Program szkolenia

TYTUŁ SZKOLENIA/MODUŁU
SZKOLENIOWEGO:
PROJEKT:

Od pomysłu do projektu

DATA I MIEJSCE REALIZACJI:

Szkolenie on-line 10.02.2021 godz. 17.00-20.00

Cel główny szkolenia

Zwiększenie przygotowania uczestników do tworzenia koncepcji
projektu oraz opracowania jej pod kątem pozyskiwania środków
publicznych

MOWES 2 – Małopolska Zachodnia


wiedza




Cele szczegółowe
uwzględniające
efekty uczenia
się i korzyści dla
uczestników


umiejętności



postawy



Zwiększenie znajomości pojęć specyficznych dla
planowania i realizacji projektów społecznych
Zdobycie znajomości narzędzi tj. Drzewa problemów i
potrzeb oraz Matrycy logicznej projektu
Zwiększenie umiejętności doboru narzędzi do
prowadzenia diagnozy problemów i potrzeb odbiorców
projektu
Zwiększenie umiejętności opracowania założeń Matrycy
logicznej projektu
Zwiększenie umiejętności prawidłowego formułowania
celów i rezultatów projektu
Zwiększenie umiejętności tworzenia harmonogramu
projektu
Zwiększenie gotowości do planowania projektów w
swoich grupach i organizacjach
Zwiększenie gotowości do pozyskiwania środków
publicznych na realizację projektów społecznych

Odbiorcy szkolenia
(charakterystyka uczestników)

Wstępne wymagania wobec
uczestników
(poziom zaawansowania w danym
temacie, wykształcenie,
dotychczasowe doświadczenie)

Zarys programu

Uczestnicy i uczestniczki projektu MOWES 2 - MZ




Warunki wstępne do udziału w projekcie MOWES.
Gotowość do pracy nad utworzeniem PES




Projekt społeczny – wprowadzenie
Etapy pracy nad przygotowaniem projektu
społecznego
Diagnoza potrzeb odbiorców
Matryca logiczna projektu
Harmonogram projektu







Forma zajęć, stosowane metody
kształcenia
Wsparcie poszkoleniowe
(np. zadania domowe, konsultacje,
baza wiedzy)

Czas trwania szkolenia -

Informacja o prowadzącym
(kompetencje, doświadczenie
zawodowe)

Analiza ryzyka
Projekt a wniosek – jak pracować dalej?

Szkolenie on-line w formie seminarium z elementami pracy
warsztatowej.
Dalsza praca z animatorem grupy.
4 godziny szkoleniowe
Trener: Joanna Czarnik – Menadżerka społeczna, koordynatorka
projektów, trenerka, doradczyni, ekspertka ds. NGO, psycholog.
Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu
zespołami, projektami i organizacjami pozarządowymi. Członkini
Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Prezeska Biura
Edukacji i Finansów sp. z o.o. oraz s.k., Przewodnicząca
Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży RAMPA. Specjalistka z
zakresu edukacji pozaformalnej dorosłych i młodzieży,
współautorka i realizatorka wielu kompleksowych programów
edukacyjnych m.in. poświęconych przygotowaniu do pracy w
nowych zawodach np. trenera, menadżera, specjalisty ds. PR i
reklamy, księgowego. Doradczyni i mentorka w obszarze
zarządzania w NGO, w szczególności zarządzania zespołem oraz
finansami NGO.

