
SZKOLENIA JEDNODNIOWE OGÓLNE

 Grupa szkoleniowa: średnio 15 osób, nabór otwarty, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 
projektu, oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

 Liczba godzin dla jednego szkolenia: 8 godzin, w ciągu 1 dnia dla jednej grupy szkoleniowej.

 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych.
 Miejsce szkolenia - Województwo Podkarpackie – powiat tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.
 Uczestnikami szkolenia będą osoby dorosłe (nie wyklucza się, że będą to osoby z 

niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością ruchową), dlatego też sala musi być w takim 
przypadku przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 Catering i sala jest zapewniona w miejscu dogodnym dla uczestników.
 Wynajem Sali. Jeśli jest taka możliwość (wystawienie faktury) podpisujemy z użyczającym salę umowę – w 

Projekcie mamy przewidzianą kwotę 40 zł za godzinę zegarową na wynajem. Jeden dzień to 320 zł.
 W zakres cateringu wchodzi: kawa, herbata, mleko, cytryna, cukier, ciastka, ciasto, woda, sok oraz 

drugie danie.

Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o dni tygodnia w których ma się odbyć szkolenie– od 
poniedziałku do niedzieli.

Dla każdego uczestnika szkolenia jednodniowego przygotowane zostaną komplety materiałów 
szkoleniowych: 

      Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia obejmuje:

 papierową wersję materiałów szkoleniowych (wydrukowana prezentacja, maksymalnie 3 slajdy
na stronę) - format A4, minimum 15 stron, trwale spięte np. bindowane. 

 materiały papiernicze (długopis piszący na niebiesko, notatnik - minimum 60 kartek, format A4,
kratka. Notatnik musi zostać umieszczony w segregatorze razem ze skryptem, 

 Komplet  materiałów  powinien  zostać  rozdany  Beneficjentom  w dniu  zajęć  (przed  ich
rozpoczęciem) za potwierdzeniem odbioru.



Szkolenia ogólne jednodniowe,  będą się składały z następujących wstępnie zdiagnozowanych tematów,
jeden do wyboru:

1.Powoływanie różnych typów Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw 
Społecznych (PS).

2.Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze Ekonomii Społecznej.

3.Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

4.Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.

5.Pisanie biznesplanów.

6.Marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów).

7.Restrukturyzacja działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw 
Społecznych (PS).

8.Zakładanie i prowadzenie Podmiotów Reintegracyjnych (PR).

9.Praca z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

10.Inne szkolenia według zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników projektu, 
związane z działalnością projektu ROWES.

Jeden temat odpowiada jednemu dniowi szkolenia (8h).

Każdy  uczestnik  szkolenia  otrzyma  zaświadczenie  o  ich  ukończeniu,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami, potwierdzający ich uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu.



DWUDNIOWE WARSZTATY PARTNERSTW

 Grupa szkoleniowa: średnio 10 osób, tylko dla grup tworzących środowisko.
 Liczba godzin dla jednego dnia szkolenia: 8 godzin, w ciągu 1 dnia dla jednej grupy szkoleniowej.
 1 godzina szkolenia to 45 minut zegarowych.
 Miejsce szkolenia - Województwo Podkarpackie – powiat tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg.
 Uczestnikami szkolenia będą osoby dorosłe (nie wyklucza się, że będą to osoby z 

niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością ruchową), dlatego też sala musi być w takim 
przypadku przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 Catering i sala jest zapewniona w miejscu dogodnym dla uczestników.
 Wynajem Sali. Jeśli jest taka możliwość (wystawienie faktury) podpisujemy z użyczającym salę umowę – w 

Projekcie mamy przewidzianą kwotę 40 zł za godzinę zegarową na wynajem. Jeden dzień to 320 zł.
 W zakres cateringu wchodzi: kawa, herbata, mleko, cytryna, cukier, ciastka, ciasto, woda, sok oraz 

drugie danie.

Każda edycja warsztatów obejmie 2 dni warsztatów po 8 godzin warsztatów na jeden dzień lub 4 
dni warsztatów po 4 godziny –… nie przysługuje catering….   Ilość godzin warsztatów 
przeprowadzonych w ciągu 1 dnia uzależniona jest od potrzeb uczestników. Jedna godzina 
warsztatów to 45 minut zegarowych. 

Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o dni tygodnia w których ma się odbyć szkolenie– od 
poniedziałku do niedzieli.

Dla każdego uczestnika warsztatów partnerst przygotowane zostaną komplety materiałów 
szkoleniowych: 

      Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia obejmuje:

 papierową wersję materiałów szkoleniowych (wydrukowana prezentacja, maksymalnie 3 slajdy
na stronę) - format A4, minimum 15 stron, trwale spięte np. bindowane. 

 materiały papiernicze (długopis piszący na niebiesko, notatnik - minimum 60 kartek, format A4,
kratka. Notatnik musi zostać umieszczony w segregatorze razem ze skryptem, 

 Komplet  materiałów  powinien  zostać  rozdany  Beneficjentom  w dniu  zajęć  (przed  ich
rozpoczęciem) za potwierdzeniem odbioru.



Warsztaty Partnerstw  będą się składały z następujących wstępnie zdiagnozowanych tematów, jeden do
wyboru:

1. Podnoszenie wiedzy z zakresu Ekonomii Społecznej.

2.Ustawodawstwo w Ekonomii Społecznej.

3.Doświadczenie we wdrażaniu Ekonomii Społecznej w Polsce.

4.Modele partnerstw w Ekonomii Społecznej.

5.Tworzenie partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej.

6.Cele strategiczne przyszłych partnerstw.

7.Finansowe inicjatywy partnerstw w Ekonomii Społecznej.

8. Warsztaty z zakresy kompetencji społecznych.

9. Planowanie operacyjne.

10. Budowa i zarządzanie zespołem.

11. Motywacja do działań w obszarze Ekonomii Społecznej.

12. Inne tematy według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.

Każdy  uczestnik  szkolenia  otrzyma  zaświadczenie  o  ich  ukończeniu,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami, potwierdzający ich uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu.


