КОНКУРС СТИПЕНДІЙ НА НАВЧАННЯ В ПРОГРАМІ

МЕНЕДЖМЕНТ У ГРОМАДСЬКОМУ СЕКТОРІ
ПРОВАЙДЕР НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ: ІНСТИТУТУ ЛІДЕРСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БО «100 відсотків життя» оголошує конкурс стипендій для участі у програмі з управління НУО.
Програма передбачає 10-денне навчання для тих, хто працює в неприбутковому секторі та прагне
поєднати здобуття якісної професійної освіти з роботою.
До участі у конкурсі запрошуються працівники громадських, пацієнтських, благодійних організацій з
мінімум 2-річним досвідом з Одеської, Херсонської, Миколаївської, Полтавської,Запорізької,
Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Київської, Донецької областей та м.
Києві.
За час навчання учасники отримають:
–
прикладне навчання у кращих експертів-практиків,
–
системне розуміння управління організацією та її розвитку у середовищах, що швидко
змінюються,
–
компетенції як будувати та управляти командами,
–
новий досвід та структурування попередній,
Навчальна програма складається з 2 модулів:
Модуль№1
27-31.08.2018
м. Київ

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Стратегічна лінійка організації
Підходи до формування стратегії організації
Управління змінами
Управління програмами та проектами
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Комунікаційна стратегія організації та комунікаційна структура
Розвиток бренду та формування репутації
Інформаційний супровід подій
Комунікації в команді
Ефективні переговори: як переконувати

Модуль №2
17-21.09.2018
м. Львів

ФІНАНСИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Основні моделі та інструменти залучення фінансування
Фінансове планування та бюджет організації
ВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Організаційна структура та система врядування НУО
Діяльність управлінських та дорадчих рад: функції та переваги
Життєві цикли організації
Лідерство та розвиток організації

Викладачами курсу є:
ОЛЕКСАНДРА БАКЛАНОВА, консультант зі стратегії та управління змінами, керуюча партнерка
компанії pro.mova. Спеціалізується на складних випадках, які потребують перетину компетенцій.
Працювала в європейській штаб-квартирі SONY (Німеччина) перед тим, як повернутися до України і
приєднатися до команди, яка створила kmbs (Києво-Могилянську Бізнес-Школу).
АНДРІЙ РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ, PhD, викладач Львівської бізнес-школи УКУ, виконавчий директор
Центру Лідерства УКУ, бізнес-консультант. Працював профайлер-аналітиком в ізраїльській службі

безпеки, займався контр-терористичною діяльністю, зокрема побудовою спеціальних комунікацій та
переговорів. Пізніше став HR-партнером роздрібного бізнесу в АТ «Ощадбанк», де вперше довелося
адаптувати західні HR інструменти до реалій державного підприємства. Брав участь у створенні
концепції розвитку банку (в частині управління персоналом) та інших корпоративних концепцій та
стратегій банку
НАТАЛІЯ БОРДУН, Директор Інституту лідерства та управління Українського Католицького
Університету. Тренер та консультант в сфері організаційного розвитку.
ВІТАЛІЙ ЛЕСЮК, Фінансовий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» з 2009 року. У
1998-2008 роках працював у регіональному представництві Фундації Україна – США на посаді
заступника директора. З часу створення очолює ЛОГО «Західноукраїнський Регіональний Навчальний
Центр». Має досвід проведення тренінгів на замовлення українських та Європейських компаній (UFSI,
OSCE, DESPRO, ЦСП, Hulla & Co. Human Dynamics).
ОЛЯ САДОХА, Експертка з управління персоналом, керуюча партнерка компанії «ROK: River Of
Knowledge». Досвід управлінської роботи у сфері управління персоналом більше 12-ти років. Має
значний досвід тренерської та консалтингової роботи у напрямках вдосконалення управлінської
майстерності керівників, налагодження систем управління персоналом, налагодження процесів у
торгових компаніях. Є сертифікованим коучем та фасилітаторкою.
ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО, Бізнес-тренер, мотиваційний спікер та консультант з розвитку громад з 9
досвідом. Со-founder компанії BizGames. Співавтор методичної концепції, співвласник і провідний
тренер Університету неформальної освіти Unidream.
ДМИТРО ЯКІМЕЦЬ, експерт з питань організаційної та фінансової спроможності організації, та
реалізації проектів на рівні громад. Засновник майстерні втілення змін «ЯБКО», викладач ІЛУ, експерт
Західноукраїнського ресурсного центру
Після завершення програми учасники отримають сертифікат Інституту лідерства та управління
УКУ.
БО «100 відсотків життя» повністю покриває вартість навчання, а також відшкодовує учасникам
витрати на проїзд, забезпечує проживання та харчування в рамках навчання.
Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити онлайн анкету до 14.08.2018.
Результати конкурсу будуть оголошені 16.08.2018.
За додатковою інформацією звертайтесь: y.kovalchuk@network.org.ua.

Програма відбудеться в рамках проекту «Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в
Україні» (HealthLink) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Загальною метою проекту HealthLink є покращення доступу ЛЖВ та представників
уразливих груп до якісних послуг з профілактики та лікування ВІЛ. Проект передбачає
вдосконалення надання послуг на рівні як закладів охорони здоров’я, так і спільнот, а також
цільового маркетингу найважливіших послуг та їх постачальників.

