Program VI edycji Sieci Doradców Lokalnych
I sesja

4 spotkania on-line po 4h – 4-5-6-7 kwietnia 2022 - w godzinach 09:00 - 13:00
Wsparcie

Merytoryka

Praktyka

ABC zarządzania finansami w organizacji

Zapoznanie z
mentorem/opiekunem grupy

 diagnoza umiejętności i potrzeb
 testy kompetencyjne

- znaczenie statutu i podstawy prawne zarządzania finansami w
organizacji
Narzędzia pracy doradcy
- rachunkowość w organizacjach pozarządowych
Organizacje pozarządowe i ich działalność społeczna
Posumowanie i plan pracy do czasu II sesji

Pomiędzy sesjami:
 Zadania praktyczne podnoszące umiejętności uczestników
 Doradztwo ze strony FRSO
 Opieka mentora i wsparcie rozwojowe dla doradcy
 Newsletter
 Webinaria edukacyjne
 Grupa na portalu facebook dla członków SDL

II sesja

4 spotkania on-line po 4h – 9-10-11-12 maja 2022 - w godzinach 09:00 - 13:00

Wsparcie

Merytoryka
Formy działalności organizacji pozarządowych
 projekty/zadania publiczne, działalność odpłatna i gospodarcza
 zagadnienia dotyczące rozliczeń organizacjach pozarządowych,
 systemy księgowe, sprawozdania składane z zadań zleconych

Asysta mentora/
opiekuna grupy

Roczna sprawozdawczość finansowa i merytoryczna – stowarzyszenie,
fundacja, status OPP
Posumowanie i plan pracy do czasu III sesji
Pomiędzy sesjami:









Zadania praktyczne podnoszące umiejętności uczestników
Doradztwo ze strony FRSO
Opieka mentora i wsparcie rozwojowe dla doradcy
Newsletter
Webinaria edukacyjne
Grupa na portalu facebook dla członków SDL
Monitoringi zdalne lub u doradców
Możliwość rozpoczęcia porad zaliczeniowych po weryfikacji jakości porad przez mentora

Praktyka

Ćwiczenia technik doradczych –
formy grupowe i indywidualne –
zdalne i telefoniczne

III sesja stacjonarna 6-8 czerwca 2022 – w Warszawie
- w godzinach poniedziałek 13:00 – 18:00, wtorek 9:00 – 18:00, środa 8:00 – 12:00
Wsparcie

Merytoryka

Praktyka

Budżetowanie w organizacji i w projektach
4 funkcje zarządzania, Jak planować finanse?
Asysta mentora Praca z narzędziem Prove it PL i narzędziem Planer
/opiekuna grupy
Analiza finansowa i umiejętność podejmowania decyzji zarządczych
Planowanie finansowe projektów
Posumowanie i plan pracy do czasu IV sesji
Pomiędzy sesjami:









Zadania praktyczne podnoszące umiejętności uczestników
Doradztwo ze strony FRSO
Opieka mentora i wsparcie rozwojowe dla doradcy
Newsletter
Webinaria edukacyjne
Grupa na portalu facebook dla członków SDL
Monitoring zdalne lub u doradców
Porady zaliczeniowe

Ćwiczenia w oparciu o poznane narzędzia

IV sesja stacjonarna 7-9 września 2022 – w Warszawie
- w godzinach środa 13:00 – 18:00, czwartek 9:00 – 18:00, piątek 8:00 – 12:00
Wsparcie

Merytoryka
Formalno-prawne zagadnienia funkcjonowania organizacji:
Prawne obowiązki organizacji, wymagane/zalecane regulaminy, procedury,
wewnętrzne polityki, umowy i inne

Prawno-finansowe aspekty pozyskiwania środków finansowych – darowizny,
Asysta mentora/
Zbiórki publiczne i niepubliczne, loterie fantowe, sponsoring, 1% i inne
opiekuna grupy

Praktyka

Ćwiczenia technik doradczych –
doskonalenie i formy dla porad
długofalowych

Praktyczne pozyskiwanie środków na działanie - fundraising
Zaświadczenie z zakresem odbytych zajęć w ramach przygotowania do certyfikacji
Posumowanie i plan pracy do czasu certyfikacji
Po sesji:
 Doradztwo ze strony FRSO
 Opieka mentora i wsparcie rozwojowe dla doradcy
 Porady zaliczeniowe – etap końcowy
 Grupa na portalu facebook dla członków SDL
 Newsletter
 Webinaria edukacyjne
 Monitoringi zdalne lub u doradców

Certyfikacja
Dofinansowania z funduszu motywacyjnego dla certyfikowanego doradcy

