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Warsztaty  

ANIMACJA PROJEKTÓW i INICJATYW LOKALNYCH 
dla młodych organizacji i grup nieformalnych planujących uczestnictwo w programie grantowym Lubelskie Lokalnie 

Mikrodotacje FIO5. 

 

Termin i miejsce szkolenia:  25 października 2021 r. godz. 11 00 Urząd Gminy Niedźwiada (lokal Klubu Senior +) 

Cel warsztatów: 

Zwiększenie skuteczności młodych organizacji i grup nieformalnych z wybranych powiatów województwa lubelskiego 

 w procesie pozyskiwania środków w programie grantowym LL m FIO i innych konkursach. 

 

Trener prowadzący warsztaty – Irena Gadaj – Animator Dobra Wspólnego PAFW, ekspert i trener z zakresu współpracy 

organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi 

Biłgorajskiej i kierownik Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014-2023). Doradca Lokalny Sieci Zarządzania 

Finansami w NGO – FIMANGO, Ambasador Transatlantyckiej Sieci Fundacji Lokalnych TCFN. 

Autorka i koordynatorka wielu projektów partnerskich z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspierania 

przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego, prezes BARR SA (1994-2017). Współpracowała z Fundacją Fundusz 

Współpracy w Warszawie (doradca i trener w programie szkoleniowym dla doradców finansowych ES), Fundacją Rozwoju 

Demokracji Lokalnej (doradca i trener w zakresie współpracy finansowej jst i op), Fundacją Batorego (doradca i trener w 

zakresie obsługi programów małych grantów i programów stypendialnych), Akademią Rozwoju Filantropii i Polsko-

Amerykańską Fundacją Wolności (Animator Dobra Wspólnego, ekspert, trener, doradca w zakresie zarządzania op, 

współpracy jst i op, animacji społecznej i partnerstw lokalnych).  

Fundacja FL Ziemi Biłgorajskiej w 2017 roku otrzymała nominację do Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.  

Fundacja FLZB w czasie 7 edycji konkursów grantowych Lubelskie Lokalnie Mikrododotacje FIO w latach 2014-2020 wsparła 

594 projekty na kwotę 2,7 mln zł.  

 

 Proponowany program warsztatów: 

1. Wprowadzenie do tematu warsztatów 

2. Animacja metodą budowania dobra wspólnego 

3. Diagnozowanie problemów 

4. Myślenie projektowe 

5. Poszukiwanie, identyfikacja i budowanie „dobra wspólnego” 

6. Budowanie partnerstwa 

7. Pisanie wniosku 

Dyskusja, konsultowanie pomysłów i propozycji na małe projekty, możliwe do dofinansowania w ramach konkursu 

LL m FIO 5. Inne sposoby i źródła finansowania działalności młodych organizacji i Grup Nieformalnych.   

8. Podsumowanie – co można jeszcze zrobić, by zwiększyć skuteczność młodych ngo i grup nieformalnych  

w procesie pozyskiwania grantów na działalność?   

 

Proponowany program warsztatów może ulec zmianie na życzenie Organizacji i Grup Nieformalnych, które wezmą udział  

w spotkaniu. 

Zgłoszenia tematów do dokładniejszego omówienia w trakcie warsztatów oraz zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach proszę 

dokonywać bezpośrednio do trenera Ireny Gadaj: 
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- mail na adres -  irena.g@flzb.lbl.pl lub igadaj@gmail.com  

- telefon  -   510733001 l 
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