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I. DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - CENTRUM  NGO 

POZNAŃ 2012-2014 

 

 

Centrum NGO Poznań przez blisko 3 lata wyrobiło już sobie miejsce na 

mapie organizacji pozarządowych w Poznaniu/Wielkopolsce. 

Pomysłodawcą Centrum NGO Poznań jest Fundacja Kształcenia 

Ustawicznego PERITIA. 

Centrum NGO Poznań powstało w ramach projektu „Skuteczna komunikacja 

kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji 

publicznej” na lata 01/2012-04/2014 jako miejsce wspierające rozwój 

organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski, oferujące kompleksową 

pomoc w zakresie doradztwa, warsztatów i coachingu.  

W naszej bazie kontaktowej mamy ponad 2700 organizacji, które 

regularnie informujemy o bieżącej działalności Centrum NGO Poznań . Wg 

danych Klon/Jawor w Wielkopolsce jest zarejestrowanych blisko 10tysięcy 

NGOsów, z tego ok. 8tysięcy jest aktywnych, a mimo to kontakt z nimi jest 

dość utrudniony. Nasza baza jest jedną z największych baz sprawdzonych 

kontaktów (mail, telefon). 

 Tę rozpoznawalność zawdzięczamy licznym działaniom skierowanych do 

organizacji pozarządowych oraz wysokiej jakości świadczonych usług: 

warsztatów i coachingu oraz usług doradczych, dzięki czemu nasi uczestnicy 

mówią o nas kolejnym uczestnikom. 

Co oferujemy DZIŚ i DLACZEGO organizacjom pozarządowym z Wielkopolski 

(nie prowadzącym działalności gospodarczej i działającym na terenie 

Wielkopolski): 



 

 
 

 1.1 Przestrzeń biurowa-coworking 

Wiele organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, nie ma środków na wynajęcie biura, w których mogłyby 

pracować. Problemem bywa także niedobór sprzętowy. 

W Centrum NGO Poznań dostępna jest przestrzeń biurowa „openspace” z 

dostępem do Internetu oraz do sprzętu biurowego (ksero, skaner, drukarka), a 

także w pełni wyposażona salka konferencyjna na 10-15 osób. 

 

1.2. Warsztaty/coaching 

Osoby zaangażowane do pracy w organizacjach pozarządowych często 

potrzebują wsparcia z zakresu umiejętności miękkich, aby mogli skutecznie i 

bez obaw komunikować się z innymi sektorami, co w III sektorze ma 

niezwykle ważny wpływ na realizację celów danej organizacji. Ponadto, praca 

w organizacji wymaga kreatywności, przedsiębiorczości, postawy pro-

aktywnej, umiejętności radzenia sobie ze zmianami, zwłaszcza negatywnymi, 

w czym pomocą służy Centrum NGO Poznań poprzez warsztaty i coaching. 

W ramach projektu POKL zrealizowaliśmy już wszystkie 20 edycji warsztatów i 

coachingu dla przedstawicieli NGO, JST oraz jednostek organizacyjnych JST, w 

których wzięło udział 320 osób. 

  

1.3 Spotkania doradcze- doradztwo 

Organizacje pozarządowe powstają z inicjatyw osób zaangażowanych 

społecznie, które widzą potrzeby lokalnej społeczności i chcą wypełnić te luki 

dla wspólnego dobra ogółu. Jednak często, mimo dobrych chęci, brak jest 

podstawowej wiedzy np. o zarządzaniu, księgowości i finansach, kwestiach 

prawnych, a także o marketingu i promocji które są niezbędne do skutecznego 

działania, co w perspektywie długofalowej rzutuje na ogólną kondycję 

organizacji i może przyczynić się do zawieszenia działalności lub jej likwidacji. 

Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 730 godzin spotkań doradczych, z 

kilkunastu obszarów tematycznych. 

  

1.4 Seminaria tematyczne  

Seminaria są uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas cykli warsztatowo-

coachingowych. 



 

 
 

W ramach projektu „Skuteczna komunikacja” organizujemy także seminaria 

tematyczne będące uzupełnieniem cykli warsztatowo-coachingowych. Do tej 

pory odbyło się 12 seminariów, w których udział wzięło ponad 100 osób. 

  

1.5  Strona internetowa/ media społecznościowe- promocja Centrum 

NGO Poznań 

Aktywnie działa portal wiedzy Centrum NGO Poznań oraz profil na Facebook. 

W każdym miesiącu wybierana jest tematyka wiodąca, wokół której 

koncentrują się artykuły pisane przez Eksperta ds. treści.  

Liczba wejść na stronę wynosi w chwili obecnej ponad 56 000. 

Liczba użytkowników Facebook wynosi blisko 1000. 

  

1.6 Tydzień Centrum NGO Poznań – promocja Centrum NGO Poznań 

(inicjatywa poza projektowa) 

To wydarzenie, które organizujemy dla organizacji pozarządowych z terenu 

Poznania/ Wielkopolski mające na celu wsparcie poza projektowe obejmujące 

zakresy tematyczne przydatne w codziennej pracy NGOsów. 

Dla Centrum NGO Poznań ma ono znaczenie także promocyjne. Do chwili 

obecnej odbyło się już 11 edycji wydarzenia, w których wzięło udział ponad 

260 osób. 

  

1.7 NGO – wiedza na START (inicjatywa poza projektowa) 

Wydarzenie NGO – wiedza na START powstało w odpowiedzi na potrzebę osób, 

które zamierzają założyć organizację pozarządową. To obecnie 2 –dniowe 

warsztaty. 

Dotychczas zorganizowaliśmy 11 edycji wydarzenia, w których wzięło udział 

ponad 150 uczestników. Tematyka spotkań obejmowała m.in.: aspekty 

prawne zakładania organizacji pozarządowej, aspekty finansowo-księgowe, 

tematy związane z pozyskiwanie funduszy na działalność, darmowa promocja 

w Internecie, mediach społecznościowych itp. 

 

 

 

 



 

 
 

 1.8 Newsletter (inicjatywa poza projektowa) 

W ramach działania Centrum NGO Poznań ma miejsce regularna wysyłka 

Newslettera zawierającego aktualne informacje dotyczące Centrum NGO 

Poznań. Dotychczas rozesłaliśmy 43 edycje Newslettera. 

Newsletter Fundacji PERITA powstał również jako dodatkowa inicjatywa 

Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, by na bieżąco informować 

organizacje pozarządowe o działaniach Centrum NGO Poznań (dotychczas 16 

edycji). 

Aktualnie w bazie danych Fundacji znajduje się ponad 2700 podmiotów III 

sektora z Poznania/Wielkopolski. 

  

1.9 Inne (inicjatywa poza projektowa) 

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, w centrum NGO Poznań 

zorganizowaliśmy także wydarzenie „OPP dla księgowych” mające przybliżyć 

organizacjom zagadnienia rozliczania OPP. 

Innym zrealizowanym przedsięwzięciem był grupowy coaching w ramach 

„International Coaching Week”. 

Ponadto zorganizowaliśmy spotkanie dot. grantów wyszehradzkich. 

  

1.10 Oceny 

Naszym priorytetem jest wysoka jakość prowadzonych usług, dlatego 

przeprowadzamy regularne ankiety ewaluacyjne. 

Usługi świadczone przez naszych trenerów ocenione zostały w skali 1-

10 na 9,38. 

Usługi świadczone przez naszych coachów ocenione zostały w skali 1-

10 na 9,51. 

  

Łącznie w wydarzeniach i spotkaniach w Centrum NGO Poznań udział 

wzięło ponad 1000 osób. 



 

 
 

II. WYDARZENIA FUNDACJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

„PERITIA” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH z 

POZNANIA/WIELKOPOLSKI 2012-2014 

 

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA powstała z pasji do 

dzielenia się wiedzą, kształcenia, doskonalenia oraz pragnienia rozwoju. 

W toku prowadzonych działań na rzecz organizacji pozarządowych 

powstała inicjatywa zorganizowania konferencji tematycznych 

związanych z działalnością III sektora.  

 

Dotychczas przygotowaliśmy 7 konferencji/seminariów połączonych z 

warsztatami, w których łącznie wzięło udział ponad 340 osób. 

I Konferencja Regionalna- Fundraising dla organizacji pozarządowych                  

z Poznania/Wielkopolski 26.03.2013r. 

I Konferencja Social Media w służbie organizacji pozarządowych                          

z Poznania/Wielkopolski 22.04.2013r. 

II Konferencja Regionalna – Fundraising dla NGO’sów Poznań/Wielkopolska, 

„Filantropia niejedno ma imię” 23.05.2013r.  

I Konferencja Regionalna – Wolontariat jest SUPER! + Targi Wolontariatu 

26.06.2013r. 

II Konferencja Social Media w służbie organizacji pozarządowych  - „ONline4ever” 

z Poznania/Wielkopolski 15-16.10.2013r.  

III Konferencja Social Media w służbie organizacji pozarządowych  - 

„ONline4ever-Włącz działanie II część” z Poznania/Wielkopolski 19.03.2014r.  

http://fundacjaperitia.pl/  

http://online4ever.eu/ 

III Konferencja Regionalna – ‘Dziel się ONline- Wpłać przez Facebook’, 

Konferencja Fundraisingowa 29.05.2014r. 

http://dzielsieonline.pl/ 



 

 
 

III. WYDARZENIA FUNDACJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

PERITIA DLA MŁODYCH LUDZI (MŁODZIEŻ, STUDENCI) 

 

 

 

WIELKOPOLSKA PRZEDSIĘBIORCZA I KREATYWNA 2011-2014 

Warsztaty, seminaria, konferencje-służą one młodym ludziom w Wielkopolsce 

propagując postawę przedsiębiorczą.  

 

WPIK.pl to cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów i wykładów/prezentacji dla: 

• ambitnych i kreatywnych studentów, zainteresowanych rozwojem 

własnym, 

• młodych ludzi szukających możliwości dofinansowania własnej działalności, 

• zainteresowanych przedsiębiorczością i pro-aktywnym działaniem. 

 

Cele warsztatów i konferencji WPIK.pl: 

1. Być świadomym i przedsiębiorczym. 

2. Odpowiedzenie sobie na pytanie: jak być pro-aktywnym, przedsiębiorczym 

i jak w pełni świadomie kształtować własny rozwój. 

3. Zapoznanie się z różnymi źródłami finansowania na realizację marzeń/ 

pragnień i na własną działalność. 

 



 

 
 

Naszym wydarzeniem zainteresowaliśmy kilka instytucji i w ten sposób 

uzyskaliśmy: 

• Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pana Marka Woźniaka, 

• Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania 

• Udział 5 uczelni: 

 Politechnika Poznańska 

 Uniwersytet Adama Mickiewicza   

 Uniwersytet Ekonomiczny 

 Uniwersytet Przyrodniczy 

 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 

 

Łącznie w ciągu 6 edycji  (2 edycje Cytrynarium i 4 edycje WPiK.pl) 

udział wzięło blisko 1200 studentów z Poznania/ Wielkopolski, w tym 

ok. 120 osób z liceum i gimnazjum. 

http://wpik.pl/ 

 

 

COACHING DLA MŁODZIEŻY LICEUM 2012-2014 

W ramach projektu Młodzieżowa Akademia Liderów Odpowiedzialnego Biznesu 

(MALOB),  realizowanym przez Wielkopolską Fundację Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Academia” i uczestników 

Akademii Liderów Odpowiedzialnego Biznesu (w tym Fundację PERITIA), na rzecz 

młodych ludzi (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne), którzy myślą o 

realizowaniu swoich pomysłów na rzecz społeczności lokalnej Fundacja PERITIA 

przeprowadziła sesje coachingowe. 

Po efektach i wspaniałej współpracy kontynuowaliśmy temat również w kolejnych 

latach. 

Coaching to: 

 Proces wydobywania pełnego potencjału  osoby i/lub organizacji 

 Coaching dotyczy dziś- jak jest i jutro -jak chcę, żeby było! 

 Coaching to proces dzięki któremu Klient osiąga zakładany cel! 



 

 
 

 

 Coaching wspiera Klienta (młodzież) w zdobywaniu umiejętności 

samodzielnego rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości oraz 

lepszego radzenia sobie z nowymi wyzwaniami 

 Jedna z najbardziej efektywnych form/metod wspierających rozwój 

indywidualny  

 

W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną, bez 

robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić. 

International Coach Federation/ ICF/ 

Korzyści z Coachingu, w tym coaching Kariery: 

 Przyśpieszenie i wzmocnienie rozwoju osobistego (jasność określania celów 

w życiu, świadomość, czego chcę i co jest ważne oraz świadomość i wiedza 

i o sobie, rozwój wewnętrzny) 

 Rozwój umiejętności interpersonalnych 

 Rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej  

 

 

Efekty z Coachingu: 

 Wzrost samoświadomości  

 Zwiększenie wiary w siebie  

 Wzrost kompetencji związanych z radzeniem sobie z sytuacjami 

stresowymi 

 

Co mówią o nas nasi uczestnicy? 

Sesje [coachingowe z coachem Moniką Łagodzińska] sprawiły, że poukładałam 

sobie przyszłość, znalazłam cele, do których będę dążyć oraz zainspirowały mnie 

do własnego rozwoju. Zaczęłam wierzyć w siebie, wiem, do czego dążę [...] 

Zaczęłam myśleć bardziej pozytywnie i działać. 

Róża, 19 lat (liceum) 

 



 

 
 

Po wyjściu [ze spotkania/sesji] miałam zawsze wiele przemyśleń, które mi dużo 

spraw uświadomiły. Decyzje, które teraz podejmuje są uzasadnione. Cele, które 

sobie stawiam staram się jak najlepiej realizować. 

Marianna,  17 lat  

 

Spotkanie z coachem pokazało mi, udowodniło, że droga do wyznaczonego celu 

nie musi być taka trudna i kręta, jak się wydaje. Zmotywowało mnie to do 

działania, do podejmowania decyzji (..) Spotkanie na pewno na długo zapadnie 

mi w pamięć. Dało mi dużo do myślenia i pokazało perspektywy na najbliższą 

przyszłość. 

Agnieszka, 16 lat 

Co mi dał coaching?: pomoc w określeniu własnych celów,  plan na przyszłość,  

racjonalne myślenie w dalszym życiu. Co wiem teraz?: jak dojść do celów, co 

robić w trudnych sytuacjach. 

Stanisław, 16 lat 

 

 

Łącznie w działaniach Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA na 

rzecz pożytku publicznego  (obszary:  edukacja, nauka oraz rozwój 

przedsiębiorczości) w okresie od 03.2010 do 12.2014 udział wzięło 

ponad 2400 osób z Poznania  i Wielkopolski. 

 

Od 11.2014 Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA ma status OPP 

– Organizacji Pożytku Publicznego (KRS: 0000352885). 

 


