PROGRAM WARSZTATÓW
DZIEŃ PIERWSZY 27.06.2019
Tytuł szkolenia

Procedury PFRON projektów dla osób z niepełnosprawnościami mogą i powinny
być lepsze! Wspólnie wpływamy na regulacje prawne.

Trener

Ewa Grobelska

Miejsce

Toruń

Godzina
09.00-11.15
(3godz)

Czynności wstępne (cele, oczekiwane efekty, kontrakt).
 Wprowadzenie do warsztatu i zapoznanie się uczestników warsztatu
 Informacje na temat projektu „Organizacje stanowią prawo”
 Omówienie przebiegu procesu legislacyjnego.



11.15-11.30
11.30-13.45

Przerwa kawowa


(3godz)

13.45-14.15
14.15 – 15.45
(2 godz)

Metody wpływania na proces stanowienia prawa w przypadku PFRON
Problemy organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki PFRON, w
procedurze naboru i oceny wniosków, a także w trakcie realizacji i rozliczania
projektów dofinansowanych przez PFRON (cz.1)

Problemy organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki PFRON, w
procedurze naboru i oceny wniosków, a także w trakcie realizacji i rozliczania
projektów dofinansowanych przez PFRON (cz.2)
Konkursy PFRON w 2018 roku na zadania zlecane na lata 2019-2021.

Przerwa obiadowa


Analiza problemów proceduralnych w oparciu o przykłady organizacji z
regionu. Wskazanie problemów proceduralnych wymagających zmian – praca
grupowa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIEŃ DRUGI 28.06.2019

Tytuł szkolenia

Procedury PFRON projektów dla osób z niepełnosprawnościami mogą i powinny
być lepsze! Wspólnie wpływamy na regulacje prawne.

Trener

Ewa Grobelska

Miejsce

Toruń

Godzina

09.00-11.15
(3godz)

Praca w zespołach nad propozycjami zmian proceduralnych w zakresie:





Wytyczne i procedury naboru oraz oceny wniosków, a także realizacji
projektów,
Regulaminy konkursów oferty na zadania zlecane przez PFRON,
Usprawnienia sprawozdawcze – wzory dokumentów sprawozdawczych
(dokumenty .doc i finansowe arkusze .xls),
System sprawozdawczy z realizacji form wsparcia (Ewidencja Godzin
Wsparcia),

Praca w grupach, dyskusja moderowana.
11.15-11.30
11.30-13.45
(3godz)

13.45-14.15
14.15 – 15.45

Przerwa na kawę
Praca w zespołach nad propozycjami zmian proceduralnych (cd.)
Praca w grupach, dyskusja moderowana.
Obiad
Podsumowanie warsztatów.
Wybranie zespołu, który dopracuje wyniki pracy i skonsultuje je.

(2 godz)

Planowane wykorzystanie
opracowanych rozwiązań
prawnych

 Nowe rozwiązania prawne zostaną przekazane do Zarządu
PFRON w Warszawie, który jest organizatorem konkursów dla
NGO na zadania zlecane, (corocznie),
 Propozycje w całości lub części zostaną przesłane w ramach
prowadzonych przez PFRON konsultacji społecznych
dokumentów,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

