
Fundacja Wspomagania Wsi i Sieć 

Najciekawszych Wsi – wspólne 

działania, możliwości współpracy, 

propozycje 

MALNIA, GMINA GOGOLIN, 17 STYCZNIA 2017 ROKU



 W roku 1987 została zarejestrowana Fundacja Wspomagająca 

Zaopatrzenie Wsi w Wodę, działalność rozpoczęła w 1989

 Ponad 1500 sieci wodociągowych w całym kraju

 Ponad 100 sieci kanalizacyjnych

 Współpraca z ok. 700 samorządami

 Powołana przez Ks. Kardynała Józefa Glempa w 1999 roku z 

połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i 

Fundacji Rolniczej



 Misją Fundacji jest:

o wspomaganie społecznych i ekonomicznych inicjatyw 

o mieszkańców wsi i małych miast 

o Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi

o Rozwój społeczny i kulturalny wsi

o Rozwój oświaty wśród ludności wsi

o Ochrona środowiska naturalnego

o Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii

o Wspieranie opieki społecznej na wsi

 Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, misja realizowana jest poprzez działania 
edukacyjne, informacyjne, mikropożyczkowe





Grupy nieformalne, organizacje 

pozarządowe 



Szkolenia dla liderów organizacji w Łowiczu
ogłoszenia o naborze systematycznie w serwisie www.witrynawiejska.org.pl oraz na stronie 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl. 

 Planowanie i realizacja projektów

 Komunikacja w społeczności lokalnej

 Podstawy księgowości dla zarządów organizacji

 Projekt. I co dalej?

http://www.witrynawiejska.org.pl/
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/


Planowanie i realizacja projektów 

społecznych
 Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności 

przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw

 Dla kogo? Dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z 
miejscowości do 6000 mieszkańców

 Czego można będzie się nauczyć?

• Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?

• Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań;

• Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu;

• Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać 
sojuszników, źródła finansowania działalności);

• Wybór metod działania;

• Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról, budżet projektu;

• Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu;

 Jak się zgłosić? Wypełnić formularz ze strony www i odesłać na adres mslotwinskalychota@fww.pl

 Gdzie znaleźć formularz? http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-
szkolenia/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

mailto:mslotwinska@fww.org.pl
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych


Komunikacja w społeczności 

lokalnej
 Cel: skuteczniejsza komunikacja, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie 

interesów wszystkich zainteresowanych stron

 Dla kogo? Dla przedstawiciel organizacji pozarządowych z miejscowości do 6000 
mieszkańców, dwuosobowe zespoły

 Czego będzie można się nauczyć?

• Emocje – skąd się biorą i jak je kontrolować?

• Przełamywanie barier w komunikacji z wykorzystaniem negocjacji i empatii;

• Zasady komunikacji skoncentrowane na potrzebach odbiorców działań organizacji;

• Zasady komunikacji skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów a nie ich unikaniu;

• Współpraca z lokalnym samorządem;

 Jak się zgłosić? Wypełnić formularz ze strony www i odesłać na 
adres mslotwinskalychota@fww.pl

 Gdzie znaleźć formularz? 
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/13-
komunikacja-w-spolecznosci-lokalnej

mailto:mslotwinska@fww.org.pl
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/13-komunikacja-w-spolecznosci-lokalnej


Księgowo-prawne podstawy 

zarządzania organizacją pozarządową

 Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego zarządzania organizacjami w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe

 Dla kogo? Dla członków zarządu organizacji pozarządowych z miejscowości do 6000 tys. 
mieszkańców

 Czego będzie można się dowiedzieć? 

• Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce; 

• Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje pozarządowe;

• Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości i 
plan kont; 

• Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych; 

• Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych;

 Jak się zgłosić? Wypełnić formularz ze strony www i odesłać na adres mslotwinskalychota@fww.pl

 Gdzie znaleźć formularz? http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-
szkolenia/item/12-ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa

mailto:mslotwinska@fww.org.pl
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/12-ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa


Projekt. I co dalej?

 Cel: zaprezentowanie nowoczesnego sposobu zarządzania projektem społecznym, prowadzącym 
do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów do rozwoju organizacji i jej dalszych 
działań.

 Dla kogo? Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z miejscowości do 6000 mieszkańców, 
dwuosobowe zespoły 

 Czego można będzie się nauczyć?

• Zasada jakościowego zarządzania projektem;

• Podstawowe narzędzia jakościowej komunikacji w projekcie;

• Wykorzystanie ramy logicznej w zarządzaniu projektem;

• Narzędzia pomiaru rezultatów projektu: monitoring i ewaluacja;

• Główne zasady sporządzania raportów z realizacji projektu;

• Jak zbudować sieć powiązań lokalnych podmiotów wokół projektu?

• Rola sieci powiązań w wykorzystaniu rezultatów projektu;

• Sposoby współpracy i promocji w ramach sieci powiązań;

 Jak się zgłosić? Wypełnić formularz ze strony www i odesłać na adres mslotwinskalychota@fww.pl.

 Gdzie znaleźć formularz? http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-
szkolenia/item/10-projekt-i-co-dalej

mailto:mslotwinska@fww.org.pl




Maróz
ogłoszenie o naborze po 5 lutego 2017 r. w serwisach

www.fundacjawspomaganiawsi.pl i www.witrynawiejska.org.pl

 Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, Maróz

 Zawsze w maju, zawsze w Marózie (pow. olsztyniecki, woj. warmińsko-mazurskie)

 350 uczestników z całej Polski

 2017 – ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/


Serwisy - wiedza

 Witryna Wiejska.pl

 Wszechnica.org.pl

 Edufin.pl



Samorząd 



Akademia Wójta
ogłoszenie o naborze w serwisach 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl i www.witrynawiejska.org.pl

 Regularne spotkanie wójtów i burmistrzów poświęcone aktualnym problemom 

samorządów

 Spotkania odbywają się już od 5 lat

 Uczestniczyło w nich ok. 150 przedstawicieli władz samorządowych z ponad 
100 samorządów 

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/




NASZA PRZESTRZEŃ
szczegółowe informacje: 

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/442-fundacja-

wspomagania-wsi-zaprasza-samorzady-do-udzialu-w-projekcie-nasza-przestrzen-konsultacje-

spoleczne-dokumentow-planistycznych

 Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza samorządy do udziału w 

projekcie „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne dokumentów 

planistycznych”.  

 Przygotujemy, doradzimy i sfinansujemy konsultacje planu 

miejscowego lub studium 

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/442-fundacja-wspomagania-wsi-zaprasza-samorzady-do-udzialu-w-projekcie-nasza-przestrzen-konsultacje-spoleczne-dokumentow-planistycznych


Projekt „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych 

na wsi i w małych miastach” realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



Cel projektu

 Przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w 
planowaniu przestrzennym

 Wspólnie z Fundacją, zostaną zaplanowane i przeprowadzone 

konsultacje społeczne wybranych dokumentów planistycznych

 Będą wspierane konsultacje dokumentów planistycznych na 

wczesnym etapie ich powstawania - obejmującym okres pomiędzy 

uchwaleniem przez gminę uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany a 

sporządzeniem projektu tego dokumentu i wystąpieniem o opinię

do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

 Program trwa do końca 2018 roku. Warunkiem rozliczenia udziału w 

projekcie jest zakończenie procedury planistycznej



Dla kogo?

 samorządów do 20 tys. mieszkańców

 samorządów, które już podjęły uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia dokumentów planistycznych lub planują ją podjąć w 

2017 roku

 w projekcie już uczestniczy 15 gmin



Indywidualny Plan Konsultacji

 We współpracy z Fundacją urzędnik zajmujący się planowaniem 

przestrzennym przygotuje Indywidualny Plan Konsultacji (IPK). 

 Gmina otrzyma grant na realizację, którego wysokość będzie zależała 

od przyjętego planu (średnio ok. 26 000 zł). 

 Każda gmina otrzyma wsparcie doradcze w postaci 

architekta/urbanisty i eksperta od konsultacji oraz techniczne w 

postaci narzędzi konsultacji w tym aplikacji internetowych 

usprawniających pracę. 

 Odbędą się spotkania dla urzędników służące wymianie doświadczeń 

i pogłębianiu wiedzy na temat planowania przestrzennego.



Kontakt

 Jak się zgłosić? Formularz dostępny jest na stronie: 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl

 Projekt realizuje zespół Fundacji Wspomagania Wsi. 

Wszelkie pytanie prosimy kierować do: 

 Krystian Połomski (kpolomski@fww.pl), 

 Jacek Pietrusiak (jpietrusiak@fww.pl) 

 lub na adres naszaprzestrzen@fww.pl, tel. +22 636 25 70 do 75. 

mailto:kpolomski@fww.pl
mailto:jpietrusiak@fww.pl
mailto:naszaprzestrzen@fww.pl


Dziękuję

Krystian Połomski

kpolomski@fww.org.pl

22 636 25 70 do 75

mailto:kpolomski@fww.org.pl

