FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proces coachingowy – indywidualne wsparcie w rozwoju
Edycja 2019
Deklarujemy chęć udziału organizacji w Procesie coachingowym – indywidualne wsparcie w
rozwoju Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Dane organizacji
Pełna nazwa organizacji
Adres (kod, miejscowość,
ulica, numer domu/lokalu)
Osoba upoważniona do
reprezentowania
organizacji
Kryteria formalne przyjęcia
do projektu:

____________________________________________________
imię i nazwisko/ funkcja w organizacji/mail/telefon kontaktowy
Organizacja działa na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających

□ tak
Organizacja działa 2 lata

□ tak
Informacje o doświadczeniu i potrzebach organizacji
Strona www organizacji; FB
Od jak dawna działa organizacja?
Jakie są główne cele działalności,
misja organizacji? Na rzecz kogo
działa organizacja?
Jakie są główne formy działania
oraz projekty zrealizowane w
ciągu ostatnich 3 lat (lub od
momentu rozpoczęcia
działalności przez organizację,
jeśli działa krócej niż 3 lata)?
Prosimy o ich krótkie opisanie.
Liczba stałych
(współ)pracowników w
organizacji

Przybliżona wysokość
budżetu w ostatnich 2
latach

Jakie są wg Państwa mocne
strony organizacji?

Jakie są główne wyzwania w
rozwoju organizacyjnym
aktualnie stojące przed Państwa
organizacją? (np. komunikacja
wewnętrzna, zarządzanie ludźmi,
sprawy formalno-księgowe,
strategia itp.)
Po co chcecie Państwo wziąć
udział w procesie rozwojowym ?
Jaką zmianę chcielibyście
wprowadzić?

Czy osoby zgłoszone do
coachingu mają potrzebę jakiś
rozwiązań architektonicznych
i/lub edukacyjnych
umożliwiających udział w
procesie coachingowym. W
przypadku odpowiedzi „tak”
skontaktujemy się w celu
ustalenia szczegółów.
Czy osoby zgłoszone do
coachingu mają specjalne
potrzeby dietetyczne. W
przypadku odpowiedzi „tak”
skontaktujemy się w celu
ustalenia szczegółów.

Tak

Nie

Tak

Nie

Przesyłanie zgłoszeń

Na pytania odpowiada: Paweł Jordan, specjalista ds. edukacji, pawelj@boris.org.pl, 22 620
31 92 lub Agnieszka Iwaniak: (22) 620 31 92.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 12 lutego 2019 na adres e-mail:
pawelj@boris.org.pl.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ DROGI!

Proces coachingu jest prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych. Proces coachingu jest skierowany do organizacji
pozarządowych działających na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.
Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

