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Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach przygotowanych
przez

absolwentów

i

absolwentki

19. Szkoły Trenerskiej

Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie
szkoleniowe „Rozwój w biały dzień!” organizowane 26-27 maja
2017 roku w Lublinie to niesamowita okazja do wymiany
doświadczeń,

wzajemnej

inspiracji,

do

poznania

nowych

umiejętności i zdobycia wiedzy.

PATRONAT MEDIALNY

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku

www.stowarzyszeniestop.pl

www.teatrikon.pl

26 maja 2017 (piątek)
g. 10-17

Praca w kręgach jako sposób
(samo)zarządzania
Istnieje wiele sposobów podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów w grupach,
a wybranie odpowiedniego często stanowi wyzwanie. Podczas tego warsztatu poznamy metodę
pracy w kręgach, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał wszystkich członków i członkiń
grupy - niezależnie od tego, czy mówimy o organizacji, lokalnej społeczności czy nawet
przedsiębiorstwie. Dzięki tej metodzie trudne sytuacje, które zdarzają się w każdej grupie, mamy
szansę przekształcić w okazję do rozmowy o potrzebach grupy i znaleźć rozwiązania, które są do
przyjęcia dla wszystkich osób do niej należących.

Dla kogo?
Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz inne osoby pracujące
w grupach, np. liderzy i liderki społeczności lokalnych.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
Poznanie kompleksowej metody podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów w grupie,
możliwej do zastosowania w swoim środowisku.

Trenerka:
AGNIESZKA MODZELEWSKA - pasja edukowania zaprowadziła mnie do Fundacji Wolna Szkoła,
w której odkryłam nowe metody przekazywania wiedzy i tworzenia społeczności. Wcześniej jako
lektorka prowadziłam zajęcia językowe dla bardzo zróżnicowanych grup dorosłych i dzieci,
a w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom przez 3 lata prowadziłam warsztaty przy wsparciu
specjalnie wyszkolonych psów. Swoje umiejętności trenerskie rozwijałam biorąc udział
w międzynarodowym szkoleniu Training 4 Trainers.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

26 maja 2017 (piątek)
g. 10-17

Lokalne dziedzictwo jako
inspiracja do działania
Inspiracji do projektów animacyjnych i edukacyjnych szukamy często w narodowych lub światowych
trendach zapominając o tym, co mamy najbliżej, czyli o lokalnym dziedzictwie kulturowym. Celem
szkolenia jest rozwinięcie kompetencji potrzebnych do tworzenia koncepcji projektów kulturalnych
opartych na zasobach lokalnego dziedzictwa. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób w naszych
projektach możemy zwrócić się w stronę lokalnych zasobów i uwzględnić kontekst, w którym
działamy. Spróbujemy spojrzeć na dziedzictwo kulturowe jak na inspirację, ale też możliwość
twórczego przekształcania dorobku przeszłych pokoleń czy obiekt krytycznej analizy.
Na szkoleniu zostaną przedstawione narzędzia umożliwiające mapowanie lokalnych zasobów.
Wymienimy się też dobrymi praktykami.

Dla kogo?
Animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych zajmujący się
tworzeniem i realizacją projektów kulturalnych.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
 dowiesz się czym jest dziedzictwo kulturowe
 poznasz metody pozwalające na wyszukiwanie i identyfikację lokalnego dziedzictwa
 poznasz narzędzia ułatwiające wykorzystanie zasobów lokalnego dziedzictwa w tworzenie
projektów kulturalnych

 dowiesz się jak zrobili to inni (dobre praktyki)

Trenerka:
PAULINA KOBZA-PROT - jestem etnolożką, od 2013 roku aktywnie działam na rzecz ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego swojego rodzinnego miasta - Otwocka. Jestem
jedną z założycielek i członkinią zarządu stowarzyszenia Chodź nad Świder, które wszystkie swoje
działania projektuje w taki sposób, aby jak najbardziej wpisywały się w kontekst, historię i zasoby
miejscowości położonych w Dolinie Rzeki Świder. Pracuję w Narodowym Centrum Kultury, gdzie
zajmuję się programem szkoleniowym Kadra Kultury.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

26 maja 2017 (piątek)
g. 8.30-15.30

Zasada dostępności funduszy na lata 2014
-2020 dla osób z niepełnosprawnościami
W trakcie szkolenia poruszymy następujące kwestie:

 Niepełnosprawność jako zjawisko społeczne. Przejawy dyskryminacji i stereotypy. Konwencja
ONZ – ewolucja rozumienia niepełnosprawności. Charakterystyka poszczególnych rodzajów
niepełnosprawności.

 Idea uniwersalnego projektowania, racjonalne usprawnienia – zasady i sposoby realizacji
oraz prawne i praktyczne aspekty związane z dostępnością architektoniczną. Podstawowe
regulacje prawne określające dostępność cyfrową
i komunikacyjną.

 Realizacja dostępnych projektów - wytyczne i praktyka realizacyjna.
 Ocena projektów pod kątem dostępności.

Dla kogo?
Pracownicy instytucji publicznych (urząd miejski, marszałkowski, wojewódzki) odpowiedzialnych
za wdrażanie środków UE z perspektywy 2014-2020 (RPO, POWER).

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
Szkolenie wyposaży uczestników w wiedzę teoretyczną (prawo krajowe i europejskie, Konwencja
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych) oraz umiejętności praktyczne (ocena wniosku
o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, rola instytucji).

Trener:
MARCIN PIOTROWSKI - od 2004 roku działam i pracuję w sektorze pozarządowym na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej, edukacji dzieci i młodzieży oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością. Jestem członkiem Wielkopolskiej Rady DPP oraz Komitetu Monitorującego
WROP2014+, gdzie aktywnie reprezentuję ngo w kontekście realizacji praw osób
z niepełnosprawnościami. W Fundacji Eudajmonia zaangażowany jestem w proces monitoringu
działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w kontekście realizacji praw osób
z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

26 maja 2017 (piątek)
g. 8.30-15.30

Usługi społeczne wspierane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020
Usługi społeczne to nowy obszar wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Warsztat
będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat różnych usług społecznych, zrozumienia ich specyfiki
wynikającej z przepisów prawa oraz innych dokumentów, zwłaszcza tych dotyczących wdrażania
EFS.

Dla kogo?
Wyłącznie pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, szkolenie zamknięte.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
Pogłębienie wiedzy o różnych rodzajach usług społecznych, w tym podstaw prawnych
i wymogów EFS związanych z tymi usługami.

Trenerka:
ANNA BUGALSKA - specjalizuję się w tematyce usług społecznych i ekonomii społecznej.
Pracowałam w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowałam się m.in. działaniami na rzecz zwalczania
ubóstwa i wykluczenia społecznego finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie
pracuję w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych – organizacji wspierającej
rozwój spółdzielczości socjalnej i ekonomii społecznej w Polsce.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/ (szkolenie zamknięte)

27 maja 2017 (sobota)
g. 10-17

Jak pracować metodą service
design?
Service design, czyli projektowanie usług, to pięciostopniowa metoda pracy, dzięki której można
zaplanować własne przedsięwzięcia w taki sposób, by w jak największym stopniu odpowiadały
na potrzeby naszych odbiorców. Podczas warsztatu zaprezentuję narzędzia, które ułatwiają
przyjęcie perspektywy osób, do których chcemy dotrzeć, zdefiniowanie ich potrzeb oraz
stworzenie adekwatnych rozwiązań.

Dla kogo?
Koordynatorzy projektów, osoby zarządzające własnymi działaniami czy organizacjami, osoby,
które chcą zacząć zajmować się tematyką projektowania usług jako metodą pracy.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
Nauka metod pracy na wybranych narzędziach service design, poznanie możliwości rozwoju
w tej metodzie.

Trener:
DARIUSZ FIGURA - działalnością projektową zajmuję się od 15 lat, a od siedmiu pełnię funkcję
prezesa Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, gdzie współrealizuję
wspólnie działania o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. W swojej pracy niejednokrotnie
stawałem przed wyzwaniem tworzenia programów i koncepcji działań adresowanych do
różnych grup odbiorców, a metoda service design dała mi możliwość bardziej kompleksowego,
a przede wszystkim skutecznego podejścia do tego typu pracy.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

27 maja 2017 (sobota)
g. 10-17

Digital storytelling - jako
metoda pracy z grupą
Celem warsztatu jest przybliżenie metody tworzenia cyfrowych opowieści (digital stories) jako formy
pracy z grupą. Podczas warsztatu dowiesz się, czym jest storytelling oraz jego cyfrowa odmiana,
a także dlaczego w pracy tą metodą najważniejszy jest proces budowania opowieści. Poznasz
ćwiczenia pobudzające kreatywność, poszczególne etapy procesu tworzenia cyfrowych narracji oraz
podstawowe (i dostępne) narzędzia, które można wykorzystać w pracy tą metodą. Dowiesz się także
(a może przede wszystkim!), jakie korzyści może nieść tworzenie cyfrowych opowieści dla ich
twórców.

Dla kogo?
Osoby pracujące w sektorze pozarządowym zajmujące się pracą z grupami, trenerzy/ki, animatorzy/
ki kultury, streetworkerzy/ki, edukatorzy/ki.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
 zapoznanie z metodą digital storytellingu jako dostępną formą pracy z grupami
 poznanie etapów procesu
 poznanie wybranych ćwiczeń oraz narzędzi wykorzystywanych w pracy tą metodą

Trenerka:
KAROLINA GRZEGORZAK - od 2013 roku jestem związana ze Stowarzyszeniem Pracownia Filmowa
„Cotopaxi”, w którym współpracuję przy projektach wykorzystujących narzędzia audiowizualne do
pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Swoje filmowe zainteresowania
realizowałam poprzez pisanie pracy magisterskiej o adaptacjach filmowych J. Iwaszkiewicza,
uczestnictwo w amatorskich klubach filmowych oraz pracę przy festiwalach filmowych. W lutym
2016 roku ukończyłam szkolenie dla facylitatorów metody digital storytelling.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

27 maja 2017 (sobota)
g. 10-17

Ekologia życia
codziennego
Warsztat będzie prowadzony w oparciu o filozofię głębokiej ekologii. Wspólnie z uczestniczkami
i uczestnikami zastanowimy się, co właściwie oznacza być ekologiczną/ym. Na warsztatach
rozważymy, czy da się przyjąć perspektywę ekologiczną w życiu codziennym, czy jest to trudne
i jakie kroki ku temu może podjąć każda/y z nas. Wierzę bowiem, że najmniejszy krok może nieść
zmianę, a droga do zmiany jest w każdej i w każdym z nas. Jestem przekonana, że życie w harmonii
z Naturą przybliża nas to do harmonii z własnym wnętrzem, co wydaje mi się bardzo potrzebne
w dzisiejszych „zagonionych” czasach.

Dla kogo?
Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne zainteresowane osoby pragnący/e
pogłębić swoje kompetencje w dziedzinie ekologii.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
 pogłębienie wiedzy na tematy związane z ekologią
 umiejętność dokonywania bardziej ekologicznych wyborów w codziennym życiu
 poznanie perspektywy głębokoekologicznej

Trenerka:
AGATA TKACZYK - z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i antropolożką. Interesuję się
funkcjonowaniem Człowieka w Naturze, a także relacjami Natura – kultura. Dwa lata temu
uczestniczyłam w polsko-niemieckim kursie edukacji w dzikiej przyrodzie WildnisWissen.
W pracy zawodowej zajmuję się edukacją ekologiczną. Zależy mi na kształtowaniu postawy głęboko
ekologicznej i postawy świadomej/go konsumentki/ta ceniącej/go zdrowy styl życia. W życiu
prywatnym staram się żyć zgodnie z tymi ideami: praktykuję slow life, cenię minimalizm, traktuję
Naturę jako najlepszą nauczycielkę.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

27 maja 2017 (sobota)
g. 10-17

Szkolenie
antydyskryminacyjne
Na szkoleniu będziesz mieć możliwość przyjrzenia się własnej tożsamości i przynależności do
różnych grup społecznych. Dodatkowo porozmawiamy o stereotypach, uprzedzeniach
i dyskryminacji. Szkolenie będzie okazją do przyjrzenia się zjawisku dyskryminacji, kiedy występuje,
jakie są jej przyczyny i skutki oraz dlaczego rola świadka/ świadkini jest tak ważna. Podczas
szkolenia będziemy ćwiczyli umiejętność adekwatnego reagowania na dyskryminację.

Dla kogo?
Osoby pracujące w 3 sektorze, urzędnicy/urzędniczki.

Korzyści dla uczestników i uczestniczek?
Możliwość zdobycia podstawowej wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji oraz dowiedzenie się
co możemy zrobić jako świadkini/świadek dyskryminacji.

Trenerka:
MARTA TURSKA - z wykształcenia jestem psycholożką. Od dwóch lat działam w Stowarzyszeniu
Lambda Warszawa, które zajmuje się wspieraniem społeczności LGBT+ (lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych). Prowadzę treningi antydyskryminacyjne i szkolenia o tematyce
LGBTQIA, organizuję wydarzenia edukacyjne (np. Warszawski Dzień Różnorodności). Niezwykle
ważne w mojej pracy jest dla mnie wsparcie osób doświadczających dyskryminacji lub innych form
przemocy ze względu na swoją orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

Zgłoszenia
www.stowarzyszeniestop.pl/szkoleniowo-w-lublinie/

