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Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na szkolenia/warsztaty w swojej siedzibie w
Katowicach przy ul. Warszawskiej 28a/2 w następujących tematach:
A. JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ WSPÓŁPRACY NGO Z BIZNESEM?
Warsztaty/doradztwo odbędzie się w dniu 16 października 2019r., godz. 11.30-15.00
Szukasz pieniędzy na działania Twojej organizacji? Myślisz o współpracy z biznesem, ale nie
wiesz od czego zacząć? Chcesz dowiedzieć się jak przygotować ofertę współpracy z firmą?
Weź udział w warsztatach, na których dowiesz się czego firmy oczekują od organizacji społecznych oraz jak
zabrać się do przygotowania oferty sponsorskiej.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)
oraz osoby zainteresowane założeniem/prowadzeniem tych podmiotów.
Prowadząca: Ilona Pietrzak - Fundraiser. Trener i doradca. Zarządzała/zarządza kilkunastoma projektami na łączną
kwotę ponad 25 mln zł. Kierownik projektu systemowego 1(00)% wsparcia dla 3. sektora oraz partnerskiego projektu na
rozwój fundraisingu w PES, realizowanego wspólnie z Deutscher Fundraising Verband. Konsultant regionalny ds. zamówień
publicznych. Doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (nr certyfikatu MPiPS DB_14/2013). Absolwentka
Programu „Menedżerowie NGO” i „Strażnicy – Akademia Fundraisingu”.
B. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PODSTAWOWE POJĘCIA I ZASADY
Szkolenie odbędzie się w dniu 24 października 2019r., godz. 14.30-18.00
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami i pojęciami związanymi z
funkcjonowaniem zamówień publicznych, a także dowiedzą się:
1.
2.
3.
4.

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach.
Jak ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Jak prawidłowo sporządzać ofertę.
Jakie i kiedy przysługują środki ochrony prawnej.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie osoby składające lub zamierzające złożyć ofertę na zapytanie ofertowe
w imieniu przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej.
Prowadząca: Wioleta Płocharczyk - prawnik, związana z tematyką zamówień publicznych od roku 2000, posiada
wieloletnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur z zakresu zamówień publicznych,
także przy realizacji projektów finansowanych z funduszów UE.

C. NISKOBUDŻETOWY
KLIENTÓW.

MARKETING

–

METODY

DOCIERANIA

FIRM

SPOŁECZNYCH

warsztaty odbędą się w dniu 30 października 2019r., w godz. 10.00 - 15.30
Program warsztatów:
1. Do kogo chcemy dotrzeć, czyli po pierwsze poznaj swojego klienta.
2. Co i jak mówić, czyli konstruujemy ofertę firmy społecznej.
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3. Narzędzia i techniki, m.in.:
a. Wizytówka w Google – jak ją założyć i zoptymalizować?
b. Strona www – jak zwiększyć jej skuteczność?
c. Lista mailingowa i newsletter – kiedy i jak warto to robić?
d. Google Ads – na co zwrócić uwagę?
e. Facebook Ads – jak to zrobić dobrze?
f. Wykorzystanie opinii w biznesie społecznym
g. Skuteczne działania off line.
h. Szybkie strzały: co warto wykorzystać, a czego unikać?
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty członków zarządu i osoby odpowiedzialne za marketing w firmach
społecznych (podmiotach, które mają ofertę rynkową i szukają klientów na otwartym rynku).
Uczestnicy powinni wziąć ze sobą na warsztaty laptopy / tablety lub przynajmniej smartfony (potrzebne do
ćwiczeń) z dostępem do posiadanych kont Google czy Facebook.
Prowadzący: Waldemar Żbik, doradca kluczowy w OWES SWR, bloger i przedsiębiorca, pomaga przedsiębiorstwom
społecznym wejść na rynek i dotrzeć do swojej grupy klientów, absolwent studiów podyplomowych marketing internetowy
na WSB w Chorzowie.
Szkolenia/warsztaty skierowane są do organizacji działających i osób zamieszkałych na obszarze miast:
Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.
Realizacja szkoleń/warsztatów odbywa się w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunkiem udziału w szkoleniach/warsztatach jest:
 przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza link jak niżej,
 dostarczenie przed szkoleniem/warsztatami oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów
uczestnika warsztatów oraz podmiotu zgłaszającego uczestnika z podpisami osób reprezentujących
(warunek konieczny).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem
www.swr.pl/owes lub po kliknięciu tutaj.
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