
 

ROZPOZNANIE i DIAGNOZA POTENCJAŁU 
ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Opis: 
Szkolenie 2-dniowe (16 godzin dydaktycznych) 

 
Odbiorcy szkolenia: 
Szkolenie skierowane do pracowników instytucji samorządowych, działaczy lokalnych, liderów 
społecznych, animatorów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób działających na terenach 
środowisk lokalnych lub planujących takie działania. 
 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 
 dowiesz się czym jest diagnoza potencjału środowiska i jak ją właściwie przeprowadzać 

 nauczysz się tworzyć mapy zasobów potrzeb danego środowiska 

 otrzymasz pakiet narzędzi pomocnych do badania potrzeb 

 zrozumiesz jak diagnozowanych problemy  i potencjał określonych środowisk 

 
Metody: 
Nasze zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi przy wykorzystaniu: 

 Studiów przypadków, 

 Odgrywania ról społecznych, 

 Dramy, 

 Rozwiązywania realnych problemów społecznych, 

 Ćwiczeń kompetencji w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi środowiskowej pracy 
socjalnej (np. mapa zasobów i potrzeb, analiza potencjału społecznego grup i  środowisk).  

 

Tematyka szkolenia: 
Diagnoza potencjału środowiska, poznanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów 
i potrzeb, analiza głównych grup partnerów, instytucji, kanałów komunikacji w środowisku lokalnym. 

 
Trener: 
Szkolenia są  projektowane i prowadzone przez  najwyższej klasy ekspertów, praktyków oraz  kadrę 
kierowniczą instytucji pomocy społecznej z całej Polski posiadających wieloletnie doświadczenie 

Koszt szkolenia: 

450,00 zł netto 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie trwania całego szkolenia, materiały 
szkoleniowe, certyfikat oraz ubezpieczenie uczestnika. 

Dodatkowe informacje: 



 
Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia w postaci formularza, na podany adres mailowy Dział 
Współpracy i Szkoleń wysyła fakturę proformę z 14 dniowym terminem płatności, nie 
później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem szkolenia 

Rezygnacja uwzględniająca zwrot kosztów jest możliwa na 10 dni przed szkoleniem 

W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, lub nieobecności 
uczestnika Dział Współpracy i Szkoleń nie zwraca kosztów szkolenia. 

Na zgłoszenia czekamy na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia grupy 
szkoleniowej w przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych przekroczy maksymalną liczbę 
uczestników przewidzianych w grupie szkoleniowej. 

Jednocześnie Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia 
jeśli na 10 dni przed szkoleniem nie zgłosi się wymagana minimalna ilość osób 
przewidzianych w grupie szkoleniowej. Uczestnik, który uregulował należność za szkolenie, 
a z przyczyn od niego niezależnych się ono nie odbyło, zostaje przeniesiony na pierwszy 
najbliższy termin szkolenia. 

 

 
 


