywiania w 
ramach programu Pajacyk na rok szkolny 
2015/2016. Do 10 lipca można składać wnioski o 
dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 
2015/2016 (decyduje data stempla pocztowego). O 
pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się 
szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetli-
ce.  

 

Więcej informacji 

Posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przyjęli, zapro-

ponowane przez podkomisję stałą ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, poprawki w projekcie nowelizacji ustawy o 
działalności pożytku publicznego. Projekt czeka teraz na drugie 
czytanie w Sejmie.  
 
Więcej informacji 

http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=14374
https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.pajacyk.pl/#akcje-specjalne
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1644376.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1644376.html
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Pozyskiwanie funduszy 

na  działalność NGO. 

 

Fot. Martin Fisch— CC BY—SA  2.0  „No idera” 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs 
na "operatorów" grantów dla innowatorów społecznych 
w POWER. Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą 
od 1 do 10 września 2015 r. Dofinansowanie można otrzy-
mać na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które 
pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywa-
nie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w 
czterech wybranych tematach: 

  przejście z systemu edukacji do aktywności zawodo-
wej; 

 integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; 

 kształcenie ustawiczne osób dorosłych; 

 usługi opiekuńcze dla osób zależnych.  

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi  97%. 

 

Więcej informacji 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert  

w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu” - pn. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecz-
nej”. Zakres merytoryczny oferty powinien dotyczyć przedłożenia propo-
zycji zorganizowania Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. 
Termin składania ofert - do 17 lipca br. 

 

Więcej informacji 

KONKURSY  

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór  

wniosków do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska 
Wymiana Młodzieży” na rok 2015. Program skierowany 
jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. 

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie  
projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży 
ukraińskiej wraz z opiekunami. 

 

Więcej informacji 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-konwent-centrow-i-klubow-integracji-spolecznej--edycja-2015-r/
http://www.nck.pl/polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2/313931-rusza-ii-nabor-wnioskow-do-x-edycji-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy/
http://www.nck.pl/polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2/313931-rusza-ii-nabor-wnioskow-do-x-edycji-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy/


Wszystkie zdjęcia użyte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych, archiwum organizacji  
lub dostępne są na licencjach Creative Commons 
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                       PUBLIKACJA BEZPŁATNA   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

BIURO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO” 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 
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fax.  +48 12 418 77 76 

e-mail: ngo.siec@kolping.pl 
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