
  

  

 

Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze 

na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych 

w województwie kujawsko-pomorskim 

 

 „ Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu ochrony danych osobowych w 

organizacjach pozarządowych” – Grudziądz, ul. Małomłyńska 1; Starostwo Powiatowe; w dniu: 

29.09.2017r, 9.00-12.00. 

Program szkolenia: 

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych. 
 

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony danych osobowych oraz wyłączenia. 
 

3. Omówienie pojęć użytych w ustawie o ochronie danych osobowych. 
 

4. Organy ochrony danych osobowych. 
 

5. Przetwarzanie danych osobowych.  
 

6. Administrator danych osobowych. 
 

7. Zbiory danych osobowych, wyłączenia i zgłaszanie.  
 

8. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 
 

9. Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 

10. Kontrola przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych osobowych. 
 

*** 
Metodyka pisania projektu – czyli,  jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk 

oferty – Grudziądz, ul. Małomłyńska 1; Starostwo Powiatowe; w dniu: 29.09.2017r, 12.00-15.00. 

Od trenerki: „ Pisząc projekt i składając ofertę rób to tak, jakbyś miał go na pewno zrealizować, a na koniec – złożyć jego 
sprawozdanie i rozliczyć merytorycznie i finansowo.”  

Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie do planowania przedsięwzięć społecznych: 
2. Program – Projekt – Wniosek/Oferta: omówienie na wybranych przykładach   
3. Wyjaśnienie podstawowych terminów i definicji, których rozumienie znaczenia jest niezbędne do 

pisania wniosków/ aplikowania o środki na realizację zaplanowanych projektów  
4. Logika projektowa – omówienie metodologii tworzenia projektu 
5. Analiza obszaru problemowego - diagnoza 



6. Metodologia procesu rekrutacji odbiorców i uczestników ( interesariuszy projektu) a charakterystyka 
grupy docelowej zadania 

7. Analiza celów, formułowanie celów zgodnie z metodą SMART 
8. Harmonogram projektu 
9. Planowanie i tworzenie kosztorysu 
10. Dokumentacja konkursowa, załączniki, regulaminy, o których warto wiedzieć.  

(Jeśli w okresie realizacji szkolenia aktywny będzie generator ofert – on line – wówczas szkolenie zostanie 
połączone z przykładowym wypełnianiem wniosku w generatorze).   

 
Bezpośrednio po szkoleniu: zapraszamy przedstawicieli ngo na konsultacje prawne i projektowe, zarówno z 
obszaru zagadnień poruszanych na szkoleniu, jak i innych kwestii prawnych, na które będzie można uzyskać 
informacje, skonsultować indywidualne sprawy dotyczące danej organizacji, realizacji projektów, ewaluacji i 
monitorowania działań i rezultatów, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu kadry organizacji , 
poszukiwania rozwiązań  w sytuacjach trudnych, konfliktowych-  przewidywany czas na konsultacje 15.00 – 
17.00.  

Organizator:  

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, na zlecenie Samorządu Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego  

Prowadzące szkolenie i konsultacje:   radca prawny Marzenna Żabska,  oraz socjolożka, trenerka ngo Hanna 
Brzuszczak 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 


