PROGRAM SZKOLENIA
„JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ?”
28.09.2013 r. (sobota)
Miejsce
szkolenia

Godzina

Hotel SPA „Rusałka”
22-200 Włodawa, Okuninka VIII/10

10.00 – 11.30

Tematyka
Co to jest III sektor, NGOs - co to takiego? – próba definicji.
III sektor - jakie organizacje mieszczą się w III sektorze? – różnorodność organizacji i
ekonomizowanie się III sektora.
Rodzaje organizacji pozarządowych – prezentacja.

11.30 – 11.40

Przerwa kawowa

11.40 – 13.10

III sektor a ekonomia społeczna – przykłady ekonomizowania się III sektora: Fundacja
Synapsis, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Fundacja
Fuga Mundi, Stowarzyszenie Teatr Grodzki – filmy i prezentacje.
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w gminie Kraków – dobra praktyka
– film i prezentacja.

13.10 – 13.40

Obiad

13.40 – 15.10

Dokumenty prawne związane z zakładaniem i funkcjonowaniem organizacji
pozarządowych: stowarzyszenia i fundacji.
Analiza ustaw prawnych przez uczestników:
 ustawa o fundacjach
 ustawa o stowarzyszeniach
oraz formularzy rejestracyjnych dot. stowarzyszenia i fundacji w KRS.
Podsumowanie: Różnice pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem – prezentacja.

15.10 – 15.20

15.20 – 16.50

Przerwa kawowa
Diagnoza potrzeb lokalnego rynku i potrzeb oraz oczekiwań potencjalnych założycieli
organizacji pozarządowej jako etap wstępny przed założeniem NGOs,
wypracowaniem celów statutowych i sposobów realizacji celów przez założycieli
organizacji w oparciu o meta plan:
 Jak jest?
 Jak być powinno?
 Dlaczego nie jest tak jak być powinno?
 Wnioski do realizacji przez organizacje pozarządowe

16.50 – 17.00

Przerwa kawowa
Elementy życia organizacji:

17.00 – 18.30

 Ludzie
 Statut, regulaminy i procedury
 Zasoby rzeczowe i finansowe
 Wizja, misja i strategia organizacji
 Otoczenie organizacji
Jak napisać statut organizacji? – prezentacja elementów statutu organizacji
pozarządowej – prezentacja.
Razem ilość godzin dydaktycznych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁ OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

10 godzin

29.09.2013 r. (niedziela)

Hotel SPA „Rusałka”
22-200 Włodawa, Okuninka VIII/10

Miejsce
szkolenia

Godzina

Tematyka

9.00 – 10.30

Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat ? Jakie daje możliwości NGOs
i partnerom lokalnym – działalność pożytku publicznego i wolontariat? - prezentacja i
wymiana doświadczeń – dyskusja.
Różnorodne źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych i praktyczne
wskazówki dot. zakładania NGOs oraz pozyskiwania różnych możliwości finansowania
organizacji: składki, darowizny, zbiórki publiczne, działalność gospodarcza non –
private profit, projekty, dotacje i inne.

10.30 – 10.40

Przerwa kawowa

10.40 – 12.10

Organizacja moich marzeń, czyli wypracowanie strategii założenia, rejestracji i
rozpoczęcia działalności mojej organizacji (zakładanie i rejestracja stowarzyszenia lub
zakładanie i rejestracja fundacji) – dla uczestników, którzy przygotowują się do
zakładania nowych NGOs – praca w grupach.
Organizacja moich marzeń, czyli wypracowanie strategii konstruktywnych zmian w
działalności mojej organizacji (zmiany w elementach życia organizacji – aktualizacja
statutu, usprawnienie procedur, przygotowanie do opracowania lub aktualizacji
strategii istniejącej organizacji, diagnoza potencjału organizacji) – dla uczestników
NGOs, które już działają w III sektorze – praca w grupach.

12.10 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 13.50

Prezentacja pracy grup w temacie:
 Organizacja moich marzeń, czyli wypracowanie strategii założenia, rejestracji
i rozpoczęcia działalności mojej organizacji ( zakładanie i rejestracja
stowarzyszenia lub zakładanie i rejestracja fundacji) – dla uczestników, którzy
przygotowują się do zakładania NGOs – praca w grupach
Prezentacja pracy grup w temacie:
 Organizacja moich marzeń, czyli wypracowanie strategii konstruktywnych
zmian w działalności mojej organizacji ( zmiany w elementach życia
organizacji – aktualizacja statutu, usprawnienie procedur, przygotowanie do
opracowania lub aktualizacji strategii istniejącej organizacji) – dla
uczestników NGOs, które już działają w III sektorze.
Podsumowanie dnia.
Razem ilość godzin dydaktycznych

Opracowanie harmonogramu – Jadwiga Olszowska – Urban - trener

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁ OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

6 godzin

