Masz pytania, wątpliwości związane z prowadzeniem fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej, spółki non-profit?
Potrzebujesz wsparcia w założeniu organizacji pozarządowej? Zgłoś się do nas!
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa, zarówno indywidualnego jak i grupowego. Spotkania dedykowane są
dwóm grupom – osobom działającym i pracującym w fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach non-profit i spółdzielniach
socjalnych oraz tym, którzy myślą o założeniu takiego podmiotu.
Wprowadź swoją organizację na wyższy poziom rozwoju. Skorzystaj z naszego wsparcia!
Kim jesteśmy?
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych to największy i najstarszy związek organizacji w
Wielkopolsce. Jako federacja zrzeszamy ponad 200 fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów z
terenu całego regionu. Prowadzimy również Regionalne Centrum Wolontariatu zrzeszając lokalne centra wolontariatu w
Wielkopolsce. Od 2012 roku prowadzimy w Poznaniu regionalne centrum wspierania organizacji pozarządowych i
wolontariatu.
Prowadzimy szkolenia oraz doradztwo w zakresie zakładania, a także prowadzenia podmiotów społecznych. Już istniejącym
podmiotom proponujemy doradztwo w zakresie: prowadzenia podmiotu (tzw. doradztwo kluczowe), biznesowym,
osobowym, prawnym, księgowo-podatkowym oraz marketingowym.
DORADZTWO DLA FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ, SPÓŁEK NON-PROFIT I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
RODZAJ DORADZTWA

TERMIN

Doradztwo kluczowe

wtorki 12-18
czwartki 12-18
piątki 10-13

Doradztwo biznesowe

termin ustalany
indywidualnie

Doradztwo osobowe

termin ustalany
indywidualnie

Doradztwo prawne
Doradztwo księgowopodatkowe
Doradztwo marketingowe

termin ustalany
indywidualnie
termin ustalany
indywidualnie
termin ustalany
indywidualnie

INFORMACJE DODATKOWE
Prowadzenie podmiotu, aspekty forlano-prawne,
wprowadzanie zmian w statutach, pozyskiwanie
funduszy, prowadzenie działalności odpłatnej,
rejestracja działalności gospodarczej, procedury w
KRSie i inne związane z prowadzeniem podmiotu.
Wsparcie w zakładaniu podmiotów, konsultacji i pisaniu
statutu.
Pisanie biznesplanu, uruchamianie działalności
komercyjnej w organizacji, sprzedaż, zarabianie, itp.
Praca z ludźmi, zarządzanie, rozwiązywanie konfliktów,
relacje interpersonalne w zespole, budowanie
zespołów, rekrutacja; konsultowanie wniosków
dotacyjnych, źródła finansowania i inne.

INFORMACJA O
ZAPISACH

Na doradztwo
obowiązują
wcześniejsze zapisy:
mailowo
doradztwo@wrk.org.pl
bądź telefonicznie
61 853 09 30

Prawne aspekty działania organizacji pozarządowej.
Pomoc oraz wsparcie w zakresie prowadzenia
księgowości.
Jak mówić o działaniach organizacji, gdzie i jak
promować swoją organizację, jak komunikować się z
mediami; reklama, promocja i inne.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę – www.wrk.org.pl, na której znajdziesz aktualnie prowadzone wydarzenia
oraz harmonogram na najbliższy czas.
Zachęcamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit z subregionu poznańskiego (powiat śremski,
średzki, obornicki, szamotulski, poznański oraz M. Poznań) do korzystania z naszej oferty oraz wsparcia. W naszej siedzibie
znajdziesz również sale do wynajęcia i realizacji swoich działań.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Biuro: Ul. Bukowska 27/29, Poznań (Centrum Bukowska)
e-mail: doradztwo@wrk.org.pl
nr tel.: 61 853 09 30
Nasze serwisy:
www.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
MIEJSCE: WRK, ul. Bukowska 27/29, Poznań
DLA ISTNIEJĄCYCH FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I SPÓŁEK NON-PROFIT
1) RODO — nowe zasady w ochronie danych osobowych od 25 maja, przygotuj się już dziś!
TERMIN: 12.04.2018 r., godz. 16:00-19:00
2) E-mail marketing bez tajemnic — jak tworzyć newslettery i mailingi?
TERMIN: 17.04.2018 r., godz. 16:00-18:00
3) RODO — nowe zasady w ochronie danych osobowych od 25 maja, przygotuj się już dziś!
TERMIN: 25.04.2018 r., godz. 10:00-13:00
4) Akademia Sprzedaży Przedsiębiorstwa Społecznego | Sesja 3 — Aktywne pozyskiwanie i obsługa klienta
TERMIN: 26.04.2018 r., godz. 10:00-14:00
5) Skuteczna komunikacja lidera z zespołem, w tym rozwiązywanie konfliktów
TERMIN: 14.05.2018 r., godz. 16:00-20:30
6) Skuteczna komunikacja i promocja w prowadzeniu działań oraz źródła finansowania organizacji pozarządowych
TERMIN: 15.05.2018 r., godz. 16:00-20:30
Informacje o kolejnych spotkaniach i szkoleniach znajdziesz na www.wrk.org.pl

DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ, STOWARZYSZENIE, SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ I SPÓŁKĘ NON-PROFIT
1) ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ, SPÓŁKI NON-PROFIT.
DATA: 16.04.18 (PONIEDZIAŁEK)
GODZINA: 16-20:30.
lub
DATA: 19.05.18 (SOBOTA)
GODZINA: 10-15.
2) SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA W PROWADZENIU DZIAŁAŃ
FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
DATA: 17.04.18 (WTOREK)
GODZINA: 16-20:30.
lub
DATA: 17.05.18 (WTOREK)
GODZINA: 10-16.

SPOŁECZNYCH

3) SKUTECZNA KOMUNIKACJA LIDERA Z ZESPOŁEM, W TYM ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW.
DATA: 18.04.18 (ŚRODA)
GODZINA: 16-20:30.
lub
DATA: 22.05.18 (WTOREK)
GODZINA: 16-20:30.
Informacje o kolejnych spotkaniach i szkoleniach znajdziesz na www.wrk.org.pl

Zapraszamy do kontaktu!

ORAZ ŹRÓDŁA

