Zrzeszanie się
„Nie ma bowiem takiej rzeczy, której wola

Miejsca, w których działają
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ludzka nie byłaby zdolna osiągnąć przez
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dobrowolne działania jednostek połączonych we
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wspólnym wysiłku”
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(Alexis De Tocqueville).
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Organizacje pozarządowe, którymi są głównie

Racibórz

stowarzyszenia i fundacje, pełnią bardzo waŜną rolę.

Rybnik

Zapewniają nie tylko zdrowe stosunki społeczne

Rzeszów

i przestrzeganie zasad demokracji, ale tworzą takŜe

Stalowa Wola

moŜliwości działania spowodowanego odruchem serca

Zabrze

i spełnianiem powinności obywatelskich obowiązków.

śory

To właśnie on wpływają na naszą rzeczywistość.

Tu moŜesz zasięgnąć informacji:

Trzeci sektor to ogół organizacji pozarządowych,
działających społecznie i nie dla zysku. Ma do spełnienia
dwie waŜne funkcje. Po pierwsze, umoŜliwia działalność na
rzecz innych osób i organizacji. Po drugie jednoczy ludzi,
którzy czują się bezpieczni i rozumiani w swojej
wspólnocie.

Projekt „Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Inkubatory Trzeciego Sektora

Inkubator

Szkolenia

Trzeciego Sektora

Szkolenia są kierowane do osób związanych z III sektorem,

i dwudniowe szkolenia dla

a takŜe do tych, którzy dopiero chcą zacząć działać.

organizacji pozarządowych:

To miejsce dla małych i średnich organizacji

Wykwalifikowani pracownicy i działacze przyczyniają się do

pozarządowych, w którym otrzymają one wsparcie

profesjonalizacji swych organizacji, a tym samym do ich

merytoryczne i techniczne, a takŜe dla osób, które chcą

sprawniejszego działania. Przeszkolone osoby zwiększają

rozpocząć działalność w NGO.

wiarygodność organizacji pozarządowych jako jednostek
realizujących projekty oraz potencjalnych partnerów dla

Inkubator wspiera działalność organizacji poprzez
informacje, poradnictwo, opiekę merytoryczną, szkolenia,
wsparcie lokalowe i techniczne;

pozostałych sektorów gospodarki. Dzięki szkoleniom
organizacje będą mogły zwiększyć ilość podejmowanych
inicjatyw i pozyskiwać środki równieŜ z najbardziej
skomplikowanych programów grantowych.

***
W Inkubatorach Trzeciego Sektora organizacje mają do

prowadzą jedno-

- Standaryzacja usług
- Zarządzanie organizacją
- Współpraca i partnerstwo lokalne
- Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO
- Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek?
- Podstawy zarządzania projektami
- Zarządzanie projektami
- Księgowość i kontroling w NGO

*

- Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
- Federalizacja III sektora
- NGO jako pracodawca w sektorze gospodarki społecznej

Wszelkich informacji na temat szkoleń udzielają

- Prowadzenie działalności gospodarczej dla NGO

Inkubatory, a takŜe czuwające nad nimi organizacje:

- Promocja i informacja w NGO

dyspozycji specjalistyczne czasopisma i literaturę,
doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

organizacjami pozarządowymi, obsługę sekretarską

e-mail: agnieszka.zielonka.mitura@cris.org.pl

Tel.: 032 739 55 12,

i księgową, pomoc w organizacji spotkań i imprez.
Inkubatory prowadzą takŜe spotkania, podczas których

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Tel.: 032 273 26 62, e-mail: swr@swr.pl

organizacje działające na danym terenie będą mogły
poznać się między sobą, znaleźć partnerów do projektów
czy po prostu skonsultować pomiędzy sobą.

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS
Tel.: 032 205 02 31, e-mail: kafos@kafos.org.pl
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