
 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu Oddział w Legnicy                 
w ramach projektu  „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim” 

informuje, o uruchomieniu rekrutacji na bezpłatny cykl szkoleniowy  
„Działalność społeczno-ekonomiczna w podmiotach Ekonomii Społecznej”.  

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 15 lutego 2010 włącznie. 

Cel: 

przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego 
funkcjonowania na rynku jako podmioty ekonomii społecznej. 

Uczestnicy: 

• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmioty 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła                      
i innych kościołów oraz związków wyznaniowych. 

• podmioty, które planują rozpocząć prowadzenie działalności odpłatnej lub 
gospodarczej (w tym w również w formie spółdzielni socjalnej). 

Podmioty wyrażające chęć udziału w cyklu powinny posiadać siedzibę, oddział lub biuro 

na obszarze jednego lub kilku powiatów: jaworskiego, złotoryjskiego, legnickiego, 

lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego.   

 

Do udziału w Cyklu Szkoleniowym mogą zostać zgłoszone 2-3 osoby z jednej 
instytucji, które: 

- ukończyły 18 lat, 

- świadczą pracę na rzecz organizacji pozarządowej (umowa o pracę, umowa cywilno-

prawna , umowa woluntarystyczna, członkostwo w organizacji) 

- wyrażają zgodę na udział w projekcie w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem 

Cyklu, 

- udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

DATY SZKOLEŃ ORAZ TEMATYKA CYKLU: 

22-24.II.2010 – Blok 1 (3 dni) –  analiza potencjału organizacji, mocne i słabe 

strony, autoewaluacja, organizacja jako uczestnik rynku – nisze rynkowe, 



 

dostawca usług i produktów . 

29-31.III.2010 – Blok 2 (3 dni) – tworzenie biznesplanów i produktów, opisu usług 

– nisze rynkowe uszczegółowienie 

08-10.IV.2010 – Blok 3 (3 dni) – elastyczne formy zatrudnienia kobiet, kadry i 

finanse w organizacji, działalność gospodarcza NGO.  

CHARAKTERYSTYKA CYKLU: 

• Cykl szkoleniowy będzie realizowany od lutego2010 do kwietnia 2010. 

• Grupa będzie liczyła ok. 15 osób (maksymalnie 9 podmiotów) 

• Dla grupy przewidziano 9 dni szkoleniowych tj. 54 godziny zegarowe                                                                               

(3 trzydniowe zjazdy edukacyjne) . 

• Dla każdej osoby przewidziano min. 2 godziny pracy z doradcą 

• Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz 

materiały szkoleniowe. 

• Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce szkolenia. 

UCZESTNICTWO W CYKLU OZNACZA OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ W TRZECH 

SZKOLENIACH - łącznie 9 dni szkoleniowych. 

  
Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie kwestionariusza 

zgłoszeniowego (w załączniku) oraz odesłanie go do dnia 15 lutego 2010 na adres                

Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

 ul. Dworcowa 9; 59-220 Legnica, lub faxem 076 721 68 69.  

Zakwalifikowane organizacje będą zobowiązane do podpisania umowy                          
o udzielenie wsparcia (w załączniku). 


