ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie „Strategia
rozwoju organizacji”, które odbędzie się w dniach: 22 i 23.01.2009 r. w godzinach :
9,00-17,00
w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK” w Zamościu przy
ul. Wyszyńskiego 28 A

Opis szkolenia
Informacje podstawowe o szkoleniu:
- poznanie etapów budowy strategii ngo , zapoznanie z zasadami jej monitorowania i
aktualizowania
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
• przeprowadzać samoocenę organizacji • diagnozować sytuację • tworzyć misję i wizję
rozwoju organizacji • określać cele strategiczne • tworzyć plany i zadania operacyjne

Program szkolenia:
1.Zasady budowania strategii – sami czy z ekspertem ( porady praktyczne).
2. Elementy składowe strategii - diagnoza sytuacji ngo , horyzont czasowy strategii,
analiza silnych słabych stron, szans i zagroŜeń (SWOT) – warsztaty.
3. Misja a wizja- warsztaty.
4. Cele strategiczne – warsztaty.
5. Cele operacyjne- warsztaty.
6. Zadania realizacyjne jako element wykonawczy strategii (harmonogram,
odpowiedzialność)
7. Wskaźniki strategii i ich monitorowanie.
8.System wdraŜania strategii (tworzenie zespołów monitorujących, analiza danych,
aktualizowanie strategii, Public Relations strategii.
9. Pozyskiwanie środków - strategia fundraisingowa.
10. Działania w ramach PO KL. Przykłady projektów w ramach PO KL.

Szkolenie zorganizowane przez Zamojskie Centrum
Wolontariatu w ramach Projektu „RAZEM ŁATWIEJ –
federalizacja zamojskich organizacji pozarzadowych”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o prelegencie:
Zygmunt Klimczuk- Specjalista Euro-NGO, doświadczony trener w zakresie planowania
strategicznego i zarządzania projektami . Praktyk - doradca i współtwórca strategii rozwoju gmin,
miast, województwa. Brał udział w projektach realizowanych dla Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich przy moderowaniu
Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Ministerstwa Rolnictwa (Program
Leader –obejmujący szkolenia na temat budowania zintegrowanych strategii rozwoju obszarów
wiejskich dla Lokalnych grup działania). Realizował szkolenia dla organizacji, samorządów i
przedsiębiorców z zakresu planowania strategicznego, integracji polski z UE, pozyskiwania
środków z funduszy strukturalnych, zarządzania projektami. Autor wielu publikacji (min. „Strategia
Rozwoju Turystyki i Atrakcji Turystycznych„) i kompletów materiałów szkoleniowych z zakresu
budowania strategii. Akredytowany doradca i trener Roszefs, specjalista w zakresie pozyskiwania
środków z funduszy strukturalnych UE. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia polityki
PR, marketingu.

Szkolenie jest bezpłatne !!!
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, 1 posiłek
podczas kaŜdego dnia szkolenia oraz przerwy kawowe.
Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który
jest dostępny na stronie www.zfis.pl.
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