PUNKT KONSULTACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH
2 listopada 2010 r. rozpocz%& swoj% dzia&alno*+ Punkt Konsultacyjny Urz du
Marsza kowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarz dowych,
mieszcz%cy si/ przy Al. Niepodleg&o*ci 16/18 w budynku „B”, w pokoju 012 na IV parterze.
Jest on dost/pny równie= dla osób niepe&nosprawnych ze wzgl/du na lokalizacj/ tu= przy
windzie.
W Punkcie Konsultacyjnym organizacje pozarz%dowe dzia&aj%ce na terenie Wielkopolski
mog% bezp&atnie uzyska+ informacje i porady w zakresie zagadnie@ prawnych oraz
finansowo-ksi/gowych. Pomoc udzielana jest bezpo*rednio podczas indywidualnej wizyty
na miejscu, jak równie= drog% elektroniczn%, telefoniczn% lub za po*rednictwem faxu.
Oferta Punktu Konsultacyjnego dotyczy szczególnie takich zagadnie" jak:
1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarz%dowych w zakresie: utworzenia organizacji
pozarz%dowej, prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególno*ci:
• wprowadzania zmian w sferze dzia&alno*ci statutowej, sk&adzie zarz%du i radzie,
• prowadzenia dzia&alno*ci gospodarczej przez organizacje pozarz%dowe,
• sprawozdawczo*ci,
• rezygnacji, likwidacji i wykre*lenia z KRS.
2. Konsultacje i doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu
rachunkowo*ci w kwestiach bie=%cego funkcjonowania organizacji.
3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania
projektów ze *rodków publicznych.
4. Analiza sytuacji organizacji pozarz%dowej i poszukiwanie optymalnych rozwi%za@.
Zasady dzia ania Punktu Konsultacyjnego
Konsultanci i specjali*ci dzia&aj% nieodp&atnie.
Publikacje, raporty, poradniki, broszury, ulotki i plakaty, zestawienia dotycz%ce zasad
dzia&ania i aktywno*ci organizacji pozarz%dowych wydawane przez Ministerstwa, Urz%d
Marsza&kowski, inne instytucje publiczne i organizacje trzeciego sektora udost/pniane
s% nieodp&atnie. Konsultanci przyjmuj% sugestie, uwagi i propozycje dotycz%ce sposobu
i zasad dzia&ania Punktu Konsultacyjnego. Wszelkie nowinki zamieszczane b/d% we
w&a*ciwym dziale portalu internetowego Wielkopolskie Wici.
Uprzejmie informujemy, =e Punkt Konsultacyjny nie b/dzie reprezentowa& organizacji
pozarz%dowych przed s%dami, instytucjami oraz nie b/dzie wydawa& opinii prawnych.
Dlatego uprzejmie prosimy, aby w sprawach dotycz%cych wspó&pracy z Samorz%dem
Województwa Wielkopolskiego kontaktowa+ si/ bezpo*rednio z komórkami Urz/du.
W godzinach dy=urów istnieje mo=liwo*+ uzyskania pomocy bezpo*rednio w formie ustnej
podczas wizyty indywidualnej.
W przypadku zapyta@ przekazywanych pisemnie lub za po*rednictwem faxu oraz drog%
elektroniczn% (e –mail) - nast/puje ona w przeci%gu 14 dni, a w przypadku bardziej
z&o=onych zagadnie@ prawnych lub ksi/gowych – w terminie 30 dni od daty otrzymania.

Dy&ury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym:
DNI
Finanse i ksi/gowo*+
Poniedzia&ki, *rody
Prawo
Wtorki, czwartki

GODZINY
16-18
16-17

Dane kontaktowe:
Tel.: (61) 626 67 14
Fax: (61) 626 67 14
Adresy e-mail:
ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-ksi/gowe)
ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne)
Dodatkowe informacje mo=na uzyska+ w Departamencie Organizacyjnym i Kadr pod
numerem telefonu (61) 626 67 13, lub drog% elektroniczn% pod adresem: pozytek@umww.pl.
oraz na stronie internetowej www.wielkoposlkiewici.pl

