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WAŻNE: SZKOLENIE: Młody Lider NGO
Jeśli macie w swej organizacji lub w otoczeniu młode osoby, w których widzicie potencjał, by stały
się wkrótce wsparciem dla Waszych działań lub tworzyły swoje ścieżki działalności społecznej,
albo zwyczajnie warto, by ukierunkowali swoją aktywność, bo widzicie w nich przyszłych liderów
i animatorów środowiska, porozmawiajcie z nimi i zgłoście do naszego dwudniowego cyklu szkoleń
Młody Lider NGO. Pierwsze spotkanie planowane jest na piątek 16 listopada, drugie na piątek
7 grudnia. Oba zaczną się od godz. 15, a skończą ok. 20. Szkolenie poprowadzi Monika Makowiecka
z warszawskiego Stowarzyszenia CAL, które od lat realizuje projekty z animacji małych środowisk,
wiejskich i małomiasteczkowych. Młodzi dostaną wiedzę, sprawdzą swoje predyspozycje do bycia
liderem, poznają różne przykłady tworzenia w małych miejscowościach rzeczy ciekawych, a nawet
nieprzeciętnych. Propozycja skierowana jest do osób do 35. roku życia, za zgodą opiekunów mogą
wziąć w nim udział także niepełnoletni.
Szkolenie składa się z dwóch dni szkoleniowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Termin szkolenia dwudniowego: 16 listopada i 7 grudnia 2018, w godz. 15-20
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna nr 45 UG Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową: fundacja.cedr@op.pl lub telefoniczną (661 095
962) do 13 listopada 5 października do godz. 15.

WAŻNE
Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel. 661 095 962 lub mailowo: fundacja.cedr@op.pl
SZKOLENIA ZARZĄDÓW:
Organizacjom, które nie brały jeszcze udziału w indywidualnych spotkaniach zarządu z opiekunami w
celu zdiagnozowania najpilniejszych potrzeb, przypominamy, że jest to obowiązkowa aktywność
zadeklarowana wraz z deklaracją wejścia do projektu.
Prosimy o zamawianie terminów na szkolenia indywidualne dla zarządów organizacji, które są
obowiązkową formą wsparcia w projekcie CAL. Spotkania diagnozujące i instruktażowe
opisane są poniżej – w punkcie MENTORING i INSTRUKTAŻ DLA ZARZĄDÓW.
Terminy można umawiać drogą mailową: fundacja.cedr@op.pl lub pod nr tel. 661 095 962
DYŻURY DORADCÓW:

Informujemy, że możliwe jest już zamawianie konsultacji z doradcami: prawnikiem,
księgowym i doradcą biznesowym (szczegóły na stronie CAL w zakładce
DORADZTWO).
Można spotkać się z nimi w naszym pokoju doradcy przy biurze CAL, ale możliwe jest
zaproszenie ich do Waszej siedziby czy w dowolnie wskazane miejsce i zorganizowanie
spotkania w większym gronie członków organizacji.
Doradztwo realizowane jest również drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem biura
CAL.
MENTORING i INSTRUKTAŻ DLA ZARZĄDÓW:
Organizacje, które weszły do projektu, objęte są opieką mentorską i cyklem instruktażowym,
dostosowanym ściśle do indywidualnych potrzeb danej organizacji.
Proces mentorski obejmuje diagnozę stanu organizacji oraz warsztaty pracy nad
planowaniem zmiany/rozwoju. Każda organizacja pracuje indywidualnie z mentorem.
Mentoring prowadzi Katarzyna Standerska, prezes Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju
Warsztaty doradczo-instruktażowe dotyczące profesjonalnych metod i narzędzi zarządzania
NGO polegają na przekazywaniu konkretnych instrukcji prowadzenia wymaganej
dokumentacji pracy organizacji zgodnie ze standardami działania NGO, od planowania,
poprzez bieżącą pracę, do obowiązkowej sprawozdawczości.
Cykl instruktażowy prowadzi Małgorzata Bugaj, wiceprezes Fundacji Centrum Edukacji dla
Rozwoju
Warsztaty mogą być prowadzone w CAL lub w siedzibie organizacji.
KONKURSY DLA WAS
JESZCZE ZDĄŻYCIE:
do 12 listopada – konkurs Santander Mamy Wspólne Cele
do 30 listopada nabór do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sprawdzajcie najbliższe terminy składania ofert konkursowych na ngo.pl w zakładce
- TERMIN UCIEKA
KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE:
- opracowanie na temat składek członkowskich w stowarzyszeniach – artykuł

POLECAMY:
- naszą zakładkę ZAPYTAJ O RADĘ, w której znajdziecie odpowiedzi na pytania innych
organizacji dotyczące problemów i wątpliwości, na jakie natknęły się w swej działalności.
Uczmy się na błędach… niekoniecznie swoich

- stronę ngo.pl, która od wielu lat działa jako największe kompendium wiedzy o prowadzeniu
organizacji, profesjonalizacji działań, środkach zewnętrznych
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