
Współpraca z NGO
w ramach projektu:

„Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji 
programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem 

analitycznym System iPFRON+”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Harmonogram spotkań 
konsultacyjnych

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dla wszystkich 
organizacji pozarządowych, Zespołu projektowego, 
Pracowników Departamentu ds. Programów oraz 

Dyrektorów i Pracowników Oddziałów PFRON. Jest to 
spotkanie informacyjno-promocyjne. Ma na celu 

przedstawienie założeń projektu. 



Kolejne spotkania 
konsultacyjne

Planowane jest osiem 2-dniowych 
spotkań konsultacyjnych w 

formule stacjonarnej

Spotkania organizowane w 4 
miastach wojewódzkich

Konsultacje będą odbywały się w 
3-miesięcznych odstępach. 







Uczestnicy spotkań 
konsultacyjnych
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Przedstawiciele NGO

• Stały zespół liczący ok. 30 osób

• Przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju

grupa 
konsultacyjna

• Grupa konsultacyjna będzie weryfikowała ergonomię systemu

• Spotkania w formie warsztatowej, tak aby umożliwić jak najszybsze 
rozpoczęcie pracy w Systemie

• Testowanie wersji systemu

Udział

• Kontakt „grupy roboczej” między spotkaniami konsultacyjnymi będzie 
odbywał się przy pomocy komunikacji zdalnej (mail, telefon, 
telekonferencje)

Kontakt



Grupa konsultacyjna

• Dobór grupy konsultacyjnej –
będzie to grupa licząca ok. 30 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z całego kraju, 
które zgłoszą chęć udziału w 
spotkaniach konsultacyjnych. 
Liczy się kolejność zgłoszeń, gdyż 
liczba miejsc jest ograniczona. 



Cel spotkań konsultacyjnych

1
• Prezentacja założeń, makiet i modułów

2
• Omawianie postępów procesu wytwórczego

3
• Testowanie produktów na środowiskach 

preprodukcyjnych

4
• Współpraca przy optymalizacji wersji wdrożeniowej

5
• Zbieranie uwag dotyczących ergonomii systemu 



Kontakty z NGO

Spotkania on-line
Spotkania 

stacjonarne

Przekazywanie 
nowych informacji 

przez mailing 
grupowy

Kontakty 
telefoniczne



Zbieranie uwag dotyczących 
Systemu iPFRON+

Uwagi dotyczące ergonomii systemu będą 
zbierane podczas spotkań

Ergonomia będzie weryfikowana przez 
użytkowników co 4 tygodnie

Zagadnienia merytoryczne wykraczające poza 
zakres realizacji projektu będą spisywane i 
omawiane przez członków projektu z Wydziału 
ds. Rozliczeń i Wydziału ds. Projektów.



Szkolenia dla NGO

Podstawowe informacje:
77 dwudniowych szkoleń na terenie całej Polski

w ramach szkoleń zostanie przeszkolonych 1800 pracowników  NGO oraz 200 pracowników PFRON

Szkolenia o charakterze warsztatowym

Grupy do 26 osób

Opieka dwóch trenerów



Przebieg szkolenia

Wyszukiwanie 
wsparcia

Wnioskowanie

Monitorowanie 
przebiegu oceny

Podpisanie 
umowy

Przygotowywanie 
i składanie 
rozliczenia



Osoby do kontaktu

Daria Szewczyk – specjalista ds. kontaktów z 
użytkownikami

E-mail: ngo.ipfronplus@pfron.org.pl

Tel.: 22-505-53-76

mailto:ngo.ipfronplus@pfron.org.pl

