Rusza nabór do Programu szkoleniowo – doradczego „Bułka z masłem – jak
budować kapitał organizacji pozarządowej”, przeznaczonego dla organizacji
pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego i chcesz
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy dla NGO i wykorzystania nowoczesnych
technologii na potrzeby organizacji pozarządowych; jeśli Twoja organizacja planuje nawiązanie
współpracy z wolontariuszami i e-wolontariuszami, a nie ma na tym polu dużego doświadczenia; jeśli
szukacie pomysłów na skuteczniejsze docieranie do społeczności, w ramach której działacie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzymiesięcznym Programie szkoleniowo – doradczym
„Bułka z masłem – jak budować kapitał organizacji pozarządowej”.

Program obejmuje:
•

Dwudniowe szkolenie – dwa intensywne dni w dwóch terminach do wyboru i dwóch
alternatywnych lokalizacjach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
24-25.09.2010 r. (pt-sob) w Ostródzie lub 02-03.10.2010 r. (sob-niedz) w Ełku. Prowadzone
przez doświadczonych trenerów, z zakresu kapitału ludzkiego, społecznego i materialnego,
oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy organizacji. Poza solidną dawką
wiedzy, otrzymacie także publikację edukacyjną, uzupełniającą i pogłębiającą treści
poruszane na szkoleniu.
Zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

•

Udział w wirtualnym forum szkoleniowym. Raz w tygodniu, przez dwa miesiące, będziecie
brali udział w spotkaniach w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w
Program. Forum posłuży także jako miejsce wymiany doświadczeń i gromadzenia wiedzy.

•

Indywidualne konsultacje z ekspertami z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, znającymi
specyfikę terenu i społeczności, wśród których pracujecie (2 godz. konsultacji miesięcznie).

•

Wszechstronne wsparcie pomoże Wam stworzyć indywidualne, dostosowane do potrzeb
Waszej organizacji nowoczesne strategie rozwoju, gotowe do wprowadzenia w życie.

•

Zwieńczeniem programu będzie spotkanie podsumowujące, podczas którego uczestnicy
projektu zaprezentują wypracowane przez siebie strategie rozwoju. Wasze pomysły zostaną
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zaprezentowane na stronie www.e-wolontariat.pl jako „Kopalnia dobrych pomysłów”, czyli
źródło inspiracji i wsparcia dla wszystkich NGO w Polsce.
•

Nadzór merytoryczny nad strategiami uczestników szkoleń - Przez pierwszy miesiąc
wdrażania wypracowanych strategii rozwoju, wciąż będziecie mogli liczyć na wsparcie
i konsultacje z ekspertami. Forum szkoleniowe pozostanie do Waszej dyspozycji także po
zakończeniu Programu.

Udział w Programie i materiały szkoleniowe są całkowicie bezpłatne! Ze swojej strony ponosicie
jedynie koszt dojazdu na szkolenie oraz spotkanie podsumowujące.

15
sierpnia
2010
r.
na
adres
Zgłoszenia
dokonywać
można
do
d.kruczkowska@mojestypendium.org, w grupach dwuosobowych, związanych z tą samą
organizacją pozarządową. W zgłoszeniu prosimy o podanie Waszych imion i nazwisk, nazwy
organizacji, z którą współpracujecie i krótkiego opisu jej działalności, oraz podanie wybranego
terminu szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Organizatorem Programu jest Fundacja Moje Stypendium. Program finansowany jest ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich FIO Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowe informacje:
www.e-wolontariat.pl
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