
 
 

 

Projekt „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych  
we Wrocławiu – pilotaż.̇” był realizowany od lipca do grudnia 2019 roku przez Dolnośląską ̨Federację Organizacji 
Pozarządowych oraz Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i finansowany ze środków 
Gminy Wrocław. Projekt ten stanowił swoistą kontynuację realizowanego we wcześniejszych latach (2012–2014) 
we Wrocławiu projektu „Standaryzacja Działalności Wrocławskiego Sektora Pozarządowego”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Dolnośląską ̨ Federacją Organizacji 
Pozarządowych.   

Głównymi odbiorcami projektu były organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, mające siedzibę ̨ ̨ i/ lub prowadzące działania na terenie Miasta Wrocławia posiadające rożny 
staż i doświadczenie.  

W ramach pilotażowego projektu w okresie zaledwie sześciu miesięcy udało nam się: 
- wdrożyć standardy wśród 9 organizacji pozarządowych z obszarów: finansowego, prawnego oraz zarządzania; 
- w 10 NGO przeprowadzić audyt, który pozwolił na zbadanie aspektów formalno-prawnych funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. 
 
Dzięki pracy ekspertów oraz przedstawicieli organizacji, które wdrożyły standardy wzmocniony został potencjał 
tych organizacji, lepsze przygotowanie do realizowania działań i projektów oraz do efektywniejszego 
wykorzystanie środków publicznych. 
 
Uczestnicy projektu uznali swój udział za skuteczny, dający samoświadomość jakie wymogi formalno-prawne 
należy spełnić i jaki zestaw dokumentów powinna posiadać organizacja. Dla pełnej oceny skuteczności potrzebne 
jest jednak przetestowanie w praktyce wdrożonych standardów i, np. powtórne sprawdzenie sprawności 
formalno-prawnej organizacji po roku jej działania.  
 
W ramach projektu odbyły się następujące działania: 

 Realizacja wstępnego audytu i analiza stanu wyjściowego. 

 Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów danego wdrażanego 

standardu. 

 Opracowanie dla każdej organizacji wymaganych dokumentów, procedur i instrukcji, w oparciu o opracowane  

i aktualne dokumenty przyjęte dla danego standardu. 

 Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do wdrażania. 

 Certyfikacja standardu. 
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