„KOMPETENTNE ORGANIZACJE
BUDUJĄ III SEKTOR”
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich dla zwiększenia kompetencji organizacji
obywatelskich realizuje projekt „Kompetentne organizacje obywatelskie
budują III sektor” współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Trwający od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia roku 2019 projekt partnerstwa
publiczno - społecznego zakłada wdrożenie wsparcia organizacji obywatelskich
działających w powiecie ostródzkim. Głównym jego celem jest wzrost potencjału
instytucjonalnego 100 przedstawicieli z minimum 25 organizacji pozarządowych
i 7 grup nieformalnych poprzez system wsparcia obejmujący następujące
działania:
- Akademia organizacji społecznych: 2 cykle edukacyjne obejmujące
diagnozy, indywidualny plan rozwoju, spotkania coachingowe, szkolenia
i warsztaty tematyczne wspierające edukacje w tematyce ustaw, księgowości,
finansowania, promocji i marketingu, tworzenia projektów, partnerstwa,
zarządzanie i sprawozdawczość w organizacji.
- Edukacja „OPEN”: Szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb organizacji
niepokrywająca się z tematyką Akademii organizacji społecznych, dla tych,
którzy nie brali w niej udziału z uwagi na np. posiadaną wystarczającą wiedzę
w określonym temacie.
- Doradztwo ogólne i specjalistyczne: Prowadzone indywidualnie lub grupowo,
przez coacha i ekspertów zewnętrznych, doradztwo dla wszystkich chętnych
organizacji pozarządowych.

- Animacja środowisk lokalnych: Wsparcie grup nieformalnych przez
animatora, animacja środowisk lokalnych do tworzenia organizacji
pozarządowych.
- e-NEWSLETTER: Bezpłatna, dostarczana mailowo do przedstawicieli
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, grup
nieformalnych i samorządów, którzy wyrazili chęć otrzymywanie go. Istnieje
możliwość, by organizacje zainteresowane umieszczeniem informacji w eNewsletterze przedstawiły w nim przygotowane przez siebie treści.
Przez pierwsze pół roku trwania projektu wydawany będzie także dodatek
specjalny „Działalność organizacji społecznych w latach 1918-2018”.
- Baza NGO: Jednolita baza organizacji stworzona i aktualizowana w celu
tworzenia wspólnych inicjatyw, ułatwienia komunikacji i współpracy.
- TOPPO: Targi organizacji pozarządowych Powiatu Ostródzkiego to impreza
mająca na celu promocję organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów
aktywności społecznej wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego, integrację
sektora publicznego i pozarządowego.
- Pozarządowy Kiermasz Świąteczny: W 2019 roku by zaprezentować dorobek
III sektora odbędzie się wydarzenie, które będzie wspólną inicjatywą organizacji
pozarządowych w partnerstwie z samorządami.
Więcej informacji:
http://www.cwop.org.pl/projekty/projekty-realizowane/959-rekrutacjakompetentne-organizacje-obywatelskie-buduja-iii-sektor.html
http://www.cwop.org.pl/projekty/projekty-realizowane/959-rekrutacjakompetentne-organizacje-obywatelskie-buduja-iii-sektor.html

