
Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych 

w ramach projektu 

„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” 

Termin maj –  czerwiec 2017 

Miejsce Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Dobra Siła, Stare Juchy

Zgłoszenia on-line pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGVMgeaVFqft6Iv-IfH1jDy9fBMFuX12Xs_sGK_kiEo3ZHvQ/viewform

przyjmujemy do 28.04.2017.

Grupa szkoleniowa: 20 osób

Dlaczego warto wziąć udział w szkole:

SzAiPS jest  programem szkoleniowym,  umożliwiającym zdobycie  wiedzy i  umiejętności  z

zakresu organizowania społeczności lokalnych w ramach procesów rewitalizacji społecznej

metodami  streetworkingu  i  pedagogiki  ulicy.  SzAiPS  będzie  pokazywała  jak  budować

partnerskie  grupy  inicjatywne,  które  planują  rozwój  lokalny  i  podejmują  się  realizacji

wspólnych  inicjatyw,  w  oparciu  o  potrzeby  społeczne  oraz  z  wykorzystaniem  lokalnych

zasobów.  Będzie  kładła  także  duży  nacisk  na  partycypację  obywatelską  i  włączanie

społeczności  lokalnej  w  procesy  decyzyjne.  Koncepcja  SzAiPS  powstała  w  oparciu  o

pragnienie, aby ci którzy chcą pracować w społecznościach i ze społecznościami, robili to w

najlepszy możliwy sposób. Skupiamy się nie tylko na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy

z  drugim  człowiekiem  czy  grupą,  ale  również  odpowiedniego  podejścia  do  potrzeb  i

możliwości lokalnych społeczności.
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Cel: 

Zwiększenie  kompetencji  uczestników  SzAiPS  w  zakresie  rewitalizacji  społecznej
realizowanej metodami animacji społecznej oraz pedagogiki ulicy.

Cele szczegółowe:

 wzmocnienie  kompetencji oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie 
diagnozowania potrzeb społecznych w obszarach rewitalizacji społecznej,

 wzmocnienie  kompetencji oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie angażowania
partnerów i mieszkańców w obszarach rewitalizacji społecznej,

 wzmocnienie kompetencji oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie 
podejmowania inicjatyw lokalnych w obszarach rewitalizacji społecznej.

Do kogo skierowana jest oferta SzAiPS:

 pracownicy ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków kultury, bibliotek 
publicznych, świetlic i.in. instytucji, które starają się tworzyć ciekawą przestrzeń dla 
swoich beneficjentów,

 animatorzy społeczni, pedagodzy ulicy, streetworkerzy,

 liderzy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy pracują na rzecz 
swoich lokalnych społeczności,

 pasjonaci, którzy prowadzą różne działania animacyjne/streetworkingowe i aktywizują
mieszkańców miast do działania.

Szkoła adresowana jest do osób, które:

 pracują w środowiskach lokalnych

 swoją przyszłość chcą związać ze streetworkingiem

 chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży

 mają dużą motywację do rozwoju osobistego

 chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie wspierać innych

 chcą nauczyć się metod i narzędzi pracy streetworkera

 chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne

PROGRAM: 3 sesji weekendowych 

 Moduł 1 – Ja jako streetworker
 Moduł 2 – Narzędzia pracy streetworkera
 Moduł 3 – Psychologia miasta
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Kompetencje: Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą

 Znali i rozumieli ideę i cele streetworkingu,

 Wiedzieli na czym polega proces grupowy i skuteczna komunikacja oraz praca 
zespołowa,

 Potrafili korzystać z narzędzi diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych i 
budowania map zasobów i potrzeb,

 Wiedzieli jakie narzędzia stosuje się w pracy ze społecznościami lokalnymi w 
obszarach rewitalizacji społecznej,

 Znali zasady mobilizowania innych do działania,

 Znali ideę i zasady tworzenia koalicji i partnerstw lokalnych.

Zapewniamy:

 Pracę z doświadczonymi trenerami i trenerkami,

 Atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

 Materiały szkoleniowe i potrzebne sprzęty,

 Opiekę lidera procesu edukacji,

 Pełne wyżywienie oraz nocleg w ośrodku przeznaczonym tyko dla uczestników/czek

w czasie szkoły,

 Bufet kawowy w czasie przerw,

 Posiłki wegetariańskie i vegańskie (po uprzednim zgłoszeniu).
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Harmonogram SzAiPS:

TEMATYKA SZKOLENIA TERMIN MIEJSCE

Ja jako streetworker. Wejście w środowisko
i jego diagnoza:
- jakie cechy i predyspozycje powinien mieć
streetworker,
- czym się różni streetworking od animacji,
- środowisko pracy streetworkera,
- strategie wejścia w środowisko,
- diagnoza potrzeb wspieranej grupy.

5-6-7 maja 2017 r. STARE JUCHY

Walizka streetworkera. Planowanie 
wsparcia dla środowiska, metody i formy 
pracy, mobilizowanie i angażowanie ludzi 
do działania:
- jak tworzyć plan wsparcia środowiska,
- jakie są narzędzia, metody i formy pracy,
- jak się komunikować ze mieszkańcami,
- jak mobilizować i angażować osoby ze 
środowiska do działania. 

19-20-21 maja 2017 r. STARE JUCHY

Streetworker w działaniu:
- psychologia miasta
- rewitalizacja społeczna
- warsztat kreatywności
- warsztat praktyczny w terenie 

2-3-4 czerwca 2017 r. STARE JUCHY
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