
 
 

 

 
Program ogólny  

szkolenia zawodowego wewnętrznego  
„III sektor Twoją szansą”  

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 
Szkolenie „III sektor Twoją szansą” zakłada dostarczenie wiedzy z zakresu 

funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

2. Czas trwania, sposób realizacji 
1. Czas trwania: 10 spotkań x 6 godziny dydaktyczne (razem 60 godzin). 

2. Sposób realizacji: zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne (ćwiczenia).  

3. Wymagania wstępne, sylwetka Uczestnika/-czki Projektu 
1. Potrzeba szkoleniowa uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania. 

2. Predyspozycje, zainteresowania lub doświadczenia zawodowe z zakresu organizacji 

pozarządowych. 

3. Kurs przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które szukają zatrudnienia w 

organizacjach pozarządowych lub planują założenie własnej fundacji czy stowarzyszenia. 

4. Cel szkolenia 
Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w 
celu poszerzenia możliwości znalezienia zatrudnienia w III sektorze. 

5. Treści kształcenia 
1. Formy prawne w III sektorze. 

2. Działalność organizacji pozarządowych oraz specyfika pracy w III sektorze. 

3. NGO jako pracodawca. 

4. Zarządzanie organizacją pozarządową. 

5. Źródła finansowania organizacji pozarządowej – możliwości pozaprojektowe. 

6. Specyfika pracy w III sektorze – spotkanie z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń. 



 
 

 

7. Od pomysłu do projektu – pozyskiwanie krajowych środków publicznych oraz środków 

unijnych na działalność organizacji pozarządowej. 

6. Warunki zaliczenia kursu 
1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 

2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 

3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 

4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 

5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 

także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 

50 % a 80. 

7. Dodatkowe wytyczne dla szkolenia 

1. Osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu. 

2. Uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej w praktyce (podczas przygotowania ćwiczeń 

i zadań). 

 


