Fundacja Niepodległości rozpoczyna realizację projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt skierowany jest do :
200 organizacji pozarządowych (NGO). Wsparcie przewidziane jest dla 350 UP ( 35 grup po 10 osób)
( 210K/140M) w tym osób niepełnosprawnych, będących przedstawicielami NGO.

Przez przedstawicieli NGO rozumie się :
- członków
- osoby zatrudnione na umowę o pracę/ umowy cywilno-prawne,
-wolontariuszy pracujących w NGO.
zamieszkujących na terenie całego kraju.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego
udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami
polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Oferujemy bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:


Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki
przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej (64h – 8 spotkań po 8h dla 200UP – 20
grup) –



Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy – (64h, 8
spotkań po 8h dla 150 UP (15grup).

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym –Przewidziany jest catering (obiad + napój) oraz
przerwy kawowe. UP, dla których miejsce prowadzenia szkolenia będzie oddalone od miejsca
zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50km ( drogą publiczną, nie w linii prostej)
otrzymają wsparcie w zakresie noclegu. ( w pokojach 2-osobowych o standardzie hotelu maksymalnie
3* wraz ze śniadaniem.
Szkolenia zakończą się zewnętrznymi egzaminami certyfikującymi.
Szkolenia będą prowadzone w formie wykładów jak i zajęć praktycznych. Trener będzie
zobowiązany do ułożenia i przeprowadzenia testów z wiedzy prawniczej na początku zajęć i na ich
końcu oraz
Trener prowadzący szkolenia powinien;
-posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia umożliwiające
przeprowadzenie danego szkolenia lub doświadczenie ( minimum 2 lata).
ZAPISY:
+MIASTO I POWIAT BIŁGORAJSKI - 783-446-761
+MIASTO I POWIAT ZAMOJSKI - 576-950-431

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim kobiety, w tym osoby niepełnosprawne,
będących przedstawicielami NGO ( brak ograniczeń wiekowych).
Grupa szkoleniowa powinna zawierać 10 osób w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn z min. 5 różnych
organizacji.

Zakres tematyczny szkoleń :

Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki
przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej (64h – 8 spotkań po 8h dla 200UP –
20 grup)

Zakres tematyczny szkolenia (podstawowy): (16h)
- poszukiwanie informacji i prowadzenie kwerendy internetowej
- akt wewnętrzny (AW) w konstytucyjnym systemie źródeł prawa
- czynności prawne dokonywane w drodze AW
- forma AW
- podstawa prawna do stanowienia AW
- zakres stosowania zasad techniki prawodawczej
- ogłaszanie AW
- zmiana lub uchylenie AW

Zakres tematyczny szkolenia ( rozszerzony): (48h)
1. Ekonomia z elementami polityki przemysłowej (PP)
- rodzaje PP
- kryteria ingerencji w kształtowaniu struktury przemysłu
- instrumenty PP
- główne cele PP UE
2. Zakres ekonomii przedsiębiorstwa:
- mikroekonomia
-makroekonomia
- ekonomia międzynarodowa
- analiza procesów produkcyjnych i zarządczych w przedsiębiorstwie
- ocena bieżącej sytuacji gospodarczej
- przewidywanie skutków działań sił rynkowych
3. Zakres analizy finansowej:
- finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
- informacje jakich można oczekiwać od przedsiębiorców
- sprawozdania finansowe
- ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych, analizy wskaźnikowej.

Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy
– (64h, 8 spotkań po 8h dla 150 UP (15grup).
ZAPISY:
+MIASTO I POWIAT BIŁGORAJSKI - 783-446-761
+MIASTO I POWIAT ZAMOJSKI - 576-950-431

Zakres tematyczny szkolenia (podstawowy): (16h)
- poszukiwanie informacji i prowadzenie kwerendy internetowej
- akt wewnętrzny (AW) w konstytucyjnym systemie źródeł prawa
- czynności prawne dokonywane w drodze AW
- forma AW
- podstawa prawna do stanowienia AW
- zakres stosowania zasad techniki prawodawczej
- ogłaszanie AW
- zmiana lub uchylenie AW
Zakres tematyczny szkolenia ( rozszerzony): (48h)
1. Prawo gospodarcze
-spółki osobowe a spółki kapitałowe
- zasady i cele zakładania spółek
- kapitał zakładowy
- zasady reprezentacji spółek
- organy spółek
- zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek
- umowa spółki, akt założycielki, statut
-KRS
2. Prawo pracy
- poprawne zatrudnianie pracowników
- zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia oraz ewidencjonowania godzin pracy wobec osób
fizycznych wykonujących pracę na podstawie określonych umów prawa cywilnego
- zasady wypowiadania umów o pracę
- zasady kontroli PIP
- zasady wydawania świadectw pracy
- urlop pracownika

ZAPISY POD NUMERAMI TELEFONU:
MIASTO I POWIAT BIŁGORAJSKI: 783-446-761
MIASTO I POWIAT ZAMOJSKI: 576-950-431
EMAIL: szkolenia@irb.com.pl

