II Ogólnopolska Konferencja „Pieniądze są dla szkoły”
Co zrobić, aby szkolne konto było zawsze pełne? Poznań, 20-21 października 2016 r.
Celem tegorocznej konferencji jest uświadomić dyrektorom i nauczycielom, że kondycja finansowa szkoły – bez
względu na to, czy mówimy o małej czy dużej, miejskiej czy wiejskiej placówce – zależy w dużej mierze od
przedsiębiorczości pracowników oraz stopnia ich zaangażowania w proces pozyskiwania dodatkowych środków.
Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskać pieniądze na sfinansowanie
prowadzonych w placówce działań. Aby z tych źródeł mądrze i efektywnie skorzystać, warto wiedzieć, od czego
zacząć i jak – krok po kroku – realizować projekty, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby placówki.
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Pieniądze są dla szkoły”. Co zrobić, aby szkolne konto
było zawsze pełne?, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 października 2016 r.
Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:
 na jakie źródła warto postawić w roku szkolnym 2016/2017,
 jak i kiedy zrobić pierwszy krok, aby faktycznie zacząć korzystać z dodatkowych funduszy,
 jak dopasować sposób pozyskiwania pieniędzy do typu, wielkości, lokalizacji i innych cech placówki,
 jak przekonać radę pedagogiczną szkoły do aktywnego zaangażowania się w projekty grantowe,
 jak pozyskiwać fundusze niekonwencjonalnymi sposobami,
 jak planować działania w szkole, aby móc regularnie zbierać pieniądze w ciągu całego roku,
 jak zrealizować projekt od pomysłu do rozliczenia, stosując sprawdzone metody,
 jak przygotować poprawną dokumentację do wybranego konkursu grantowego.
W programie konferencji:
I.

Jakie są możliwości, czyli na jakie źródła dodatkowego finansowania warto postawić w roku szkolnym
2016/17

II.

Po co nam te pieniądze, czyli potrzeby szkoły punktem wyjścia do pozyskania funduszy

III.

Skąd, ile i na co, czyli najlepsze źródła dla sfinansowania potrzeb naszej placówki

IV.

Potrzebne ręce do pracy, czyli jak zmotywować radę pedagogiczną do szukania funduszy dla szkoły

V.

Składamy wniosek, czyli generatory, formularze wniosków i inne dokumenty potrzebne do pozyskania
wsparcia finansowego

VI.

Nie tylko granty pieniądze dają, czyli jak zaangażować lokalną społeczność i zgromadzić środki metodą
małych kroków

VII.

Rady, wskazówki, drogowskazy i złote zasady przydatne w procesie pozyskiwania dodatkowych
funduszy, czyli panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół:
1.
2.
3.
4.

Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły. Granty i dotacje ze źródeł
krajowych
Jak skutecznie pozyskiwać środki dla przedszkola i szkoły metodą małych kroków? Fundraising,
crowdfunding, sponsoring, darowizny, loterie…
Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+? Akcja 1. – Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach
edukacyjnych)
Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+? Akcja 2. – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.pieniadzesadlaszkoly.pl
Organizator spotkania: Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej

