Lääne-Virumaa 2018. aasta MTÜ koolitused
Alustava MTÜ kahepäevane koolitus
1. päev "Elujõulise MTÜ kavandamine ja juhtimine"
Aeg: 23.01.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Simuna Rahvamaja
Koolitaja: Kaidi Holm, Juhatuse Kompetentsikeskus
Teemad:
- MTÜ olemus ja õiguslik staatus
- MTÜ ja selle tegevuste strateegiline kavandamine
- MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid
- Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus
- MTÜ liikmed
- MTÜ dokumendid ja registritoimingud
Osalemistasu: 20 eurot

2. päev "MTÜ majandamine ja rahaasjad"
Aeg: 20.02.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Aaspere Külakoda
Koolitaja: Siiri Einaste, Arengurõõm OÜ
Teemad:
- MTÜ tegevusega seotud kulude ja tulude
planeerimine
- Eelarve koostamine ja rahavoogude planeerimine
- Ülevaade majandusaasta aruandest
- Maksud MTÜ-des

Alustavale ja tegutsevale MTÜ juhatuse liikmele "WordPressiga kodulehe
tegemise kursus"
Aeg: 06.03.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Sõmeru keskushoone
Koolitaja: Asko Uri
Teemad:
- Millest kodulehe loomisel alustada – domeeni ost, kodulehe majutus, WordPressi vabavara
paigaldamine?
- Millised on WordPressi võimalused kodulehe sisu loomisel ja kuidas neid kasutada – piltide, videote,
heli, asukohakaartide, tabelite jm lisamine kodulehele; lehtede, postituste ja menüüde haldamine?
- Kuidas saada oma kodulehele meelepärane professionaalne kujundus?
- Kuidas lisada kodulehele tasuta lisafunktsionaalsusi – kodulehe mitmekeelseks tegemine,
pildigaleriid, tagasisidevormid jm?
- Kuidas omada kodulehe külastamise kohta põhjalikku ja ülevaatlikku statistikat Google Analytics
abil?
Osalemistasu: 10 eurot

Tegutsevatele MTÜ-dele "Enesekehtestamise kursus"
Aeg: 03.04.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Selja külamaja
Koolitaja: Margus Pihlakas, OÜ Avarda
Teemad:
- Enesekehtestamise olemus
Alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine kui käitumisrepertuaarid
Käitumise kohasus, olukorra hindamine
- Selge eneseväljenduse põhitõed
- Enesekehtestamise protsess
Kehtestamissõnum
Sõnumi mõju suurendamine
- Enesekehtestamine kui elustiil
Osalemistasu: 10 eurot

Tegutsevatele MTÜ-dele "Arendav juhtimine, coaching ja meeskonnatöö"
Aeg: 08.05.2018 kell 10.00 - 16.00
Koht: Lääne-Viru Maavalitsus
Koolitaja: Helge Alt, OÜ Puhastusekspert
Teemad:
- Mis on coaching? Keda ja kuidas see võib aidata?
- Kes ja mis motiveerib juhti? Kui juht ei ole motiveeritud, mis juhtub?
- Mida ja keda kõike juht peab juhtima?
- Kas ja kuidas mõjutab meid korras või korratu keskkond?
- Edukad vestlused
- Mitu inimest on meeskond? Juhi roll meeskonna tekkel
Osalustasu: 10. eurot
Koolituste toimumist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

