
Szanowni Państwo, 

Fundacja Akademia Obywatelska   

w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” zaprasza członków, wolontariuszy             
i pracowników Podmiotów Ekonomii  Społecznej nieprowadzących działalności gospodar-
czej z terenu woj. podkarpackiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu: 

które odbędzie się w Stalowej Woli w  Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 
(Al. Jana Pawła II 21, 37 - 450 Stalowa Wola), w dniach: 

9.12.2013 (poniedziałek) godz. 9.00-16.00 

10.12.2013 (wtorek) godz. 9.00-16.00  

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii pisania 
wniosków projektowych przez Podmioty Ekonomii Społecznej nieprowadzące działalno-
ści gospodarczej. 

Na szkoleniu będą poruszane m.in. takie zagadnienia, jak: 

- projekty - cechy, definicje; 

- elementy metodologii projektowej w praktyce; 

- case study. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 

 Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

 Dostarczenie do Inkubatora Trzeciego Sektora w (pocztą lub osobiście) podpisa-
nych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela chcącego wziąć 
udział w szkoleniu, dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4); 

 Wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w szkoleniu 
oraz przesłanie go mailem na adres wskazany przez organizatora; 

 Rejestracja uczestników następuje zgodnie według kolejności zgłoszeń; 

 Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora szkolenia           
o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia, najpóźniej na 2 dni przed wyznaczo-
nym terminem szkolenia. 

Zgłoszenia na szkolenie do 5.12.2013 r. do godz. 12.00 elektronicznie na adres: 
m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu, pocztą tradycyjną na adres: Inkubator Trzeciego 
Sektora w Rzeszowie, ul. Hetmańska 4/9, 35-045 Rzeszów.  

Osoba prowadząca:  

Agnieszka Krzemień 

trener i doradca w zakresie 
aplikowania o środki pomo-
cowe, zarządzania projek-
tem, budowania wizerunku, 
marketingu NGO. pomysło-
dawca wielu projektów spo-
łecznych ukierunkowanych 
na rozwój aktywności lokal-
nej, wzmocnienie organiza-
cji pozarządowych, budowa-
nie partnerstw. 

„Jak przygotować dobry wniosek - metodologia pisania  
projektów przez PES nieprowadzące działalności  

gospodarczej ”, 



PROGRAM SZKOLENIAPROGRAM SZKOLENIAPROGRAM SZKOLENIA   

Godzina  Dzień I -  poniedziałek 09.12.13r. 

9.00. - 11.00 

Sesja otwierająca. Prezentacja celów i programu szkolenia.  
Jak zacząć – czyli podstawowe informacje o wniosku i projekcie. 
Planowanie projektu - czyli diagnoza problemów i potrzeb środowiska (drzewo proble-
mów,  drzewo celów).  

11.00—11.15 Przerwa kawowa 

11.15—13.15 Przedstawienie i analiza podstawowych części fiszki projektowej.  

13.15—13.45 Przerwa obiadowa 

13.45 –14.45 Aktualne konkursy – źródła finansowania działalności NGO, cz. I. 

14.45—15.00 Przerwa kawowa 

15.00—16.00 Aktualne konkursy – źródła finansowania działalności NGO, cz. II. 

Godzina  Dzień II -  wtorek 10.12.13r. 

9.00—10.45 

Sesja otwierająca – pytania. Racjonalna Samo-Analiza  
Warsztaty projektowe (praca w grupach) – wypracowanie wniosków o dofinansowanie 
w odpowiedzi na aktualne konkursy: 

 Uzasadnienie – diagnoza sytuacji problemowej. 

10.45—11.00 Przerwa kawowa 

11.00—12.30 
Warsztaty projektowe, cd.: 

 Wybór celu głównego i celów szczegółowych.  

12.30—13.00 Przerwa obiadowa 

13.00—14.45 

Warsztaty projektowe, cd.: 
 Określenie grupy/grup - docelowej/docelowych. 
 Opis planowanych działań w projekcie. 
 Harmonogram. 

14.45—15.00 Przerwa kawowa 

15.00—16.00 

Warsztaty projektowe, cd: 
 Budżet. 
 Rezultaty.  

Sesja zamykająca – pytania i odpowiedzi.  

„Jak przygotować dobry wniosek - metodologia pisania projektów  
przez PES nieprowadzące działalności gospodarczej ” 

Stalowa Wola, 9-10.12.2013 


