
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CYKL SZKOLEŃ  
realizowanych w ramach projektu  

„Obywatelskie NGO - szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego” 
(wypełniony formularz proszę przesłać na adres: obywatelskie.ngo@gmail.com lub dostarczyć do siedziby  

Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie – ul. Armii Polskiej 23 Sianów. Telefon kontaktowy: 697 141 849 

 

Dane osoby zgłaszającej się: 

 

Imię i nazwisko 

  

 

Telefon kontaktowy, 

 e-mail 

 

 

 

Nazwa i adres reprezentowanej  

organizacji pozarządowej 

 

 

 

Nazwa gminy w powiecie 

koszalińskim 
 

 

Tematyka i terminy szkoleń: 

□ „Współpraca samorządu z NGO i mieszkańcami. Partycypacja i obszary współdziałania”  
15.09.2020 r. – Sianów, (szkolenie jednodniowe). Prowadząca Magdalena Pieczyńska 
 

□ „Budowanie wizerunku NGO w otoczeniu, silna marka III sektora, nowoczesne narzędzia komunikacji”  
25.09.2020 r. – Sianów (szkolenie jednodniowe). Prowadząca Milena Szczepańska-Zakrzewska 
 

□ „Księgowość w NGO’s. Rozliczanie zadań publicznych w dobie COVID-19 i tarcza antykryzysowa”   
03.10.2020 r.– Sianów (szkolenie jednodniowe). Prowadzący Artur Gluziński 
 

□ „Metodologia tworzenia projektów. Skuteczne aplikowanie o środki dla NGO’s” 
 09-10.10.2020 r.  - (szkolenie dwudniowe – wyjazdowe z noclegiem i wyżywieniem). Prowadząca Agata Szewczyk 
 

□ „Budowanie zespołu i komunikacja w zespole. Liderstwo i współpraca w grupie”      
06-07.11.2020 r.  - (szkolenie dwudniowe – wyjazdowe z noclegiem i wyżywieniem). Prowadząca Agata Szewczyk  
 

□ „Tworzenie ofert konkursowych wg nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań. Rozliczanie zadań przez 
rezultaty” /zaznacz 1 z trzech terminów/ 
  24.10.2020r, 20.11.2020 r., 28.11.2020 r., - (szkolenie jednodniowe w 3 gminach Powiatu). Prowadząca Agata 
Szewczyk 

 

               ………………………………………………………………                                    ………………………………………………………… 

 pieczęć instytucji i podpis przedstawiciela organizacji pozarządowej                                   podpis osoby zgłaszającej się 

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska z siedzibą w Suchej Koszalińskiej do 
celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji w ramach realizacji projektu „Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego”. 
Dane są przekazywane dobrowolnie. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2018 roku poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Ogólne Rozporządzenie o 
Ochronie Danych–RODO. Informujemy także o prawie dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ww. ustawy.  
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