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Program warsztatu specjalistycznego
"Program aktywności lokalnej jako skuteczna metoda umacniania
społeczności lokalnych – zawiązywanie partnerstw pomiędzy powiatowymi
urzędami pracy a instytucjami pomoc y i integracji społecznej,
współpraca i promocja”.
,
Dzień 1. Narzędzia i metody organizowania społeczności lokalnych/PCAL Nikiszowiec
ok. 12-13

Przyjazd do Katowic, zakwaterowanie w hotelu

13.00-14.00

Obiad w hotelu

14.00-14.30

M oduł zapoznawczo-integracyjny, omówienie warsztatów

14.30-16.00

Spacer po Nikiszowcu – dowody zmiany i aktywności społecznej

16:00 – 16:20 Przerwa kawowa
16:20 – 16:40 Wzmacnianie społeczności lokalnej - po co? - dyskusja
16:40-17:20

M etody i narzędzia animacji lokalnej - prezentacja

17.20 – 18:00 Podstawowe narzędzie - program aktywności lokalnej – przykłady partnerstw.
godz. 19.00

Kolacja w hotelu

Dzień 2. Wizyty studyjne w wybranych jednostkach realizujących programach aktywności
lokalnej/diagnozowanie potrzeb społecznych.
8.00-9.00

Śniadanie w hotelu

9.00-9.20

Przejazd do Rudy Śląskiej

9.20-10.50

Prezentacja Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kauhaus w Rudzie
Śląskiej

10.50-11.10

Przejazd do Katowic-Szopienic

11.10-11.20

Przerwa kawowa

11.20-12.50

Prezentacja Programów Aktywności Lokalnej na rzecz Osób M łodych i Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach

12.50-13.00

Przejazd do Nikiszowca

13.00-14.30

Obiad w hotelu

14.30-18.00

M apa zasobów i potrzeb środowiska działania - podstawy

ok. godz. 16

Przerwa kawowa

godz. 19.00

Kolacja
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Dzień 3. „Ja jako animator lokalny?”
8.00-9.00

Śniadanie w hotelu

9.00-9.20

Ja jako animator lokalny - czy warto wykraczać poza obowiązujące schematy? dyskusja

9.20-10.00

Animacja lokalna w moim środowisku: „potrzeby – cele – zasoby – plan działania”
- praca w grupach

10:00 – 10:30 Inne narzędzia i instrumenty w pracy animatora (programy grantowe, instrumenty
aktywnej integracji, instrumenty rynku pracy) - prezentacja
10.30-11.00

„My way” - budowanie wizji przyszłości - praca indywidualna, dyskusja

11.00-11.20

Przerwa kawowa

ok. 11.30

Powrót do Wrocławia
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