
 
 
 
 

 

Plan projektu  

Szkoła Animatorów Społeczności Lokalnych – 

Przestrzeń Inspiracji Społecznych 
Projekt ma na celu zwiększenie udziału pełnoletnich mieszkańców województwa podkarpackiego w życiu 

lokalnej społeczności i zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą ich rzeczywistość poprzez ich 

zaangażowanie w animację społeczną. Projekt umożliwi i wesprze działania ww. os. przyczyniając się do 

osobistego rozwoju oraz wzrostu aktywności obywatelskiej poprzez zaoferowanie wsparcia 

merytorycznego, organizację warsztatów szkoleniowych, coachingu, udział w happeningach/ eventach oraz 

wsparcie w realizacji własnych inicjatyw społecznych dla 16 os. z woj. podkarpackiego w wieku powyżej 18 

roku życia. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju osobistego, w tym kompetencji animacyjnych oraz do 

wzrostu wiedzy uczestników nt. społeczeństwa obywatelskiego oraz zaktywizuje ich w życiu społ. w swoich 

lokalnych środowiskach. Pozwoli samodzielnie zaplanować lokalną inicjatywę i wykorzystać zdobytą wiedzę 

Uczestnikom w praktyce. 

PROMOCJA I REKRUTACJA 

 1.08.2018r. – 30.09.2018r. – działania promocyjne 

  20.08.2018r. – 23.09.2018r. – I etap rekrutacji – przyjmowanie zgłoszeń do udziału  

w projekcie 

 24.09.2018r. – 30.09.2018r. – II etap rekrutacji – rozmowy rekrutacyjne zgłoszonych osób  

z Komisją Rekrutacyjną. 

 

Każdy z uczestników zostanie poinformowany indywidualnie (telefonicznie lub mailowo)  

o terminie rozmowy rekrutacyjnej a następnie o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu 

się do projektu.  

 

W projekcie weźmie udział 16 uczestników 

O przyjęciu do projektu decyduje rozmowa rekrutacyjna – nie kolejność zgłoszeń! 

 

SZKOLENIE WYJAZDOWE 

 19-21.10.2018r. – wyjazd szkoleniowo – integracyjny (Moduł nr 1) – szkolenie odbędzie się  

w ośrodku szkoleniowym na terenie woj. podkarpackiego. Dokładne miejsce szkolenia 

zostanie podane osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie.  

Dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie. 

SZKOLENIA STACJONARNE W RZESZOWIE 

 27-28.10.2018r.  

 17-18.11.2018r. 

 1-2.12.2018r. 

 15-16.12.2018r. 



 12-13.01.2019r. 

 26-27.01.2019r. 

 9-10.02.2019r. 

 2-3.03.2019r. 

 23-24.03.2019r. 

 

Szkolenia stacjonarne będą odbywać się w sali szkoleniowej Hotelu HETMAN  w Rzeszowie przy ul. 

Langiewicza 29.  

 

Szkolenia będą dotyczyć: 
1. Integracja uczestników + Kompetencje animatora w pracy z grupą/społecznością lokalną. 

Budowanie indywidualnej ścieżki rozwoju. Racjonalna Terapia Zachowań  

2. Komunikacja interpersonalna: analiza transakcyjna w komunikacji, komunikat Ja, asertywność  

w kontaktach z innymi, aktywne słuchanie, blokady komunikacyjne, udzielanie i przyjmowanie 

informacji zwrotnych 

3. Aktywizacja i animacja społeczna – fakty i mity. Wykluczenie społeczne – techniki badawcze 

diagnozy społecznej. Praktyczne wykorzystanie technik badawczych  

4. Rozwijanie umiejętności skutecznego i efektywnego osiągania celów, zasady definiowania 

celów, metody osiągania założonych celów, metody i narzędzia zarządzania czasem w procesie 

realizacji celów. Planowanie działań z uwzględnieniem procesów partycypacyjnych. 

Planowanie strategiczne. Partycypacja w planowaniu działań – techniki i narzędzia  

w zarządzaniu sobą w czasie 

5. Rola animatora w tworzeniu grup lokalnej aktywności. Organizacja efektywnego 

przygotowania  

i prowadzenia spotkań. Prowadzenie efektywnej rozmowy. Podstawowe zjawiska procesu 

grupowego - role grupowe, opór, konflikt jako szansa dla animacji społecznej. Praca metodą 

projektu 

6. Zmiana społeczna – proces przebiegu zmiany, opór w zmianie, sposoby przepracowywania 

oporu, konflikt w sytuacji zmiany – szanse i zagrożenia. Techniki efektywnego rozwiązywania 

konfliktów – koło konfliktu. Podstawowe techniki i gry negocjacyjne 

7. Tworzenie partnerstwa – techniki prowadzenia dyskusji w kontekście budowania partnerstwa  

i nawiązywania współpracy, zasady poszukiwania i angażowania innych w planowane działania 

– techniki motywowania innych i siebie do działania  

8. Ewaluacja w procesie animacji społecznej – podstawowe narzędzia ewaluacyjne i ich 

praktyczne zastosowanie 

9. Metody pracy ze społecznością lokalną – elementy pedagogiki fascynacji, dramy stosowanej, 

socjoterapii 

10. Metody pracy ze społecznością lokalną – elementy metody streetworkingu – pedagogiki ulicy, 

gamifikacji oraz questingu. 

 

W trakcie szkoleń prowadzony będzie coaching indywidualny/ grupowy. 

 

HAPPENINGI/ EVENTY 

 



 PRZYGOTOWANIE: styczeń – wrzesień 2019r.  

 REALIZACJA: maj – wrzesień 2019r.  

INICJATYWY ANIMATORÓW 
 

 PRZYGOTOWANIE: marzec – sierpień 2019r. 

 REALIZACJA: maj – sierpień 2019r.   

 

KONFERENCJA 

 (Rozdanie certyfikatów za udział w projekcie, podsumowanie działań – własnych inicjatyw) 

 PRZYGOTOWANIE: październik – grudzień 2019r.  

 REALIZACJA: 21.11. – 15.12.2019r. (termin do uzgodnienia) 

 

 

Kontakt 
Stowarzyszenie  Mediacyjno –Edukacyjno – Familiologiczne  PROSPECTUS 

ul. Wrzosowa 54, 35-604 Rzeszów 
e-mail: szkola.prospectus@gmail.com 

tel.: 725-693-082, 721-027-480 
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