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Witajcie w Centrum NGO Poznań! 

 

Wiemy z jakimi problemami borykają się na co dzień organizacje pozarządowe non profit, nie prowadzące 
działalności gospodarczej. Wszystkie kwestie lokalowe, prawne, finansowe, problemy z zasobami ludzkimi znacznie 
utrudniają skupienie się na najważniejszym – realizacji celów statutowych. 

Dlatego specjalnie dla Was stworzyliśmy przestrzeń, która ma na celu pomóc Wam 
 i Waszym organizacjom w realizacji tych celów. 

 
Chcemy by Centrum stanowiło miejsce do pracy, spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy między organizacjami 
pozarządowymi. Ponadto posiadamy w Centrum w pełni wyposażoną salkę konferencyjną, w której mamy do 
dyspozycji:  flipchart, projektor multimedialny, ekran, WiFi i miejsce dla 15 osób!  
Jeśli potrzebujecie takiej przestrzeni, salka jest dostępna nieodpłatnie! Należy jedynie z wyprzedzeniem ją 
zarezerwować. 
 
W Centrum będziecie mogli również skorzystać z szerokiego wachlarzu usług doradczych, które będą odpowiedzią 
na Wasze potrzeby związane z działalnością organizacji. 

Zdajemy sobie sprawę także z tego jak ważna jest skuteczna komunikacja i współpraca z administracją publiczną 
dlatego oferujemy cykliczne warsztaty połączone z coachingiem mające na celu usprawnienie komunikacji i 
lepsze wzajemne zrozumienie pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną, a także wewnątrz 
organizacji. 

Serdecznie zapraszamy Was do uczestnictwa w zajęciach i korzystania z usług Centrum! 

Twoja inwestycja to Twój czas i zaangażowanie! 

Udział jest bezpłatny! 

Zgłoś się! Czekamy na Ciebie! 

 

 
 
 

 
Regionalne Centrum 

NGO Poznań 
ul. Mickiewicza 5/3 

60-833 Poznań 
 

tel. (61) 222 63 18 
tel. kom. 664 91 61 91 

fax. (61) 222 63 19 
 

www.centrumNGOpoznan.pl 
e-mail:biuro@centrumNGOpoznan.pl 
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Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z Wielkopolski powinny wpisać 
do swoich kalendarzy nowy adres: ulicę Mickiewicza 5/3 w Poznaniu. To właśnie tam, od marca tego roku, 

działa Regionalne Centrum NGO – ośrodek kompleksowego wsparcia dla pracowników  i wolontariuszy 

organizacji pozarządowych oraz dla współpracujących  z nimi urzędników  samorządowych. Centrum NGO 
powstało  jako  element większego  projektu, mającego  poprawić  komunikację  na  linii NGO‐administracja 
publiczna.  Pomysłodawcy  projektu  –  Fundacja  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  Ośrodek  Regionalny  w 
Poznaniu  oraz  Fundacja  Kształcenia  Ustawicznego  PERITIA  –  stawiają  sobie  także  za  cel  wzmocnienie 
potencjału wielkopolskich  organizacji  i  ich  profesjonalizację.  Jak  chcą  osiągnąć  ten  cel?  Anna  Kromska, 
asystentka koordynatora Centrum, odpowiada: 

‐ Wiemy  doskonale  z  jakimi  problemami  borykają  się  na  co  dzień  organizacje  pozarządowe. Wszystkie 
kwestie  lokalowe, prawne, finansowe, problemy   z zasobami  ludzkimi znacznie utrudniają skupienie się na 
najważniejszym –  realizacji  celów  statutowych. Dlatego  chcemy  zaoferować  społecznikom  z Wielkopolski 
szeroki wachlarz bezpłatnych szkoleń, doradztwa i indywidualnego coachingu. Specjaliści z zakresu prawa, 
księgowości, promocji, zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy, tworzenia projektów i wielu innych 
dziedzin,  odpowiedzą  na  wszystkie  pytania  i  pomogą  w  rozwiązaniu  najczęściej  pojawiających  się  w 
organizacjach problemów. Wszystko po  to, aby organizacje mogły działać  jeszcze skuteczniej. Chcemy, by 
Centrum  stanowiło miejsce  do  pracy,  spotkań,  wymiany  doświadczeń  i  wiedzy  między  organizacjami 
pozarządowymi z całego regionu. 

‐  Równie ważne  dla  nas  jest wsparcie  urzędników  samorządowych  –  dodaje.  Chcemy włączyć w  nasze 
działania  przedstawicieli  administracji  publicznej,  którzy  są  partnerami  NGOsów  w  różnych 
przedsięwzięciach.  Dlatego  oferujemy  cykliczne  warsztaty  połączone  z  coachingiem  mające  na  celu 
usprawnienie  komunikacji  i  lepsze  wzajemne  zrozumienie  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  a 
administracją publiczną, a także wewnątrz samych organizacji. 

Centrum  NGO,  to  także  odpowiedź  na  problemy  lokalowe,  z  którymi  boryka  się  wiele  fundacji  i 
stowarzyszeń. Wysokie koszty najmu biur, powodują że wiele organizacji nie ma swojej oficjalnej siedziby, a 
bieżące spotkania odbywają się w domach wolontariuszy. W takich warunkach nie tylko trudno się pracuje, 
ale też niemożliwe jest zaplanowanie większych wydarzeń – spotkania z partnerami z innych organizacji, czy 
wewnętrzne szkolenia, stają się wielkim wyzwaniem  i wiążą się z kosztami wynajmu sali  i sprzętu. Tak nie 
musi być. Anna Kromska wyjaśnia – Znając te problemy, stworzyliśmy przestrzeń, która ma na celu pomóc 
organizacjom w realizacji wszelkich działań,  inicjatyw  i projektów, o których marzyli, ale których nie mogli 
zrealizować  z  powodu  braku  odpowiedniego miejsca.  Posiadamy w  Centrum w  pełni wyposażoną  salkę 
konferencyjną, w której mamy do dyspozycji:  flipchart, projektor multimedialny, ekran, WiFi  i miejsce dla 
15 osób.  Jeśli Wasze organizacje potrzebują  takiej przestrzeni, salka  jest dostępna nieodpłatnie. Należy 
jedynie z wyprzedzeniem ją zarezerwować 
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  Co zrobić aby skorzystać z oferty Centrum NGO?  Należy zgłosić się do projektu. REKRUTACJA TRWA. Jak? 
Kontaktując się z organizatorami telefonicznie, mailowo lub odwiedzając ich osobiście:  

Regionalne Centrum NGO Poznań 

ul. Mickiewicza 5/3, 60‐833 Poznań 

tel. (61) 222 63 18; tel. kom. 664 91 61 91 

fax. (61) 222 63 19 

www.centrumNGOpoznan.pl 

e‐mail: biuro@centrumNGOpoznan.pl 
 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy: NGO nie prowadzące działalności gospodarczej 
zarejestrowane na terenie Wielkopolski (pracownicy, członkowie, wolontariusze, kadra zarządzająca) oraz 
pracowników JST szczebla gminnego i powiatowego na tym samym obszarze. 

Projekt "Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej" 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału III 
sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Biuro Projektu: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ‐ Ośrodek Regionalny w Poznaniu 

ul. Rolna 19/3, 61‐491  Poznań 

tel. 61 8533 433, fax 61 8553 307 

www.poznan.frdl.pl 

Partner: 

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA  

biuro@fundacjaperitia.pl, www.fundacjaperitia.pl 
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