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Projekt „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.” 
 

 
 

O projekcie 

 

 

Projekt „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.” jest realizowany w okresie 01.05.2015  

– 30.06.2016. 

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie poprzez udzielenie wsparcia merytorycznego 

potencjału organizacji członkowskich Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka 

Samopomocy (PPL LOS), w szczególności działających na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, 

jako istotnego czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej. 

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby: 

 zwiększenia zasięgu i potencjału Sieci PPL LOS poprzez wzrost liczby organizacji członkowskich 

Sieci PPL LOS a co za tym idzie zwiększenie stopnia federalizacji małych, wiejskich NGOs w 

województwie lubelskim, poprzez przyjęcie 24 nowych organizacji członkowskich; 

 podniesienia profesjonalizmu organizacji członkowskich Sieci PPL LOS poprzez opracowanie i 

wdrożenie narzędzi oceny jakości i skuteczności ich działań i stosowania norm etycznych; 

 zwiększenia wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych zrzeszonych w Sieci PPL LOS w 

obszarach zdobywania środków na ich funkcjonowanie oraz wzrostu świadomości prawnej i 

obywatelskiej na temat funkcjonowania III sektora; 

 wypracowania skutecznych mechanizmów umożliwiających bezpośrednią komunikację oraz 

wymianę doświadczeń i know-how pomiędzy NGOs, zrzeszonymi w Sieci PPL LOS. 

 

Projekt zakłada następujące działania: 

1. Działania animacyjne, w ramach których zorganizowane zostaną:  

 Wojewódzkie Seminarium Sieci PPL LOS; 

 Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych zrzeszonych w Sieci PPL LOS; 

2. Prace trzech Grup Roboczych, służące wypracowaniu modelowych rozwiązań w 3 obszarach:  

 działań, jakie może podjąć Sieć PPL LOS na rzecz zwiększenia liczby organizacji 

członkowskich; 
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 standaryzacji działań Sieci PPL LOS w zakresie opracowania i wdrożenia narzędzi do 

oceny i skuteczności działań jej członków; 

 standaryzacji działań Sieci PPL LOS w zakresie wypracowania i stosowania zasad 

etycznych w postaci Kodeksu Etycznego; 

3. Powiatowe konsultacje ze wszystkimi członkami Sieci PPL LOS dotyczące wypracowanych przez 

Grupy Robocze modelowych rozwiązań; 

4. Upowszechnienie i wdrożenie wypracowanych modelowych rozwiązań; 

5. Stworzenie podstrony internetowej dla NGOs zrzeszonych w Sieci PPL LOS, będącej miejscem 

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

6. Realizacja szkoleń i doradztwa z zakresu:  

 aplikowania o środki na działalność NGOs; 

 świadomości prawnej i obywatelskiej na temat funkcjonowania III sektora. 

 

Harmonogram projektu: 

1. Wojewódzkie Seminarium Sieci PPL LOS. (25.09.2015) 

2. I Edycja szkoleń: (10-11.10.2015) 

 Aplikowanie o środki na działalność NGOs, 

 Świadomość prawna i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora. 

3. Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Sieci PPL LOS. (17-18.10.2015) 

4. I Spotkanie Grup Roboczych. (7-8.11.2015) 

5. II Edycja szkoleń: (21-22.11.2015) 

 Aplikowanie o środki na działalność NGOs, 

 Świadomość prawna i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora. 

6. II Spotkanie Grup Roboczych. (28-29.11.2015) 

7. Konsultacje modelowych rozwiązań wypracowanych przez grupy. (11-12.2015) 

8. III Spotkanie Grup Roboczych. (9-10.01.2016) 

9. III Edycja szkoleń: (27-28.02.2016) 

 Aplikowanie o środki na działalność NGOs, 

 Świadomość prawna i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora. 

10. IV Edycja szkoleń: (19-20.03.2016) 

 Aplikowanie o środki na działalność NGOs, 

 Świadomość prawna i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora. 

11. Porady i konsultacje dla NGO świadczone przez mentorów. (04-06.2016) 
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12. Wdrożenie w organizacjach biorących udział w projekcie wypracowanych podczas prac grup 

roboczych rozwiązań. (04-06.2016) 

13. Doradztwo dla organizacji pozarządowych. (05-06.2016) 


