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KIM JESTEŚMY?

 stwarzanie organizacjom pozarządowym szans i
możliwości rozwoju i współpracy na równych
zasadach i z poszanowaniem odrębności każdej z nich,
a także: 
popularyzowanie wartości, postaw i zachowań
społecznych, a w szczególności, gotowości do wysiłku
i poświęcenia na rzecz ogółu, odwagi cywilnej w życiu
publicznym, a służących budowie społeczeństwa
obywatelskiego.

Jesteśmy związkiem organizacji pozarządowych , której
misją jest 



Centrum Inicjatyw Lokalnych -
Regrantingowe 2020

Uruchomiono 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych -
Regrantingowego 2020.
Ogłoszono 1 Konkurs na mikrodotacje. 
Liczba zrealizowanych mikrograntów sfinansowanych
w ramach CIL - Regrantingowe 2020 - do 31.12.2020 r.
zrealizowano 60 mikrograntów.

Podczas realizacji zadania udało się osiągnąć następujące
rezultaty:



Zrealizowano 345 godz.
konsultacji/doradztwa dla realizatorów.
Wykonano 98 godz. monitoringów
merytoryczno-finansowych.
Zorganizowano spotkanie szkoleniowo-
integracyjne dla CIL Sąsiedzkich.
Powstał raport z ewaluacji, który jest ważnym
elementem uzupełniającym sprawozdanie. 
Raport jest załączony do sprawozdania.



Utworzono Centrum Dla Rodziny 2 - 1
Ogłoszenie konkursu mikrograntów - 1
Liczba przyznanych mikrograntów - 42
Liczba zrealizowaych inicjatyw na rzecz wspierania
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa - 42
Liczba godzin zrealizowanych działań animacyjnych -
80
Liczba godzin zrealizowanych działań edukacyjnych -
80

Centrum Dla Rodziny 2



Liczba godzin  doradztwa - 170
Liczba godzin działań  informacyjnych - 30
Liczba godzin zrealizowanych monitoringów - 60
Liczba prowadzonych infolinii - 1
Liczba opublikowanych infografik - 40
Liczba przygotowanych publikacji modelowych - 1

Centrum Dla Rodziny 2 cd.



Kompetentni Liderzy poznańskich NGO
W odpowiedzi na potrzebę Liderów organizacji pozarządowych M. Poznania
i potrzebę podnoszenia szeroko pojętych kompetencji zorganizowaliśmy i
przeprowadziliśmy spotkania szkoleniowo-warsztatowe.
Spotkania warsztatowo-szkoleniowe były podzielone na trzy bloki
tematyczne. Harmonogram spotkań został tak ułożony by każdy z Liderów
mógł uczestniczyć we wszystkich trzech blokach lub wybrać ten, który jest
mu najbardziej potrzebny/przydatny.
Spotkania szkoleniowo-warsztatowe odbywały się online na platformie
ZOOM w godzinach popołudniowych. 
Podczas szkoleń na platformie ZOOM zapewnialiśmy wsparcie techniczne.
W sumie bloki szkoleniowo-warsztatowe trwały 28 godz. (orientacyjnie
zostały podzielone na 40% metody podające, 60% metody aktywne – w
zależności od tematyki).



Temat 1
Wzmacnianie kompetencji liderskich – spotkania miały za zadanie
przygotowanie Liderów poznańskich NGO do
rozpoznania własnych zasobów osobistych, określenia mocnych
stron i obszarów do rozwoju (w nurcie psychologii
pozytywnej- Seligman) i w kontekście zarządzania.

Odbyły się 3 spotkania po 2 h każde

W spotkaniach wzięło udział 12 osób.
Zaświadczenia ukończenia wydano 11 osobom.



Spotkania miały za zadanie uświadomienie uczestnikom co ich
stresuje oraz jakie znaczenie dla skutków stresu ma nasze
nastawienie. Uczestnicy zapoznali się z szeregiem narzędzi i
sposobów oraz otrzymali wskazówki jak budować swoją odporność
na stres.
Odbyły się 4 spotkania warsztatowo-szkoleniowe po 2h każde i
jedno trwające 3h.
W spotkaniach wzięło udział 7 osób.
Zaświadczenia ukończenia wydano 5 osobom.

Temat 2
STRES - „Stres Twój wróg czy przyjaciel?”



Temat 3
OSL - „Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) -
narzędzie wywołania zmiany społecznej”.

uczestnicy zapoznali się z metodologią OSL – co to jest i
dlaczego warto ją stosować, z narzędziami osiowymi i
wspierającymi, dowiedzieli się jakie czynniki wpływają na
rozwój społeczności lokalnej, w jaki sposób budować lokalną
współpracę oraz zapoznali się z zasadami pracy Z ludźmi a
nie DLA ludzi.
Odbyły się 4 spotkania warsztatowo-szkoleniowe po 2h
każde i jedno trwające 3h.
W spotkaniach brało udział 16 osób.
Zaświadczenia ukończenia wydano 11 osobom.



„Kulinarny challenge podczas epidemii" 

Zrealizowanych zostało 5 wydarzeń wzmacniających
lokalną wspólnotę w konwencji Challenge, podczas
których uczestnicy przygotowali wybrane przez siebie
potrawy. Każde zrealizowane było przez inną osobę/
rodzinę. 
Każde spotkanie odbywało się według podobnego
schematu: przedstawienie/okazanie dostępnych
półproduktów i analiza pomysłów na ich
wykorzystanie.



przychody statutowe – 477 977,50 zł
pozostałe przychody [z działalności gospodarczej] – 1 080,00 zł oraz 
umorzona pożyczka z PUP w związku z COVID-19 - 5 000 zł
składki członkowskie - 437,50 zł
darowizny finansowe na działalność statutową - 3 580,00 zł
 odsetki bankowe – 0,10 zł.

W roku sprawozdawczym przychody składały się z:
 

 
Przychody RAZEM 484 077,60 zł



koszty działalności statutowej – 474 742,40 zł
koszty ogólnego zarządu [materiały, usługi obce
(bankowe, czynsz, księgowe, pocztowe)] - 3 458,37
koszty finansowe - spisane należności - 1,00 zł
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