Bezpłatne szkolenia dla NGO w Miechowie
poniedziałek, 8 października 2018
Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Miechowie
serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych.
Akademia Koordynatora Projektu: Trzy popołudnia w trzy tygodnie po trzy godziny i kompleksowe przygotowanie do
koordynacji projektu!
Dla kogo?
➔ dla członków, wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych
➔ dla osób, które do tej pory nie koordynowały jeszcze samodzielnie
projektu lub mają w tym zakresie niewielkie doświadczenie
➔ dla osób, które chcą sprawnie przeprowadzić projekt oraz przygotować
sprawozdanie się z jego realizacji.
W programie szkoleń:
➔ Praca metodą projektu – gdzie tkwi sekret?
➔ Jak dokumentować realizację projektu od strony merytorycznej?
➔ Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.
➔ Formalności projektowe – na co uważać?
➔ Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
➔ Budżet projektu – jak z nim pracować?
➔ Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.
➔ Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i
atmosfery.
➔ Nowe technologie w działaniach społecznych – praktyczne narzędzia do planowania i organizowania pracy w projekcie.
➔ Spotkania zespołu projektowego – nie taki diabeł straszny…
➔ Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu. Dlaczego warto?
Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
✓ przygotować się do pełnienia roli koordynatora projektu
✓ poznać najważniejsze aspekty koordynacji projektu, w szczególności finansowanego ze środków publicznych
✓ rozwiać wątpliwości dotyczące poprawności prowadzonych działań
✓ otrzymać przydatne wzory dokumentów i narzędzia do prowadzenia projektu i w efekcie usprawnić pracę swojej
organizacji
Dodatkowo po zakończeniu cyklu każdy z uczestników i jego organizacja będą mogły skorzystać z indywidualnego
mentoringu i uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania.
Kiedy i gdzie?
Warsztat 1 – 22.10.2018, godziny: 17.00-20.00
Warsztat 2 – 29.10.2018, godziny: 17.00-20.00
Warsztat 3 – 05.11.2018, godziny: 17.00-20.00
_*Jeśli nie dotacje to co? Niepubliczne źródła finansowania*_
Podczas szkolenia poznamy:
niepubliczne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych
jak dobrać mechanizmy finansowania działań odpowiednie do charakterystyki Państwa organizacji
jak łatwiej zaplanować pozyskiwanie środków na działalność Państwa organizacji
W programie
Przegląd niepublicznych mechanizmów finansowania działań mi.in:
Zbiórka publiczna
1% podatku dochodowego
Darowizny
Crowdfunding
Loteria fantowa
Działalność odpłatna statutowa – kiedy i dlaczego warto?
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej – czy biznes
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społeczny ma dla nas sens?
Darowizna, czy sponsoring – warunki i zasady współpracy finansowej z biznesem
Szkolenie poprowadzi:
Joanna Czarnik – działaczka NGO, trenerka, doradczyni i mentorka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, zaangażowana w
działania Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Skawinie
Kiedy i gdzie?
Zapraszamy w poniedziałek, 8 listopada 2018 roku, o godz. 17.00-20.00.
Miejsce spotkania: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, sala 252, III piętro
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: morso@bis-krakow.pl
Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Miechowie
serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych.
*_Akademia Koordynatora Projektu_*
Trzy popołudnia w trzy tygodnie po trzy godziny i kompleksowe przygotowanie do koordynacji projektu!
Dla kogo?
➔ dla członków, wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych
➔ dla osób, które do tej pory nie koordynowały jeszcze samodzielnie
projektu lub mają w tym zakresie niewielkie doświadczenie
➔ dla osób, które chcą sprawnie przeprowadzić projekt oraz przygotować
sprawozdanie się z jego realizacji.
W programie szkoleń:
➔ Praca metodą projektu – gdzie tkwi sekret?
➔ Jak dokumentować realizację projektu od strony merytorycznej?
➔ Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.
➔ Formalności projektowe – na co uważać?
➔ Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
➔ Budżet projektu – jak z nim pracować?
➔ Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.
➔ Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i
atmosfery.
➔ Nowe technologie w działaniach społecznych – praktyczne narzędzia do planowania i organizowania pracy w projekcie.
➔ Spotkania zespołu projektowego – nie taki diabeł straszny…
➔ Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu. Dlaczego warto?
Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
✓ przygotować się do pełnienia roli koordynatora projektu
✓ poznać najważniejsze aspekty koordynacji projektu, w szczególności finansowanego ze środków publicznych
✓ rozwiać wątpliwości dotyczące poprawności prowadzonych działań
✓ otrzymać przydatne wzory dokumentów i narzędzia do prowadzenia projektu i w efekcie usprawnić pracę swojej
organizacji
Dodatkowo po zakończeniu cyklu każdy z uczestników i jego organizacja będą mogły skorzystać z indywidualnego
mentoringu i uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania.
Kiedy i gdzie?
Warsztat 1 – 22.10.2018, godziny: 17.00-20.00
Warsztat 2 – 29.10.2018, godziny: 17.00-20.00
Warsztat 3 – 05.11.2018, godziny: 17.00-20.00
_*Jeśli nie dotacje to co? Niepubliczne źródła finansowania*_
Podczas szkolenia poznamy:
niepubliczne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych
jak dobrać mechanizmy finansowania działań odpowiednie do charakterystyki Państwa organizacji
jak łatwiej zaplanować pozyskiwanie środków na działalność Państwa organizacji
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W programie
Przegląd niepublicznych mechanizmów finansowania działań mi.in:
Zbiórka publiczna
1% podatku dochodowego
Darowizny
Crowdfunding
Loteria fantowa
Działalność odpłatna statutowa – kiedy i dlaczego warto?
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej – czy biznes
społeczny ma dla nas sens?
Darowizna, czy sponsoring – warunki i zasady współpracy finansowej z biznesem
Szkolenie poprowadzi:
Joanna Czarnik – działaczka NGO, trenerka, doradczyni i mentorka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, zaangażowana w
działania Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Skawinie
Kiedy i gdzie?
Zapraszamy w poniedziałek, 8 listopada 2018 roku, o godz. 17.00-20.00.
Miejsce spotkania: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25, sala 252, III piętro
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: morso@bis-krakow.pl
Tekst pochodzi ze strony: http://miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/bezplatne-szkolenia-dla-ngo-w-miechowie/
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