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Informacja o projekcie:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS zapraszają do udziału w projekcie „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim”, realizowanym do końca grudnia 2012. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w woj. śląskim przez zapewnienie im profesjonalnego wsparcia w postaci coachingu, szkoleń i doradztwa, tak aby poszczególne NGO mogły w przyszłości podjąć rolę lokalnych centrum wsparcia na danym terenie.
Oferta projektu skierowana jest do organizacji lub osób chcących założyć organizacje działających na terenie powiatu:
	Będzińskiego,
	Bielskiego,
	Bieruńsko-Lędzińskiego,
	Rybnickiego,
	terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
	terenie miasta Bytom,
	terenie miasta Mysłowice,
	terenie miasta Piekary Śląskie,
	terenie miasta Siemianowice Śląskie,
	terenie miasta Tychy.

Projekt ma na celu wsparcie osób chcących założyć NGO, nowych organizacji lub programów działania na obszarach, gdzie działalność organizacji jest deficytowa, jak również zwiększenie motywacji i umiejętności korzystania ze wsparcia przez organizacje już istniejące. Oferta ta obejmuje realizację programu indywidualnego wsparcia - coaching, szkolenia, warsztaty i doradztwo w zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych dotyczących działalności III sektora w kontekście diagnozy potrzeb lokalnych, które są adresowane do ogółu organizacji na danym terenie.
Szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.aktywneorganizacje.pl

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacja o doradztwie:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST serdecznie zaprasza na dyżury doradcze, na których zainteresowane organizacje będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty.
Doradztwo ogólne odbędzie się w dniu 17 i 24 listopada 2011 w siedzibie Stowarzyszenia „Szafran”, przy ul Al. Młodych 16 w Siemianowicach Śląskich w godzinach 12.00 – 18.00. 
Zakres tematyczny doradztwa: 
	Podstawowe zasady działania organizacji pozarządowej

Krajowe i zagraniczne źródła finansowania bieżącej działalności organizacji
Inne dostępne szkolenia i poradnictwo
Informacja o wydarzeniach w III sektorze
Dyżury  adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji i innych) lub osób planujących założenie organizacji, posiadających siedzibę na terenie Siemianowic Śląskich. Na doradztwo można przyjść o dowolnej godzinie w czasie jego trwania. 
Organizacje uczestniczące we wsparciu po raz pierwszy proszone są o wypełnienie, podpisanie i opieczętowanie następujących dokumentów (dostępnych w załączniku):
- dla organizacji posiadających wpis w KRS lub w starostwie: wypełnionego formularza dla organizacji oraz dla formularz dla osoby korzystającej z doradztwa oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- dla osób fizycznych: wypełnionego formularza dla osób, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie dokumenty dostępne są również w zakładce „Do pobrania” na stronie projektu: www.aktywneorganizacje.pl Na stronie dostępne są również informacje o pozostałym atrakcyjnym wsparciu dla organizacji. 
Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Region aktywnych organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: olga@mostkatowice.pl  lub telefoniczny pod numerem tel.: 32 253 94 20.  

Osoba do kontaktu: Olga Biegus.

