Karpatská nadácia vás v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia (ACF) pozýva
na semináre na tému

Príprava projektov, fundraising a legislatíva
mimovládnych organizácií
Semináre sú určené pre pracovníkov mimovládnych organizácií (MVO), zástupcov organizácií
spolupracujúcich s občianskym sektorom a pre aktivistov, ktorí plánujú založiť mimovládnu
organizáciu. Semináre budú organizované formou dvoch jednodňových stretnutí v štyroch
rôznych mestách východného Slovenska.

Program seminárov:
1.deň: Tvorba projektov alebo Ako napísať dobrý projekt
 premena dobrých nápadov na dobré projekty;
 stanovenie cieľov, aktivít, merateľných ukazovateľov, časového plánu
projektu, rizík projektu;
 rozpočet projektu;
 budovanie partnerstva;
 najčastejšie chyby pri príprave projektovej žiadosti;
 témy programu Active Citizens Fund, nové výzvy a ďalšie možnosti
získania grantov (na seminároch budeme pracovať s formulármi žiadostí
a rozpočtov ACF)
2.deň: Fundraising a právne aspekty zakladania a riadenia mimovládnych
organizácií
 čo je to fundraising - úvod do témy + legislatíva;
 zásady/pravidlá fundraisingu;
 metódy fundraisingu + ukážky z praxe;
 právne formy organizácií občianskeho sektora - výhody, nevýhody;
 najbežnejšie zmluvy MVO s tretími subjektami a novinky (napr. Zmluva
o charitatívnej reklame);
 právne chyby a riziká pri zakladaní a riadení MVO.

Dôležité informácie:








Poplatok za účasť na oboch dňoch seminára: 15 EUR/osoba a je splatný
hneď po zaregistrovaní na seminár. Registrácia je záväzná až po uhradení
poplatku!
IBAN účtu na úhradu poplatku: SK14 1100 0000 0029 2686 0986,
do poznámky uveďte: meno a priezvisko; mesto, do ktorého ste sa
zaregistrovali na seminár.
V cene seminára je aj občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, voda,
drobné občerstvenie).
Účastníkom mimo miest konania seminárov vieme preplatiť cestovné
zodpovedajúce výške cestovného hromadnou dopravou 2.triedy alebo
prepravu autom (preplatenie nákladov PHM), v prípade ak sa ním
prepravujú minimálne 2 účastníci seminára.
Odporúčame registrovať sa čím skôr, počet účastníkov je limitovaný.
Registrujte sa cez registračné formuláre uvedené pri jednotlivých
mestách, v ktorých sa budú semináre konať.
Semináre sú pripravované ako dvojdňové. Podmienkou je účasť na oboch
dňoch.

Miesto a termíny konania
seminárov:
Rimavská Sobota 14.5.2019 a 22.5.2019
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Š. M. Daxnera 1723,
979 01 Rimavská Sobota

Prihlasovací formulár tu:
https://docs.google.com/forms/d/1T_O_eXyXk
322jyIdfpuqUezNfZ-acyq_qknWr2r5VKQ/edit

Humenné 15.5.2019 a 23.5.2019
Hotel Ali Baba
Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné

Prihlasovací formulár tu:
https://docs.google.com/forms/d/1aoIm82VBv
BPacXcEz8zhNJxkVKmr2xbNPr6kwnNhKRk/
edit

Bardejov 11.6.2019 a 19.6.2019
Bašta - Kultúrno komunitné centrum
Na Hradbách 94/3, 085 01 Bardejov

Prihlasovací formulár tu:
https://docs.google.com/forms/d/1cx1nxfDScK
0yy1bjGdlQVqsX_RbxzsKmPPh08znV-FI/edit

Poprad 12.6.2019 a 20.6.2019
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828, 058 01 Poprad

Prihlasovací formulár tu:
https://docs.google.com/forms/d/1vROkMXLQa
jtXDXZ3tZawP5bEnDMlJXvR3rIjLXhsiC0/edit

Čas konania seminárov: 8:30 - 16:30

Viac informácií poskytnú:
Mária Ház
maria.haz@karpatskanadacia.sk
tel.: +421 55 622 1150
Katarína Novotná
katarina.novotna@karpatskanadacia.sk
tel.: +421 55 622 1150

