Poziv za sudjelovanje
Edukacija o neprofitnom menadžmentu za nezaposlene žene
Poziv za edukaciju namijenjen je nezaposlenim ženama s područja Osječko-baranjske, Vukovarskosrijemske i Brodsko-posavske županije, koje su zainteresirane za nova znanja važna za rad u
udrugama, zakladama i drugim neprofitnim organizacijama.
O kakvoj se edukaciji radi?
Edukacija osigurava osnovna znanja i vještine potrebne za rad u neprofitnim organizacijama, a
organizirana je u dva modula:
1. Modul: civilno društvo i djelovanje udruga, planiranje i razvoj zajednice, Europski fondovi i
projektni menadžment;
Voditeljica: Jelena Gordana Zloić
Datum: 19. – 21.11.2019.
2. Modul: društveno poduzetništvo, razvoj ideja za društveno poduzetništvo i angažman u
zajednici.
Voditeljica: Sonja Vuković
Datum: 10. – 12.12.2019.
Mjesto održavanja oba modula: Hotel Picok, Đurđevac
Zašto se uključiti?
U neformalnom okruženju dobit ćete priliku
 usvojiti nova znanja i vještine o neprofitnom menadžmentu i društvenom poduzetništvu;
 poboljšati svoje razumijevanje o radu udruga (zašto i što rade, kako rade i kako se
financiraju);
 upoznati vještine planiranja i razvoja zajednica;
 informirati se o EU fondovima i što je važno za uspješne EU projekte;
 svoje kreativne ideje pretvoriti u planove za vaš veći angažman u lokalnoj zajednici.
Ovo je ujedno prilika da:
 promijenite mjesto boravka, na nekoliko dana i upoznate Đurđevac – grad Picoka;
 povežete se s drugim ženama i družite se s njima tijekom i nakon edukacije;
 svoje osobno iskustvo podijelite s drugima i na taj način budete podrška i inspiracija drugim
ženama;
 istražite na koje sve načine možete biti aktivni u organizacijama civilnog društva.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Tko se može prijaviti?
Ako ste žena koja je nezaposlena i koja:
 živi na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije;
 ima interes saznati nešto novo ili produbiti svoje znanje o djelovanju organizacija civilnog
društva;
 želi istražiti/otkriti svoje snage i svoje resurse i kako ih što bolje koristiti;
 voli raditi u timu;
 u procesu je traženja posla ili samozapošljavanja i treba joj dodatna podrška.
Edukacija je otvorena za 25 nezaposlenih žena s područja tri navedene županije.
Za sudjelovanje u edukaciji nisu bitne godine, stupanj obrazovanja, radno iskustvo niti prethodno
znanje o ovom području. Dovoljna je dobra volja i spremnost sudjelovanja u oba modula edukacije.
Ako niste prijavljeni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ne brinite! Dovoljna će biti pisana izjava o
vašem statusu.
Za sve polaznice edukacije osiguran je smještaj, hrana i osvježenje u Hotelu Picok u Đurđevcu te je
organiziran prijevoz iz Vukovara, Osijeka i Slavonskog Broda.
Prijaviti se možete do 12.11.2019. putem on-line prijavnice koja se nalazi OVDJE
Prijavnicu također možete naći na www.vcos.hr ili FB profilu Volonterskog centra Osijek
Za sva dodatna pitanja obratite se Volonterskom centru Osijek na T: 031 211 306 ili
E: snagasudjelovanja@vcos.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

