
Програм
тренинга за повећавање капацитета организација,

писање и управљање пројектима

Простор:Скијашки савез Србије, ул. Светозара Марковића 7, Београд.
Тренери: Горан Шеховић и Проф. др. Горан Пузић - Институт за родну и националну
равноправност и заштиту права радника

Четвртак 1. октобра 2015.
Конф. сала Скијашког савеза Србије у ул. Светозара Марковића 7, Београд од 15 до 19 часова

14:45 – 15:00 Долазак и пријава полазника обуке

15:00 – 15:25 Представљање учесника и тренера

15:25 – 16:00 Први модул: Управљање организацијом – Развој организационе структуре,
стратешко планирање, менаџмент организација- Горан Пузић

16:00 – 16:30 Други модул: Активно учешће ОСИ – Мапирање локалних потреба, развој
предлога практичних политика, учешће ОСИ у процесу доношења одлука, јавно заступање - Горан
Пузић и Горан Шеховић

16:30 – 16:45 Пауза за освежење

16:45 – 17:45 Трећи модул: Пројекат, циљна група, активности, временски оквир,
предуслови и ризици, управљање пројектом – Горан Шеховић

17:45 – 18:45 Рад у групама ( I вежба: избор теме пројекта,  сврха пројекта, циљ и циљне
групе, заинтересоване стране, ресурси, активности и временски оквир) –

Горан Шеховић

18:45 – 19:00 Закључци на крају првог дана обуке



Петак 1. октобра 2015.
Конф. сала Скијашког савеза Србије у ул. Светозара Марковића 7, Београд од 15 до 19

часова

15:00 – 15:30 Четврти модул: Анимирање донатора, заинтересоване стране и финансирање
Организације

15:30 – 16:00 Пети модул: Рачуноводствено и финансијско извештавање - Наташа
Петрушић

16:00 – 16:45 Рад у групама  ( II вежба: буџет, наративно и финансијско извештавање,
промоција  пројекта) – Наташа Петрушић и Горан Шеховић

16:45 – 17:00 Пауза за освежење

17:00 – 18:00 Шести модул: Мониторинг и евалуација (Горан Шеховић)

18:00 – 19:00 План менторинга, евалуација едукације и сумирање
утисака учесника/ца кроз попуњавање писаног евалуационог листа.

Организатори и партнери у реализацији обуке су:

Центар за особе са инвалидитетом – ЦОСИ, Београд
Центар за нове идеје, Београд
Институт за родну и националну равноправност и заштиту права радника, Нови Сад


