
Cykl szkoleń „Co słychać w III sektorze?”  
Zapraszamy do udziału! 
 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Gminą Miastem Koszalin, Gminą 
Miastem Stargard, Powiatem Myśliborskim, Powiatem Szczecineckim i Powiatem Świdwińskim 
organizuje dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych cykl szkoleń pn. „Co słychać w III 
sektorze?”. 
 
Podczas szkoleń zaprezentowane zostaną nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania  
w trybie pozakonkursowym i w otwartym konkursie ofert oraz nowe źródła finansowania organizacji 
pozarządowych, w tym program FIO 2019 – założenia i perspektywy na przyszłość, inne, nowe 
programy Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Korpus Solidarności, Program Wsparcia Rozwoju 
Uniwersytetów Ludowych oraz zapowiedź Funduszu Norweskiego – Fundusz Aktywni Obywatele.  
 
Szkolenie poprowadzi Paweł Szczyrski – samorządowiec, twórca pionierskich rozwiązań dot. 
współpracy samorządu  i organizacji pozarządowych (od lat zajmuje się teorią i praktyką tej 
współpracy), nieprzerwanie od 1996 roku pracuje w Urzędzie Miasta Szczecin. Ekspert współpracy 
międzysektorowej, wykładowca akademicki, doświadczony trener, autor licznych publikacji. 

 
Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscowościach: 
 
1) 29.03.2019 – (piątek) Myślibórz – sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,  

ul. Północna 15 – 16:00 – 19:00 – zgłoszenia do 27.03.2019; 
2) 03.04.2019 (środa) – Stargard – Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

ul. Szczecińska 17 – 16:00 – 19:00 - zgłoszenia do 02.04.2019; 
3) 04.04.2019 –  (czwartek) Świdwin – sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. 

Mieszka I 16 – 16:00 – 19:00 - zgłoszenia do 03.04.2019 
4) 08.04.2019 – (poniedziałek) Koszalin – sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek 

Staromiejski 6/7  – 15:00 – 18:00 - zgłoszenia do 05.04.2019 
5) 13.04.2019 (sobota) Szczecinek – sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Szczecinku, ul. 

Warcisława IV 16 – 11:00 – 14:00 - zgłoszenia do 11.04.2019 
 
 
UWAGA! Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu Pomorza Zachodniego mogą wziąć 
udział w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie i miejscu.  
 
W załączeniu karta zgłoszenia i program szkolenia.  
 
Wszelkich niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Karolina Pawska mail: 
kpawska@wzp.pl, tel. 91 44 16  223 gł. specjalistka z Biura ds. organizacji pozarządowych Wydziału 
Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  
 

 

Cykl szkoleń finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 
rok oraz organizowany we współpracy z lokalnymi samorządami. 

 
 


