REGULAMIN SZKOŁY
MENADŻER 3.0
§ 1. Informacje ogólne
Menadżer 3.0 to cykl edukacyjny, składający się z 4 trzydniowych sesji szkoleniowych, realizowany przez
Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych w projekcie pn: „Laboratorium Animacji Społecznej”
sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Celem Szkoły jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją.
Podczas szkolenia uczestnicy zgłębia zagadnienia dotyczące istoty planowania strategicznego, jego przebiegu i
znaczenia, przećwiczą metody prowadzenia strategicznej analizy organizacji, zautomatyzują wiedzę na temat
celów akceptowalnych, realnych i mierzalnych, dowiedzą się jak zapewnić partycypacyjny sposób prac nad
strategią. Wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania pracowników, wolontariuszy,
rekrutacji, selekcji zespołu oraz dokonywania oceny ich pracy, rozmów oceniających i rozwojowych oraz udzielanie
informacji zwrotnej. Nauczą się analizować sprawozdania finansowe i obecny stan prawny, zasady konstrukcji
bilansu, rachunku zysków i strat, współpracy zarządu organizacji z księgowym, odpowiedzialności członka zarządu
w zakresie rachunkowości, podstawowych pojęć i narzędzi księgowych oraz kompetencji formułowania oczekiwań
zarządzającego finansami wobec księgowego. Grupa będzie stale wspierania przez lidera procesu edukacji,
odpowiedzialnego za stworzenie szczegółowego programu, dobór trenerów, przygotowanie wspólnie z nimi
materiałów szkoleniowych, proces grupowy, monitoring realizacji zadań rozwojowych itd. Koncepcja Szkoły
powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować w NGO i przewodzić organizacjom i grupom, robili
to w najlepszy możliwy sposób. Szkolenia będą typowo treningowe, oprócz sporej dawki wiedzy z zakresu prawa,
finansów itd., uczestnicy wezmą też udział w wielu ćwiczeniach aktywnych, symulacjach, dyskusjach, a także
wykonają „zadania domowe” pomiędzy sesjami. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów,
ekspertów, którzy na co dzień współpracują z NGO.
W ramach Menadżera 3.0 odbędą się 4 trzydniowe szkolenia (piątek-niedziela, 16h), zgodnie z następującym
harmonogramem:
Lp.
Nazwa szkolenia
1 Ja jako menadżer. Kompetencje dobrego menedżera –
zarządzanie strategiczne.
2 Jak sprawnie zarządzać? Jak stworzyć dobry zespół, motywować
do działania. Procedury i dokumenty, które w tym pomogą.
3 Jak to wszystko policzyć? Wspólny język z księgowością. Finanse i
księgowość.
4
Jak się sprzedać? Marka NGO, marketing.

Termin
6-8 marca
27-29 marca
8-10 maja
5-7 czerwca

Miejsce
Osada
Danków
Plajny
Osada
Danków
Osada
Danków

Trener
Rafał Górski
Marta Florkowska
Agata Błaszczyk
Janusz Pietruszyński

§ 2. Zgłoszenia i rekrutacja
1. W Menadżerze 3.0 mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnych (liderzy, członkowie,
wolontariusze) reprezentujący organizacje pozarządowe zainteresowane lub działające na rzecz rozwoju
lokalnego.
2. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie na podstawie składanych formularzy zgłoszeniowych.
O wyborze uczestników do udziału w Szkole decydować będą następujące kryteria:
a) dotychczasowe działania kandydata w zarządzaniu organizacją
b) motywacja uczestnika do udziału w Menadżerze 3.0
c) pomysły na wykorzystanie zdobytych umiejętności w przyszłości

3. Kandydat do udziału Szkole musi być członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej,
którą reprezentuje.
4. W celu zgłoszenia się do udziału w Szkole należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 24 lutego
2020 roku, w wersji elektronicznej: https://forms.gle/U9Bnw8PETmLgz9519 lub podpisany skan na adres:
biuro@forumanimatorow.org.
§ 3. Zobowiązania Uczestników
1. Uczestnicy zobowiązują się do:
• przestrzegania niniejszego Regulaminu,
• obecności na wszystkich szkoleniach,
• zorganizowania dojazdu na szkolenie we własnym zakresie
• informowania Organizatora o możliwości nie wzięcia udziału w szkoleniu min. 5 dni przed jego rozpoczęciem
(telefonicznie, mailowo lub osobiście),
• wypełnienia ankiet, list obecności oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
• uczestniczenia w ewentualnym wywiadzie focusowym dotyczącym uczestnictwa w szkole,
• ewentualnego uczestniczenia w Forum Inicjatyw Lokalnych.
2. Warunkiem ukończenia udziału w szkole jest:
- obecność na co najmniej 80% godzin zajęć przewidzianych w ramach Szkoły
- przygotowania prac domowych jeżeli będą wymagane między sesjami
§ 4. Zobowiązania Forum Animatorów Społecznych
1. Forum Animatorów Społecznych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do organizacji Szkoły na jak
najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.
2. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, wynagrodzenia trenerów oraz
zapewnienia materiały szkoleniowe.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Stowarzyszenie Forum Anmimatorów
Społecznych.
2. Każdy uczestnik Menadżera 3.0, który spełni wszystkie wymagania określone w Regulaminie otrzyma certyfikat
ukończenia Szkoły, który zawierać będzie ilość godzin oraz tematykę poszczególnych szkoleń.

……………………………………………………
Podpis przedstawiciela organizacji

………………………………………………….
Pieczęć Forum Anmimatorów Społecznych

……………………………………………………
*Podpis uczestnika Szkoły

………………………………………………….
Podpis Reprezentanta FAS

*Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i przyjmuję odpowiedzialność za przestrzeganie jego
postanowień. Wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami wynikłymi z rezygnacji ze szkolenia.

