
 

 
 

Warsztaty online  
z zakresu pisania projektów miękkich 

 
 
KILKA SŁÓW O SZKOLENIU: 
Jeśli korzystanie z dotacji jest ważną częścią działalności twojej instytucji – te warsztaty 
są dla ciebie. W krótkim czasie poznasz skuteczną metodę tworzenia projektów i 
wypełniania wniosków o dofinansowanie. Nauczysz się jak skutecznie unikać 
projektowych pułapek, jak nie popełnić typowych błędów oraz jak podrasować swój 
wniosek, aby zyskał lepszą ocenę. Ważnym elementem szkolenia będą także ćwiczenia, 
co pozwoli przekuć pozyskaną wiedzę na praktyczne umiejętności. Wszystko to w 
przystępnej formie i komfortowej atmosferze. 
Warsztaty to doskonała inwestycja, która zwróci się już przy pierwszym pozyskanym 
dofinansowaniu! 
 
DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE: 

− organizacje pozarządowe, 

− firmy, 

− urzędy, 

− instytucje kultury, 

− szkoły, 

− organizacje kościele, 

− kluby sportowe. 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Tworzenie koncepcji projektu – czyli dlaczego nie należy wymyślać projektu 
podczas pisania wniosku. 

2. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie – czyli jak napisać wniosek, aby 
pozyskać fundusze na projekt i nie oszaleć realizując go. 

3. Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu elementów wniosku – czyli jak przekuć 
zdobytą wiedzę na umiejętności praktyczne. 

4. Projektowe sztuczki – czyli zestaw prostych trików, które podniosą ocenę 
twojego projektu. 

 
CZAS TRWANIA: 5 dni po 3 godziny zegarowe. 
 
TERMINY: 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10 – godz. 17.00-20.00. 



 

 
 

PROWADZĄCY: Michał Siromski - bogate doświadczenie w tworzeniu, realizacji i 
rozliczaniu różnego typu projektów społecznych z zakresu aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, działań kulturalnych, 
zakładania i prowadzenia punktów opieki nad dziećmi, profilaktyki uzależnień, działań 
wspierających młodzież czy warsztatów dla dzieci. Od roku 2006 pozyskał dotacje na 
ponad 15 milionów złotych ze środków unijnych, Funduszy Norweskich, dotacji 
ministerialnych, marszałkowskich i gminnych. 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 
- komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza minimum 
512 KB/sek., 
- kamerka internetowa i głośnik. 
 

KOSZT SZKOLENIA: 590 zł 
Cena zawiera: 
- uczestnictwo w warsztatach on-line, 
- materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej, 
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji papierowej wysłane na adres 
pocztowy, 
- możliwość bezpłatnych konsultacji po zakończeniu szkolenia. 
Na życzenie wystawiamy rachunek. 
 

RABATY: 
- przy dokonaniu płatności do 4 września – rabat 80 zł 
- przy zgłoszeniu co najmniej 3 uczestników z jednej organizacji – rabat 80 zł za osobę. 
 

ZGŁOSZENIE:  
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy uzupełnić formularz zgłoszenia 
online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać 
mailem na adres gildia.torun@gmail.com. 
 
Szkolenie z Michałem było pełne praktycznych treści podanych w sposób jasny i systematyczny. Świetna 
była część warsztatowa i samodzielne przygotowanie projektu! Wisienka na torcie to 11 projektowych 
sztuczek :-) 
         Sylwia, stowarzyszenie 
 
Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób, bez zbędnych zapychaczy czasu i lania 
wody. Dzięki udziałowi w kursie mój zakres wiedzy na temat przygotowywania projektów został 
znacząco poszerzony, a wykorzystanie konkretnych wskazówek z pewnością poprawi atrakcyjność 
moich pomysłów na inicjatywy. 
         Dagmara, biblioteka 


