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Program Szkoły Przedsiębiorczości ONLINE 
 

Szkolenie 1: Zmieniaj świat zgodnie z prawem - prawne aspekty działania organizacji społecznych   

Termin: 16 lipca w godz. 10.00 – 16.30  

Zakres: 

- statuty organizacji i co z nich wynika? 

- jakie dokumenty są obowiązkowe dla każdej organizacji? 

- jak skutecznie wprowadzać zmiany w rejestrze sądowym? 

- jak świadomie i skutecznie organizacja powinna zawierać umowy?  

- czy członkowie zarządu mogą być zatrudniani przez swoją organizację w jaki sposób i na jakich 

zasadach? 

- jakie są obowiązki organizacji wobec wolontariuszy? 

 

Szkolenie 2: Zarządzaj mądrze – odpowiedzialność zarządu i księgowości za działania organizacji  

Termin: 23 lipca w godz. 10.00 -15.00 

Zakres: 

- jak mądrze wybrać zarząd? 

- jak mądrze wybrać księgową? 

- czego wymagać od zarządu? prawa i obowiązki zarządu 

- czego wymagać od księgowej? prawa i obowiązki księgowej 

- na czym polega dobra współpraca zarządu z księgowością i odwrotnie? 

 

Szkolenie 3: Mam KRS i co dalej? O budowaniu współpracy i nawiązywaniu lokalnych partnerstw 

Termin: 29 lipca w godz. 10.00 -15.00 

Zakres: 

- po co nam współpraca? po co nam partnerstwa? 

- z kim współpracować, a z kim nie? 

- jak nawiązać współpracę z samorządem? 

- jak nawiązać współpracę z mieszkańcami i innymi ngo? 

- formalno-prawne aspekty partnerstw 

 

Szkolenie 4: Organizacja w sieci – jak skutecznie promować swoje działania bez wielkich nakładów? 

Termin: 7 sierpnia w godz. 10.00 -15.00 

Zakres: 

- czy organizacja musi mieć stronę www? co daje posiadanie strony? 

- komunikacja na fb – czy warto? Jak? 

- podstawowe i bezpłatne narzędzia komunikacji online  
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Jak się zapisać do Szkoły? 

To prostsze niż kiedykolwiek! Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny 

online: https://forms.gle/TnSNCheK8ehQ2TWS6  

Zachęcamy do skorzystania z pełnej oferty i zapisania na wszystkie szkolenia, ale jeśli to nie jest 

możliwe, to mogą Państwo zgłosić się tylko na wybrane szkolenia. 

 

Na każde szkolenie można się zgłaszać do 3 dni przed jego rozpoczęciem. 

Liczba miejsc ograniczona - obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-254 | 42 630 17 49 

https://forms.gle/TnSNCheK8ehQ2TWS6
mailto:justyna.matusiak@instytut.lodz.pl

