Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Lider projektu „Małopolski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej", zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń
nt. „Zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej” – II edycja oraz
do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń „Menedżer Ekonomii Społecznej” potwierdzonych
dyplomem ukończenia studiów podyplomowych – III edycja.
Uczestnikami szkolenia „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii
społecznej” mogą być osoby fizyczne zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i /
lub uczące się i/ lub pracujące na terenie województwa małopolskiego.
Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych o następującej tematyce: zasady
zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, fundacji,
spółdzielni pracy, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, Klubów Integracji Społecznej,
Zakładów Aktywności Zawodowej,…), prawo, rachunkowość i finanse, marketing, biznes
plan, procesy grupowe, zarządzanie kapitałem ludzkim. Dodatkowo w ramach wsparcia
otrzymają Państwo bezpłatne doradztwo indywidualne z zakresu: rejestracja i prawne aspekty
prowadzenia PES, marketing, biznes plan, finanse – 20 godzin, a także doradztwo grupowe z
zakresu: prawne aspekty prowadzenia PES, biznes plan, finanse – 15 godzin.
W szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej” mogą wziąć udział przedstawiciele:
organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, Spółdzielni Inwalidów
i Niewidomych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów terapii Zajęciowej oraz
Zakładów Aktywizacji Zawodowej.
Uczestnik szkolenia zdobędzie aktualną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej oraz ich finansowania. W ramach cyklu szkoleń obejmującego 150
godzin zajęć poruszana będzie tematyka dotycząca prawnych aspektów prowadzenia PES,
finansowania działań PES, marketingu, controlingu, zarządzania strategicznego, strategii
rozwoju, współpracy z otoczeniem, fundraisingu oraz wolontariatu.
Rozpoczęcie zajęć w ramach wyżej wymienionych szkoleń planowane jest na marzec.
Organizator szkolenia zapewnia w trakcie zajęć catering oraz materiały dydaktyczne.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:
http://fundacja.e-gap.pl/mowes/mowes/szkolenia-i-doradztwo-zasady-zakladania-iprowadzenia-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
oraz na stronie:
http://fundacja.e-gap.pl/mowes/mowes/szkolenia-i-doradztwo-menedzer-ekonomiispolecznej/
a także w punkcie konsultacyjnym w Tarnowie na ul. Św. Anny 5, tel. 14/ 626 80 18.
Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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