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wsi - dla mieszkańców wsi
Autor: Administrator
30.07.2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych,
pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych
mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod
nazwą: &bdquo;Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi&rdquo;. Szkolenie odbędzie się w
terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.
Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w
ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy
sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia
jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala
poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i
sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze
potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju
lokalnego.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

- Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
- Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
- Fundusz sołecki &bdquo;Krok po kroku&rdquo;
- Przykłady dobrych praktyk.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca &ndash; 18 września 2020 roku.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: (12) 42405-05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane
na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz
instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu
zaliczeniowego.

Osoby do kontaktu:
&bull; w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (12) 424-05-25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
http://www.fabianki.pl
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&bull; w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. (12) 424-05-06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
&bull; w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka &ndash; Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. (12) 424-05-40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia &ndash; Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. (12) 424-05-02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:
- karta zgłoszenia uczestnictwa
- harmonogram
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