Час

Ключові теми

Тренери

Час

1-й день 7 липня 2018
9:00-10:30

Про програму, можливості та
зобов’язання Школи Юридичної
Сотні
Про громадянське суспільство та
його роль у розвитку демократії.

10:30-10:45

Перерва на каву

10:45-13:00

Про спроможність на словах
та в реальності або
випробування організаційної
життєздатності
(спроможності) NGO.

13:00-14:00

Перерва на обід

14:00-15:30

Проектний менеджмент: від
ідеї до результату

Юлія Морій
Вікторія Дубовенко
Марина Хредченко

10.00-11.10

Написання грантових заявок:
де шукати донорів та типові
помилки при поданні грантових
заявок

Жанна
Соловйова

11.10-12.10

Формування бюджету
організації.
Рекомендації з підготовки
програмного бюджету проекту.
Практичні поради щодо складання кошторису. Допустимі
витрати та обов’язкові елементи
бюджету

Інна Перегуда

12.10-12.25

Перерва на каву

12:25-13:30

Мережа партнерів як джерело
сталого розвитку для організації. Як NGO стати рівноправним
партнером для бізнесу.

Марина
Хредченко

Марина
Хредченко

15:30-15:45

Перерва на каву

15:45-16:45

Проектний менеджмент: від ідеї
до проекту…
Ключові компоненти аплікаційної форми проекту для отримання фінансової підтримки

Марина
Хредченко

Отримання фінансування
громадськими об’єднаннями
ветеранів з державного та
місцевих бюджетів

Вікторія
Дубовенко

Про уроки, враження та рішення учасників по
завершенню 1-го дня тренінгу

13.30-14.30

Перерва на обід

14.30-16.00

Лідерство буває різним.

16.00-16.10

Перерва на каву

16.10-17.30

Довіра, спілкування, прийняття
рішень, вирішення проблем та
робота в команді

17.30-18.00

Вікторія Дубовенко
Координаторка Школи Юридичної Сотні
в м. Дніпро
10+ років в юридичній практиці, в
тому числі надання правової допомоги
учасникам російсько-української війни
з 2014 року
Представниця у Дніпропетровській області ГО «Юридична сотня»
Співзасновниця ГО «Освітньо-правовий центр «Дніпро»
Юристка «Клініки з прав людини» м. Дніпро, проекту «Допомога потерпілим від катувань в Україні»
Інтеграторка місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Організація комунікативних та правопросвітницьких заходів

Іван Подолян

Марина Хредченко

Партнерство VS конкуренція:
що краще працює в
громадському секторі

Аналіз проблем/потреб
громади, на вирішення яких
спрямовано випускні проекти
учасників.

17:40-18:00

Тренери

2-й день 8 липня 2018

Проект – як місце зустрічі
проблеми/потреби громади та
NGO.

16:50-17:40

Ключові теми

Марина
Хредченко

Марина
Хредченко

Про уроки, враження та рішення учасників по
завершенню 1-го модулю та домашнє завдання

Тренер-методист,
проектний
коуч
та координатор проектів в «Школа
державного управління» (ГО «Інститут
суспільно-економічних досліджень)
12+ років практики бізнес-тренером,
T&D-методологом
5 років в якості сертифікованого організаційного коуча, психолог-консультант.

Іван Подолян
Співзасновник та менеджер з партнерств громадської організації
«Промолодь»
Засновник бізнес-інкубатору
«Центр Симиренко»
13 років досвіду в налагодженні бізнес-процесів на
підприємствах та в громадських організаціях

Інна Перегуда
Фінансовий директора благодійної
організації «Фонд громади Житомира»
та громадської організації «Сучасний
Формат».

Програма 1 блоку
Школа Юридичної Сотні
7-8 липня 2018 р.

7 років досвіду в підготовці та реалізації проектів, що
фінансуються міжнародними донорами, вітчизняними та іншими організаціями (ПРООН, NED, Campaign for
Tobacco-Free Kids, DVV International, Рада міжнародних
наукових досліджень та обмінів, Міжнародна організація з
міграції, МФ «Відродження», ІСАР «Єднання»)
Випускниця та тренер-експерт проекту «Школа державного
управління» (програма «Лідери змін»)

м. Дніпро
Жанна Соловйова
Голова правління МГО «Сучасний
формат»

0 800 308 100

Голова правління «Фонд громади
Житомира»

LEGAL100.ORG.UA

Тренер-експерт Програми U-Lead with Europe

fb.com/yursotnya
fb.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya

Тренер-експерт проекту «Школа державного управління»
(програма «Лідери змін»)

