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„Sprawne organizacje – silna Federacja – projekt na rzecz  

wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku” 
Projekt dofinansowany ze środków  

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich   

 
 

Formularz rekrutacyjny na 2-dniowe szkolenie pn. „Sprawne i skuteczne zarządzanie w 

organizacji pozarządowej” 

I. Dane kontaktowe organizacji: 

Nazwa organizacji  
 

Adres siedziby  
 

tel., e-mail   
 

 

II. Dane osób zgłaszanych na szkolenie: 

 

I Imię i Nazwisko  
 

Pełniona funkcja w organizacji 
 

 
 

tel., e-mail   
 
 

II Imię i Nazwisko 
 

 
 

Pełniona funkcja w organizacji 
 

 
 

tel., e-mail   
 
 

 

III. Krótkie uzasadnienie 

Prosimy uzasadnić w kilku zdaniach z czego wynika potrzeba uczestnictwa przedstawicieli organizacji  
w szkoleniu. 
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IV. Termin 

 4-5 listopad 2013  28-29 listopad 2013 

 

Podstawowe informacje o zasadach rekrutacji i uczestnictwie w szkoleniu: 

1. Szkolenie przeznaczone są w szczególności dla przedstawicieli kadry zarządzającej, komisji 
rewizyjnych i osób zajmujących się sprawami finansowymi. 

2. W jednym 2 - dniowym szkoleniu powinny uczestniczyć 2 osoby z jednej organizacji, w tym 
przedstawiciel/ka władz oraz osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe w organizacji. 

3. Rekrutacja będzie przebiegała w II etapach: 
a) przyjmowanie zgłoszeń, 
b) wybór uczestników po weryfikacji zgłoszeń.  

4. W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe, jednakże 
przy wyborze priorytetowo traktowane będą organizacje Członkowskie Federacji, a w 
szczególności te, które przystąpiły do Federacji w roku 2012. 

 

Formularz prosimy przesłać do dnia 29 października 2013r. (pierwszy termin) i 24 listopada 

2013 (drugi termin) na adres: 

1. mailowo na adres:  anna.bogucka@dfop.org.pl  
2. faksem:  (71) 793 23 24 
3. pocztą: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, 53–661 Wrocław,  

pl. Solidarności 1/3/5, III piętro, pok.319 

 

 

Wkład własny w projekcie pochodzi ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
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