ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Europa i My zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu grodziskiego
oraz pracowników administracji samorządowej na bezpłatne szkolenie w formie warsztatów pt.
KLUCZOWE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ
Szkolenie odbędzie się w dniach 29 – 30 września 2010 r. (środa - czwartek) w sali szkoleniowej PSS
Społem w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. 11-go Listopada 33 (I piętro), w godz. 17.00 – 20.30.
Przyjęte przez trenera metody pracy to prezentacja, warsztaty i dyskusja. Szkolenie obejmuje łącznie
10 godzin wykładowych. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 27 września 2010 r.
Zakres szkolenia:

29 września 2010 r. (środa):

cele w projektach – jak je poprawnie opisać i zmierzyć?

Opis celu lub też celów stawiany jest przed praktycznie każdym, kto stara się uzyskać jakiekolwiek
środki na realizację różnych przedsięwzięć. Podczas warsztatów omówione zostaną i przećwiczone
kwestię prawidłowego określania celów w projektach i sposobu ich opisu we wnioskach i
formularzach, a także w jaki sposób mierzyć osiąganie założonych celów i rezultatów.
30 września 2010 r. (czwartek): harmonogram w projektach – jak go poprawnie zbudować
i następnie monitorować?
Prawidłowe zbudowanie harmonogramu realizacji projektu jest kluczowym przedsięwzięciem przy
budowaniu każdego projektu. Od tego na ile racjonalnie i logicznie rozłożymy nasze działania w
czasie zależy nie tylko koszt całego przedsięwzięcia, ale i sukces w rozliczeniu i zakończeniu
projektu.
Uczestnicy warsztatu w praktyczny sposób poznają, a następnie przećwiczą elementy warunkujące
dobry projekt, jakim jest zbudowanie celów dla projektu oraz różne metody i narzędzia służące
tworzeniu, a następnie pilnowaniu harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
Podczas dwudniowych warsztatów bazować będziemy na wymaganiach różnych programów
i przedsięwzięć – od projektów finansowanych przez fundusze unijne, fundusze norweskie
i szwajcarskie, a także poprzez różne lokalne i regionalne instytucje finansujące np. Lokalne Grupy
Działania, konkursy Działaj Lokalnie czy w końcu konkursy na realizację zadań publicznych
organizowanych przez samorząd.
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób które nie miały do tej pory żadnych doświadczeń
z projektami, jak i osób posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu.
Szkolenie poprowadzi Jacek Ostrowski, trener i wykładowca, członek Zarządu Fundacji „Fundusz
Współpracy, dyrektor Biura Koordynacji Kształcenia Kadr, b. zastępca dyrektora departamentu
Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, członek Advisory Group przy
Community of Practice on Result Based Management przy Komisji Europejskiej, od dziesięciu lat
społecznie związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Razem łatwiej – koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego”
i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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