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 „MODEL WSPÓŁPRACY

WDRAŻANIE STANDARDÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZA

FUNDACJI BIURO INICJATYW 

� WIZJA I ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 

� MODEL WSPÓŁPRACY - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I Z

� I PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY 

PUBLICZNYCH  

� II I III PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRA

� REFLEKSJA NAD KONDYCJĄ WSPÓŁPRACY Z ORGAN

SAMORZĄDZIE ORAZ OBSZARAMI DO ROZWOJU

 

Szkolenia upowszechniające Model Współpracy

terytorialnego oraz reprezentantów organizacji pozarządowych, których głównym celem jest

• poznanie Modelu Współpracy samorządu z organizacjami 

• zwiększenie wiedzy nt. nowych, finansowych i pozafinansowych form współpracy 
i możliwości ich praktycznego zastosowania

• refleksja nad kondycją współpracy własnego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz 
obszarami do rozwoju; 

• przybliżenie dobrych praktyk współpracy

 
W trakcie szkoleń upowszechniających Model Współpracy
niezbędne do rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi/jednostkami samorządu 
terytorialnego w swoim samorządzie. 

 

Model  zawiera praktyczne rozwiązania 
współpracy z
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PROGRAM  
 

SZKOLENIE UPOWSZECHNIAJĄCE 
 

WSPÓŁPRACY – WSPÓŁPRACA NA MEDAL.
 

DRAŻANIE STANDARDÓW WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W MAŁOPOLSCE.” 
 

10-11.12.2014 R., 8.30-16.30 
NICJATYW SPOŁECZNYCH, UL. KRASICKIEGO 18 (IP) W KRAKOWIE

 
 

CJI POZARZĄDOWYCH W ROZWOJU LOKALNYM;   

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I ZASADY WSPÓŁPRACY; 

RACY –  UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W TWORZ

PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY – PRZEGLĄD FINANSOWYCH I POZAFINANSOWYCH FO

Ą WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WE WŁASNYM 

OBSZARAMI DO ROZWOJU. 

Szkolenia upowszechniające Model Współpracy to warsztaty dla przedstawicieli samorządu 

terytorialnego oraz reprezentantów organizacji pozarządowych, których głównym celem jest

oznanie Modelu Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

większenie wiedzy nt. nowych, finansowych i pozafinansowych form współpracy 
i możliwości ich praktycznego zastosowania; 

refleksja nad kondycją współpracy własnego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz 

nie dobrych praktyk współpracy. 

szkoleń upowszechniających Model Współpracy uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności 
niezbędne do rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi/jednostkami samorządu 
terytorialnego w swoim samorządzie.  

zawiera praktyczne rozwiązania - określa minimalne  i rekomendowania standardy 
współpracy z  gotowym do zastosowania  katalogiem działań.
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MEDAL.  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

RAKOWIE 

OZARZĄDOWYCH W TWORZENIU POLITYK 

I POZAFINANSOWYCH FORM WSPÓŁPRACY  

MI WE WŁASNYM 

to warsztaty dla przedstawicieli samorządu 

terytorialnego oraz reprezentantów organizacji pozarządowych, których głównym celem jest:  

większenie wiedzy nt. nowych, finansowych i pozafinansowych form współpracy  

refleksja nad kondycją współpracy własnego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz 

uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności 
niezbędne do rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi/jednostkami samorządu 

i rekomendowania standardy 
katalogiem działań. 
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Metody pracy: 
Szkolenia zaplanowane w ramach szkoleń upowszechniających mają za zadanie przygotować 
uczestników do wdrażania wybranych rekomendacji Modelu Współpracy. Mając na uwadze ten cel, 
wszystkie moduły będą realizowane przy użyciu różnorodnych metod szkoleniowych:

• Mini wykłady i prezentacje (przekazanie wiedzy)

• Ćwiczenia indywidualne i grupowe (rozwój 

 
 
Dodatkowe informacje o szkoleniach upowszechniających Model Współpracy uzyskać można: 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
30-503 Kraków tel./fax. 12 412 15 24, 12 418 00 77 
 
Kierownik projektu:  
Anna Łabno - Kucharska: anna.labno@bis
 
Specjalistka ds. upowszechniania Modelu Współpracy: 
Dorota Kobylec – dorota.kobylec@bis
Anna Pasieka – anna.pasieka@bis.krakow.pl
 
Specjalista ds. procesu edukacyjnego i wdrażania Modelu Współpracy: 
Aleksandra Latocha - ola.latocha@bis
 
Informacje o projekcie oraz dokum
 

  

spółpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST -
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Szkolenia zaplanowane w ramach szkoleń upowszechniających mają za zadanie przygotować 
ków do wdrażania wybranych rekomendacji Modelu Współpracy. Mając na uwadze ten cel, 

wszystkie moduły będą realizowane przy użyciu różnorodnych metod szkoleniowych:

Mini wykłady i prezentacje (przekazanie wiedzy); 

Ćwiczenia indywidualne i grupowe (rozwój umiejętności). 

Dodatkowe informacje o szkoleniach upowszechniających Model Współpracy uzyskać można: 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych ul. Krasickiego 18 (I piętro),  

503 Kraków tel./fax. 12 412 15 24, 12 418 00 77  

anna.labno@bis-krakow.pl  

Specjalistka ds. upowszechniania Modelu Współpracy:  
dorota.kobylec@bis-krakow.pl  

anna.pasieka@bis.krakow.pl  

s. procesu edukacyjnego i wdrażania Modelu Współpracy:  
ola.latocha@bis-krakow.pl; tel. 600 227 049 

Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne: MODEL WSPÓŁPRACY 
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Szkolenia zaplanowane w ramach szkoleń upowszechniających mają za zadanie przygotować 
ków do wdrażania wybranych rekomendacji Modelu Współpracy. Mając na uwadze ten cel, 

wszystkie moduły będą realizowane przy użyciu różnorodnych metod szkoleniowych: 

Dodatkowe informacje o szkoleniach upowszechniających Model Współpracy uzyskać można:  


