Tytuł warsztatu
Cel warsztatu

Dla kogo jest ten
warsztat?

Czego się dowiesz w
trakcie warsztatu?

„Praktyczny warsztat opracowywania dobrych projektów”
Przygotowanie uczestników/uczestniczek warsztatu do opracowania
atrakcyjnej, pełnej, spójnej i zgodnej z wymogami konkursu grantowego
propozycji projektowej.
Dobry pomysł na projekt – edukacyjny, kulturalny, społeczny - to podstawa
sukcesu w konkursie grantowym. Piszący projekty wiedzą jednak, jak ważny
jest sposób zaprezentowania pomysłu na projekt, jego spójność i język,
którym ten pomysł na projekt jest opisany. Zapraszamy do ulepszenia i
dopracowania Waszych projektów!
- Dla osób pracujących, współpracujących oraz wolontariuszy organizacji
pozarządowych (NGO);
- Dla pracowników sektora samorządowego współpracujących z
organizacjami pozarządowymi;
- Dla innych osób zainteresowanych tematyką prawidłowego tworzenia
projektów;
>> Dowiesz się, jak zaplanować spójny i kompletny projekt;
>> Dowiesz się, jak sprawdzić kwalifikowalność NGO/instytucji do udziału w
konkursie grantowym;
>> Dowiesz się, jak prawidłowo zaplanować i napisać projekt na konkurs
grantowy;
>> Dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić wniosek aplikacyjny o
dofinansowanie projektu;
>> Poznasz sposoby poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do
projektów partnerskich.

Bonus!

Każda z organizacji/ instytucji biorących udział w szkoleniu będzie mieć
możliwość przesłania gotowej propozycji projektowej do wstępnego
sprawdzenia pod kątem spójności i odpowiedniości dla konkretnego
konkursu grantowego. Otrzyma uwagi i rekomendacje na temat tego, jak
można uzupełnić/ poprawić projekt i lepiej dostosować go do wymagań
grantodawców.

Czas trwania
warsztatu
Typ warsztatu

8 godzin, 1 dzień

Program warsztatu

Każdego uczestnika/ uczestniczkę zapraszamy na warsztaty z konkretnym
pomysłem na projekt edukacyjny/ kulturalny/ społeczny. W trakcie
warsztatów pomysł będzie dopracowywany zgodnie z poszczególnymi
etapami logiki projektowej i wymogami programów grantowych.
Jeżeli nie masz gotowego pomysłu – będziemy pracować na temacie
przykładowym, adekwatnym do specyfiki działania Twojej organizacji.
Warsztat jest prowadzony w bardzo małej grupie 4-10 osób, co gwarantuje
indywidualne podejście a jednocześnie – wymianę pomysłów i doświadczeń.

Otwarte, stacjonarne

9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników szkolenia; wprowadzenie do tematyki

szkolenia.
Moduł 1. 9.15 – 11.00
Warsztat: Cykl projektu. Logika planowania projektu: uzasadnienie potrzeby
realizacji – określanie celów – określanie grup docelowych.
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
Moduł 2. 11.15 – 13.00
Warsztat: Logika planowania projektu c.d.: Planowanie działań/zadań;
planowanie harmonogramu projektu; planowanie i konstruowanie budżetu
projektu.
13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa
Moduł 3: 13.30 – 15.00
Warsztat: Logika planowania projektu c.d.: Planowanie zespołu
projektowego. Określanie rezultatów projektu. Określanie ryzyka i
sposobów przeciwdziałania. Analiza zasobów projektodawcy pod kątem
wykonalności projektu (kadra, zasoby techniczne, organizacyjne;
doświadczenie).
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
Moduł 4. 15.15– 17.00
Warsztat: Analiza dokumentacji konkursowej. Metody sprawdzenia
kwalifikowalności organizacji do ubiegania się o dofinansowanie. Procedura
i techniki wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.
Metody poszukiwania i wyboru partnerów do projektu.
Terminy i miejsce
warsztatów

Bielsko-Biała, 12-12-2015 r.
Bielsko-Biała, 19-12-2015 r.
Możliwe są inne terminy, po zebraniu grupy m.in. 6 osób.

Forma przyjmowania
zgłoszeń

Termin nadsyłania
zgłoszeń
Cena warsztatu i
warunki płatności

Wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać e-mailem
na adres faie@fundacjaaie.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja
Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała.
Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne, z podaniem w. w. danych.
Formularz można pobrać tutaj: http://www.fundacjaaie.eu/
Do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (decyduje kolejność zgłoszeń
i dokonania wpłaty za udział w szkoleniu)
- Cena warsztatu dla członków/współpracowników/pracowników organizacji
pozarządowych wynosi 150,00 zł brutto.
- Cena warsztatu dla osób nie związanych z organizacjami pozarządowymi
wynosi 200,00 zł brutto.
- Forma płatności: wpłata lub przelew na konto: BGŻ S.A.,

W cenie warsztatu

Maksymalna i
minimalna liczba
osób w grupie
warsztatowej
Organizator
szkolenia/Kontakt
Osoba prowadząca

nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0398 9480 tytułem „Opłaty za udział w
warsztacie ………………….. w terminie …..”
Prosimy o przesłanie kopii dowodu wpłaty lub przyniesienie potwierdzenia
wpłaty na szkolenie.
- Komplet materiałów szkoleniowych;
- Poczęstunek;
- Imienny certyfikat udziału w szkoleniu;
- Możliwość skonsultowania wniosku projektowego po warsztacie.
Maksymalnie 10 osób; minimalnie 5 osób.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania
opłaty za szkolenie.
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300
Bielsko-Biała; tel. 511-551-439; e-mail: faie@fundacjaaie.eu;
www.fundacjaaie.eu
Agnieszka Dadak, menadżer projektów, trener - 8 lat doświadczenia w
pisaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w
tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (w ramach PIW
EQUAL, LdV - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Europa dla
Obywateli, PO FIO, ASOS); Od 2006 r. Członek Zarządu Baltic Network for
Adult Learning. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management
Professional (PMP). Rekomendacja trenerska; Ponad 280 godzin
zrealizowanych szkoleń z zakresu planowania i zarządzania projektami.
Ostatnio ukończone 160 – godzinne szkolenie „Trener w organizacji” (2014).
Od 2002 w III sektorze. Studia podyplomowe - “Zarządzanie Projektem
Europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2006-2007).

