
   

 

           
 

Projekt jest zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budŜetu Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

Karta Zgłoszeniowa do projektu  
„W sieci NGO” 

 

I. Organizacja: 

Nazwa.……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres.………………………………………………………………………………………………………..……... 

Tel. kontaktowy..…………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail.………………………………………………………………………………………………………. 

Strona www..………………………………………………………………………………………………………. 

Czas urzędowania ……………………………………………………………………………………………….. 

Data pierwszej rejestracji……………..………………………………………………………………………….. 

Numer rejestru ……………………………………………………………………………………………………. 

Czy organizacja posiada status organizacji poŜytku publicznego? ….................................................... 

Osoba do kontaktów w organizacji (imię, nazwisko i stanowisko) ...……………………………………….. 

Co skłoniło Was do rozpoczęcia działalności? 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Jaki jest cel waszych działań? 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

W jaki sposób i komu staracie się pomóc? 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Wasze sukcesy – czym chcecie się pochwalić? 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Co chcecie o sobie powiedzieć? 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Podanie powy Ŝszych danych jest równoznaczne ze zgod ą na umieszczenie ich na stronie internetowej Fundac ji 

na rzecz Collegium Polonicum www.activite.pl. 
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II. Uczestnicy szkole ń  

W jakich szkoleniach i ile osób weźmie udział (proszę podać dane szacunkowe, które zostaną 

zweryfikowane zawsze przed przygotowaniem konkretnego szkolenia)?  

 

Nazwa szkolenia  Przewidywany termin 

realizacji 

Max i lość 

osób z jednej 

organizacji 

Ilość osób 

zgłaszanych 

Warsztat z budowania zespołu 16-17 października 2009 2  

Doskonalenie umiejętności menedŜerskich 

Motywowanie pracowników do efektywnej 

pracy 

20-21 listopada 2009 1  

Efektywna komunikacja interpersonalna 

Trening kreatywności 

11-12 grudnia 2009 1  

Zarządzanie projektem metodą PRINCE 2 

 

styczeń 2010 1  

Źródła pozyskiwania środków 

i przygotowywanie projektów 

luty 2010 1  

Rozliczenia i monitoring finansowy marzec 2010 1  

Funkcjonowanie administracji publicznej 

i metody budowania relacji między NGO a JST  

kwiecień 2010 1  

Zadania publiczne skierowane dla NGO  maj 2010 1  

Public Relations dla początkujących  czerwiec 2010 1  

Jak przygotować się do Targów Aktywności 

Społecznej?  

czerwiec 2010 1  

 

Wszystkie szkolenia obejmuj ą 16h dydaktycznych 

 

III. Targi Aktywno ści Społecznej 

□ będziemy uczestniczyć w Targach Aktywności Społecznej 

□     nie będziemy uczestniczyć w Targach Aktywności Społecznej  
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Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszenia (imi ę, nazwisko, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

………………………………………… 
Pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej 
do podejmowania decyzji w imieniu 

organizacji 
 
 
Wypełnioną kart ę zgłoszeniow ą proszę odesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną do dnia 
30 września 2009 na adres Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, tel./fax (095) 75 
92 444, m.slodownik@fundacjacp.org lub h.pietronska@fundacjacp.org z dopiskiem „W sieci NGO”. 
 
Osobami do kontaktu w sprawach zgłoszenia są:  
Marzena Słodownik  – koordynator – tel. 603 112 487 
Honorata Pietro ńska  – specjalista ds. promocji – tel. (095) 759 24 78 


