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Czy twoja organizacja potrzebuje długoterminowej strategii rozwoju? Planu prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej? A może brakuje wam profesjonalnej promocji? Czy też wsparcia w kwestiach księgowych lub prawnych? 
Jeśli tak, to Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie "Region Aktywnych Organizacji", który będzie realizowany do grudnia 2012 w Katowicach.
Konkurs, w ramach którego można wygrać wsparcie profesjonalnego coacha, przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych z terenu 10 powiatów województwa śląskiego:
	będzińskiego,

bielskiego,
bieruńsko-lędzińskiego,
rybnickiego,
terenu miasta Jastrzębie Zdrój,
terenu miasta Bytom,
terenu miasta Mysłowice,
terenu miasta Piekary Śląskie,
terenu miasta Siemianowice Śląskie,
terenu miasta Tychy.
W ramach coachingu organizacje mogą uzyskać między innymi:
	opracowanie diagnozy i strategii rozwoju,

plan prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz promocji,
poszerzone doradztwo księgowe i prawne,
pomoc w zakupie specjalistycznych usług (np opłacenie prowadzenia księgowości przez rok)
użyczenie sprzętu komputerowego lub audiowizualnego.
Zadaniem coacha jest także wskazywanie odpowiednich szkoleń, warsztatów i tematów doradztwa, które zwiększają kompetencje osób zaangażowanych w działania organizacji, zarówno dostępnych w ramach tego projektu, jak i realizowanych przez inne podmioty w ramach wsparcia technicznego, w różnych programach, z których mogą korzystać NGO.
Głównym celem projektu "Region Aktywnych Organizacji" jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych w woj. śląskim poprzez ułatwienie dostępu do usług infrastrukturalnych i indywidualnego wsparcia dla organizacji. W ramach projektu, obok coachingu można skorzystać z porad specjalistów i wziąć udział w szkoleniach.
Skorzystanie z tej formy wsparcia jest uwarunkowane zakwalifikowaniem przez zespół ekspertów realizujących coaching, na podstawie wniosku złożonego przez organizację.
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem projektu i regulaminem konkursu dostępnym na stronie: http://www.aktywneorganizacje.pl  a następnie:
	Wypełnić formularz dla organizacji oraz wniosek o dotacje,

następnie dokumenty wydrukować, podpisać i dostarczyć na adres:
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
ul. Kościuszki 70/1 40-047 Katowice
	termin składania dokumentów konkursowych: 31.01.2012. Decyduje data wpływu dokumentów na adres organizatora. 

 

