Zapraszamy na najbliższe szkolenia
dla przedstawicieli Podmiotów ekonomii społecznej!
Tytuł szkolenia
ŹRÓDŁA I METODY
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁANIA
PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ (PES)
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
MERYTORYCZNA I
FINANSOWA
PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ (PES)
ZARZĄDZANIE
PODMIOTAMI EKONOMII
SPOŁECZNEJ (PES)
MARKA i PUBLIC
RELATIONS W
PODMIOTACH EKONOMII
SPOŁECZNEJ (PES)
BIZNES W PODMIOTACH
EKONOMII SPOŁECZNEJ
(PES)

Zakres szkolenia m.in.
Źródła: prywatne i publiczne, krajowe i
zagraniczne w tym pożyczki, darowizny,
sponsoring, zbiórki, PFRON, EFS, FIO, EOG;
gdzie szukać, jak pozyskać, jak rozliczyć projekt

Terminy*
III gr: wrzesień 2013r.

Sprawozdawczość merytoryczna OPP, PES,
sprawozdawczość finansowa: aspekty prawne,
Bilans, Rachunek wyników, CIT.

II gr: IV kwartał
2013r.

Aspekty prawne działania PES, analiza
organizacji, zarządzanie: zasobami ludzkimi,
relacjami i zadaniami, promocja PES
Marketing w ES; identyfikacja i analiza potrzeb
klientów, budowanie marki, public relations w
Ekonomii Społecznej

IV gr: 22-23.06.13r.

PS: odpłatna działalność pożytku publicznego,
działalność gospodarcza, biznes plan,
marketing, katalog usług i wyrobów.

III gr: październik
2013r.

MENADŻER EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Zarządzanie PES, kadry i płace w PES, PS,
źródła i metody pozyskiwania finansowania na
działania PES, w tym pożyczki,
sprawozdawczość.
Podstawy prawne, polityka rachunkowości,
ZPK, dokumentacja księgowa, rzeczowe i
obrotowe składniki majątku w organizacji,
przychody i koszty statutowe, ewidencja i
rozliczanie dotacji; Bilans, Rachunek wyników,
CIT.

I i II grupa – wrzesień
i październik 2013 r.

KSIĘGOWY EKONOMII
SPOŁECZNEJ

WARSZTATY
PARTNERSTWA
LOKALNEGO NA RZECZ
EKONOMII SPOŁECZNEJ

Partnerstwa w rozwoju społeczności lokalnych
i Ekonomii Społecznej, formy i sposoby
tworzenia i działania partnerstw, MPL,
animacja działań partnerskich (łączenie
podmiotów w ramach dostępnych środków,
wypracowanie porozumień).

III gr: kwiecień 2014r.

I gr: 6-7-8.IX.2013 i
27-28-29.IX.2013 i
18-19-20.X.2013 i
22-23-24.XI.2013
Kolejny termin - II gr:
2014r.
III kwartał 2013 r.

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów
Po więcej informacji zapraszamy do OWES w Szczecinie i Lokalnych OWES oraz na www.aktywneowes.pl

Zapraszamy na najbliższe szkolenia
dla osób fizycznych chcących założyć PES!
Tytuł szkolenia
Zakres szkolenia m.in.
TWORZENIE PODMIOTÓW Trzeci sektor w Ekonomii Społecznej,
EKONOMII
SPOŁECZNEJ Stowarzyszenie a Fundacja, rejestracja i
(PES1)
funkcjonowanie PES
* dla osób fizycznych

Terminy*
III i IV gr: III kwartał
2013r.

TWORZENIE PODMIOTÓW
EKONOMII SPOŁECZNEJ
*dla grup inicjatywnych
(dotyczy osób
zakładających Spółdzielnie
Socjalne)

II gr: III kwartał
2013r.

Trzeci sektor w Ekonomii Społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem Spółdzielni
Socjalnych, Stowarzyszenie a Fundacja a
Spółdzielnia Socjalna, rejestracja i
funkcjonowanie PES, ABC
przedsiębiorczości, biznes plan, marketing i
zarządzanie (przygotowanie do założenia
Spółdzielni Socjalnych)

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów
Po więcej informacji zapraszamy do OWES w Szczecinie i Lokalnych OWES oraz na www.aktywneowes.pl

1

Podmiotami ekonomii społecznej w projekcie "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" są podmioty
posiadające status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja pozarządowa (np. fundacja,
stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, klub integracji
społecznej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółka
non-profit.

