
 

 
  

 

 

Reprezentujesz organizację pozarządową, spółdzielnię socjalną, jesteś zainteresowany alternatywnymi 

formami finansowania działalności swojej organizacji i chcesz dowiedzieć się jak działają zwrotne 

instrumenty finansowe w Polsce i w Europie?  

Jesteś pracownikiem samorządu lokalnego i na co dzień zajmujesz się tematyką III sektora? Chciałbyś 

dowiedzieć się, jak organizacje mogą pozyskać środki na działalność i skorzystać z atrakcyjnych pożyczek?  

 

Jeśli tak to zapraszamy na dwudniowe szkolenie we Wrocławiu. 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Partnerami projektu „Fundusz Pożyczkowo  

-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji Ekonomii Społecznej” serdecznie zapraszają  

na dwudniowe, bezpłatne szkolenie  

 

pn.: „Pożyczki na działania społeczne – oferta pozarządowego Funduszu Pożyczkowego” 

Pożyczaj i działaj! 

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, 

spółdzielnie socjalne) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.  

Termin i miejsce szkolenia: 7 - 8 marca 2013 roku, Wrocław 

Cele szkolenia:  

 podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania Funduszu Pożyczkowo – Poręczeniowego, jako 
jednego z zwrotnych instrumentów finansowych; 

 podniesienie wiedzy z zakres zarządzania finansami; 

 zwiększenie wiedzy z zakresu współpracy międzysektorowej w ramach Funduszu Pożyczkowego  
 

Zgłoś się już dziś. Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy wybierając jedną z trzech możliwości: mailem 

na adres: jakub.walburg@dfop.org.pl, pocztą na adres: pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319, 53-661 Wrocław  

lub faksem na nr 71 793 23 24.  
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Ramowy program szkolenia:  

 

I dzień (07.03.213r., czwartek): 

1) Ekonomia Społeczna w nowym okresie programowani. Funkcjonowanie i rozwój  podmiotów Ekonomii 

Społecznej (dokumenty strategiczne, Wieloletni Plan Rozwoju ES). 

2) Przykłady Włoskie. 

3) Kreowanie pomysłów na działalność zarobkową wśród podmiotów ekonomii społecznej.  

 

II dzień (08.03.2013r., piątek): 

1) Oferta Funduszu Pożyczkowego  i wsparcie okołofunduszowe. 

2) Praktyczne wskazówki dot. uzyskania pożyczki  (na co zwrócić szczególną uwagę planując uzyskania 

pożyczki i  prowadzenia Funduszu). 

3) Elementy biznes planu. 

4) Współpraca z Funduszem. 

5) Przykłady osób, które już skorzystały z pożyczki (wizyta przedstawiciela podmiotu, który uzyskał pożyczkę). 

 

Koszty: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg, materiały oraz wyżywienie. Uczestnicy  
we własnym zakresie pokrywają koszty związane z podróżą.  

Termin szkolenia: 7-8 marca 2013 r. 

Miejsce: Wrocław, Hotel Vega, ul Grabiszyńska 251 

 

 

 


