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Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego
zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.
Szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządó organizacji pozarządowych
(zarejestrowanych lub przygotowujących się do rejestracji lub w trakcie rejestracji), działających
na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Szkolenie nie
jest skierowane do ksiegowych, nawet jeśli są oni członkami zarządów organizacji.

  

      

Idreą warsztatów jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy
planowaniu i realizacji projektów. Program warsztatu zawiera podstawowe informacje
niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego
poszukiwania środków i efektywnego działania. Podczas spotkabnia zostaną Pprzedstawione
wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:

    
    -  Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?  
    -  Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.  
    -  Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów
projektu.   
    -  Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni –
jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności).   
    -  Dobór optymalnych metod działania.  
    -  Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról.  
    -  Tworzenie budżet projektu.  
    -  Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu.  
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    -    

  

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o szczegółowe wypełnienie fo
rmularza zgłoszeniowego
i przysłanie go e-mailem na adres 
mslotwinskalychota@fww.pl

  

Termin nadsyłania zgłoszeń 22 grudnia 2017 r. Potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowym
programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
na które zostaną Państwo zakwalifikowani.

  

Termin warsztatów 18 – 21 stycznia 2018 r.

  

Więcej informacji pod linkiem

  

  

 2 / 2

/images/111217/formularz.doc
/images/111217/formularz.doc
mailto:mslotwinskalychota@fww.pl
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych/

