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„Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

  

 OPIS PROJEKTU 
DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA PEŁNOMOCNIKÓW NGO 

 
Adresaci i cele projektu: 
Projekt skierowany na wsparcie pracowników administracji samorządowej w zakresie wypracowania  
i wdraŜania procedur współpracy oraz realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy dolnośląskich urzędów gmin i starostw posiadają 
doświadczenie i wiedzę w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych. W związku z tym celem projektu jest równieŜ budowanie środowiska osób i instytucji 
współdziałających i wymieniających doświadczenia w wymienionej tematyce. 
 
Działania projektowe dla kaŜdej edycji (projekt zakłada realizację trzech edycji): 
3 trzydniowe szkolenia wyjazdowe z zakresu: 

I. Aspekty formalno – prawne funkcjonowania organizacji  pozarządowych, 
w tym: rola i miejsce organizacji  pozarządowych w rozwoju lokalnym gmin - sfera zadań 

publicznych, sfera poŜytku publicznego, status Organizacji PoŜytku Publicznego, definicja 

organizacji pozarządowej, działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych, 

Krajowy Rejestr Sądowy, wolontariat, współpraca finansowa i pozafinansowa. 

II. Realizacja zadań publicznych,  

w tym: procedury zlecania zadań publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie procedur 

konkursowych, rozliczanie zadań oraz monitorowanie jakości ich realizacji. Standaryzacja 

usług społecznych. 

III. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, 
 w tym: budowanie systemu współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami 

pozarządowymi, tworzenie rocznych i wieloletnich programów współpracy, inicjowanie oraz 

rozwój partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju gminy, konsultacje prawa lokalnego. 

 Szkolenia prowadzone przez dwóch doświadczonych trenerów w grupach 18 osobowych.   
 
Prace indywidualne (prowadzone między szkoleniami):  
Wypracowywane zostaną uŜyteczne narzędzia dla poszczególnych samorządów obejmujące zasady  
i procedury współpracy urzędów gmin z organizacjami pozarządowymi. Prace realizowane przy 
wsparciu opiekuna grup.  
 
Szkolenie specjalistyczne: Dwa jednodniowe szkolenia specjalistyczne dla kaŜdej edycji  
z udziałem dodatkowych pracowników poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego mające na 
celu przygotowanie do wdraŜania opracowanych podczas szkoleń narzędzi współpracy. 
 
Internetowa Grupa Dyskusyjna: Pozwoli na korzystanie z wiedzy, doświadczeń, wymianę wzorów 
dokumentów uŜytecznych w realizacji zadań publicznych oraz materiałów edukacyjnych. Celem grupy 
będzie równieŜ utrzymywanie kontaktów między uczestnikami.  
 
Okres realizacji projektu: IV 2009 – IX 2010  

I edycja: V-X.2009  

II edycja: X.2009 – III.2010 

III edycja: III -IX.2010 

 

 


