Zaproszenie
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” działając w imieniu Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza organizacje
pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz pracowników gmin i powiatów,
którym nie obca jest współpraca z NGO do udziału w szkoleniach.
Szkolenia będą realizowane w dwóch tematach:
Od 800 do 1300 szkolenie skierowane do istniejących organizacji NGO oraz przedstawicieli
JST. Szkolenie warsztatowe w zakresie zmian w przepisach obowiązujących organizacje
pozarządowe i koniecznego dostosowania dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku
do Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 25 września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r.
oraz od 2017 r.)
Od 1400 do 1900 - szkolenie skierowane do przedstawicieli grup nieformalnych mających
w planie rejestrację działalności w KRS oraz przedstawicieli JST. Szkolenie warsztatowe
w zakresie: procedury powołania ngo, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich
wypełnienie (praca warsztatowa pod kierunkiem eksperta), prawa i obowiązki organizacji - w
kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą
rejestrację telefoniczną bądź e-mailową.
Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 18 20 lub adresem e-mailowym:
lgdzielonebieszczady@wp.pl
Powiat

Data

leski

30.11.2016 r.

bieszczadzki

05.12.2016 r.

sanocki

07.12.2016 r.

Miejsce szkolenia
Urząd Miasta i Gminy, ul. Parkowa 1,
38-600 Lesko
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach
Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
Urząd Gminy, ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej – Ośrodka
Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL.

Szczegółowy program szkolenia:
I. Szkolenie skierowane do istniejących organizacji NGO oraz przedstawicieli JST.
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS po zmianie ustawy „Prawo
o stowarzyszeniach”, analiza zmian i obowiązków z nich wynikających dla organizacji
dotyczących:
 procedur rejestracyjnych (liczba członków, zgłaszanie zmian w statucie itp.),
 powoływanie jednostek terenowych,
 zatrudnianie członków zarządu w organizacji,
 likwidacja organizacji,
 zmiany dotyczące organów nadzoru,
 obowiązki wynikające z funkcjonowania stowarzyszenia rejestrowego.
II. Szkolenie skierowane do przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie
rejestrację działalności w KRS oraz przedstawicieli JST:
 stowarzyszenie zwykłe i stowarzyszenie rejestrowe po zmianie ustawy „Prawo
o stowarzyszeniach” – różnice i podobieństwa dotyczące praw oraz obowiązków,
 rejestracja stowarzyszenia zwykłego (procedury rejestracyjne, analiza wzorów
dokumentów, na co szczególnie należy zwrócić uwagę),
 dostosowanie już istniejącego stowarzyszenia zwykłego do nowych przepisów
(terminy, wzory dokumentów itp.),
 przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe (procedury,
niezbędna dokumentacja),
 rejestracja stowarzyszenia w KRS (procedury rejestracyjne, analiza wzorów
dokumentów, na co szczególnie należy zwrócić uwagę),
 prawa
i
obowiązki
wynikające
z
funkcjonowania
stowarzyszenia
zwykłego/rejestrowego.
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