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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. NIEZBĘDNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, CZYLI O TYM JAK SPAĆ SPOKOJNIEJ.
Warsztaty/szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w godz. 10.30–15.00
Czy pamiętasz początki swojej przygody w pracy społecznika? Z pewnością możesz pochwalić
się wieloma sukcesami, ale pewnie zdarzyło Ci się podjąć działania, które z perspektywy czasu
można było zrobić inaczej, lepiej. Jeśli tak, czytaj dalej 
Dla każdego kto działa w fundacji czy stowarzyszeniu ważna jest (a przynajmniej powinna być ważna) misja.
Chcemy zmieniać świat, pomagać innym, chronić przyrodę, rozwijać miejsca, w których żyjemy. W natłoku
pracy łatwo przeoczyć sprawy, które mogą mieć poważne konsekwencje prawno-finansowe dla Twojej
organizacji.
To szkolenie pozwoli Ci zminimalizować ryzyka i koszty błędów, z których często nawet nie zdają
sobie sprawy zarządzający fundacją czy stowarzyszeniem.
Tematy, które zostaną poruszone na szkoleniu:
 Najważniejsze dokumenty w organizacji – na co zwrócić uwagę, jakich błędów unikać.
 Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w podmiocie ekonomii społecznej.
 O czym pamiętać angażując w działania wolontariuszy.
 Kalendarz w organizacji, czyli terminy o których należy pamiętać
 Odpowiedzialność członków zarządu.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty/szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych
(stowarzyszenia, fundacje) oraz osoby zainteresowane założeniem/prowadzeniem tych podmiotów.
Prowadząca: Ilona Pietrzak – Przedsiębiorca społeczny. 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. ZAŁÓŻMY RAZEM PRZEDSIĘBIORSTWO
I RYZYKO PROWADZENIA PS.

SPOŁECZNE!

KORZYŚCI,

UWARUNKOWANIA

Warsztaty/szkolenie odbędzie się w dniu 25 listopada 2019r., w godz. 10.30-15.30
1. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
2. Co warto wiedzieć? Najważniejsze uwarunkowania prowadzenia PS
3. Po co to komu? Najważniejsze korzyści za założenia PS dla różnych grup potencjalnych założycieli
4. Co się może stać, czyli ryzyko w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego
5. Jak zweryfikować swój pomysł na biznes społeczny?
6. Specyficzne uwarunkowania różnych form prawnych PS.
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Zapraszamy na bezpłatne warsztaty/szkolenie osoby zainteresowane powołaniem/prowadzeniem
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,
jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych, osób defaworyzowanych np. bezrobotnych
czy niepełnosprawnych.
Prowadzący: Waldemar Żbik - pełni funkcję doradcy kluczowego w OWES SWR, związany z przedsiębiorczością
społeczną od 2006 r., przez kilka lat prowadził przedsiębiorstwo społeczne w formie spółdzielni socjalnej, klientom OWES
pomaga dobrać odpowiednią formę prawną oraz pracuje nad modelem biznesowym i biznes planem przedsiębiorstwa
społecznego, swoich doświadczeniem w zakresie spółdzielczości socjalnej dzieli się przez bloga
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl.

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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