
 
 

Stowarzyszenie Europa  i My 
ul. Rusałki 33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, tel./fax. (022) 379 67 87, tel. kom. (0) 660 861 277, 

stowarzyszenie@europaimy.org, www.europaimy.org  

ZAPROSZENIE 
 

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu grodziskiego oraz 
pracowników administracji samorządowej  

na bezpłatne szkolenie pt.  
 

Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

Szkolenie odbędzie się 12 maja 2010 r. (środa) w sali szkoleniowej PSS Społem w Grodzisku 
Mazowieckim, przy ul. 11-go Listopada 33 (I piętro).  Przyjęte przez trenera metody pracy to wykład, 
prezentacja i dyskusja. Szkolenie obejmuje 5 godzin wykładowych.  

 
Program szkolenia: 

 

Godzina Zakres wiedzy 

 
16:30 – 18:15 

� Przedstawienie się uczestników spotkania, omówienie programu 
� Prezentacja przebiegu nowelizacji ustawy 
� Prezentacja i omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w zakresie: 

-  statusu organizacji pożytku publicznego, 
-  odpisu 1%, 
-  działalności pożytku publicznego. 

� Dyskusja 

18:15 – 18:30 Przerwa kawowa 

 
18:30 – 20:30 

� Prezentacja i omówienie zmian w zakresie: 
- współpracy z sektorem publicznym, 
- inicjatywy lokalnej, 
- rad działalności pożytku publicznego, 
- innych kwestii związanych z działalnością organizacji pozarządowych. 

� Dyskusja 
� Podsumowanie i zakończenie spotkania 

 
Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Schimanek, polityk społeczny, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce, członek wielu stowarzyszeń, współpracownik i ekspert programów pomocowych realizowanych      
w Polsce (Phare, USAID); Szkoleniowiec i doradca dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami 
pozarządowymi a biznesem oraz ekonomii społecznej; Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego 
drugiej kadencji, uczestnik prac nad projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego                
i o wolontariacie. 
 
 
Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 379 67 87, (0) 660 861 277  
lub mailowo karbowska@europaimy.org oraz stowarzyszenie@europaimy.org Zgłoszenia przyjmujemy                  
do dn. 5 maja 2010 r.  
 
 
Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Razem łatwiej – koalicja organizacji pozarządowych Powiatu 
grodziskiego” i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 


