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Szanowni Państwo!

Dynamiczne  zmiany  związane  z  przystąpieniem  Polski  do  Unii  Europejskiej  stawiają  nowe
wyzwania.  Jednym z nich  jest  możliwość  jeszcze bardziej  efektywnej  i  przynoszącej  obopólne
korzyści współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi. Obserwujemy, że nie wszyscy
dobrze wykorzystują takie możliwości. Zdajemy sobie sprawę z wielu przyczyn tego stanu. Dlatego
chcielibyśmy podzielić się z Państwem nasza wiedzą i wieloletnim doświadczeniem związanym z
współpracą  między  organizacjami  pozarządowymi  i  samorządem,  a  także  innymi  instytucjami.
Wskażemy  jak  inni  współpracują  i  jakie  z  tego  osiągają  korzyści,  oraz  jakie  pojawiają  się
możliwości  zdobywania,  dzięki  takiej  współpracy,  środków pomocowych.  Proponujemy Państwu
udział w jednodniowym warsztacie pomagającym nawiązać lub rozwijać już istniejącą współpracę:

„WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – NOWE
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ”

Spotkanie  organizujemy w trzech regionach Polski  Zachodniej,  aby poprzez to ułatwić Państwu udział  w
warsztatach. Zasadniczą część spotkań rozpoczynać będziemy o godzinie 900 i kończyć o godz. 1400. Dla
chętnych w programie również warsztaty uzupełniające od godz. 1500 do godz. 1800, polegające na pracy
wspólnej organizacji  pozarządowych i samorządów przy opracowaniu „Programu współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi”. Miejsca i terminy spotkań:
Dolny Śląsk:

5 października 2004 - Dom Pogodnej Jesieni „ADALBERTUS” w Wojcieszowie, ul. Górnicza,
6 października 2004 - Dom Kultury w Białołęce k/Głogowa (gmina Pecław).

Lubuskie
7 października 2004 - Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach k/ Kostrzyna nad Odrą.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 100 zł od osoby bez noclegu i wyżywienia, z noclegiem i wyżywieniem 150 zł.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach należy
przesłać do biura Klubu Przyrodników w Świebodzinie na załączonych kartach zgłoszenia – pocztą elektroniczną
lkp@lkp.org.pl, pocztą zwykłą lub faksem. Osoby przyjęte otrzymają pocztą elektroniczną dalsze szczegółowe
informacje. 

Tematyka warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
 Specyfika  działalności  organizacji  pozarządowych,  podstawy  prawne  funkcjonowania,  obszar

zainteresowania.

 Samorząd i organizacja pozarządowa: cechy wspólne, różnice, możliwe obszary współpracy.

 Formy współpracy, jak nawiązać współprace, efektywne realizowanie wspólnych projektów.

 Planowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi (program współpracy).

 Wspólne  działania  w  ramach  programów  Unii  Europejskiej  np.:  Europejski  Fundusz  Społeczny,
Program Leader+, Program odnowy wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty poprowadzi Andrzej Ruszlewicz były pracownik samorządowy, a obecnie autor wielu projektów
organizacji pozarządowych, które wspierają rozwój gmin i powiatów na Dolnym Śląsku (Przemkowski Park
Krajobrazowy, Dolina Odry i Baryczy), (tel. 0604 275 483, e-mail: andrzej.ruszlewicz@interia.pl). 
Warsztaty zostały pomyślane jako  systematyczny cykl  spotkań  z samorządami,  pomagający wykorzystać
możliwości  pozyskiwania środków pozabudżetowych do realizacji  zadań budżetowych i  rozwoju lokalnych
społeczności.

Zapraszamy
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie: Współpraca samorządów z organizacjami
pozarządowymi – nowe możliwości realizacji przedsięwzięć

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….

Instytucja: ………………………………………………………………………………………………………...

Funkcja: ..................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: …………….…………… Fax ……………………… Email: ………………………………….

Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………
 

Uczestnik będzie korzystał z noclegów (proszę zaznaczyć kwadrat) tak □ 

Fakturę wystawić na:.................................................................................................................................................

NIP....................................... Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu jako odbiorcy 

Podpis

Kartę ze zgłoszeniem proszę przesłać na adres Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, fax 0683828236, email: lkp@lkp.org.pl
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