Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM SZKOLENIA
SZKOLENIA Z ZAKRESU INICJOWANIA
I WDRAŻANIA PARTNERSKICH PROGRAMÓW REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ
oraz
WIZYTY STUDYJNE
Projekt systemowy „Rewitalizacja społeczna”
I DZIEŃ
11.00-12.30

12.30-12.45
12.45-14.00
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-15.45
15.45-18.15

II DZIEŃ
9.00-11.00
11.00-11.15
11.15-13.00

13.00-14.00
14.00-15.30

15.30-15.45
15.45-17.00

17.00-18.00

Wprowadzenie w tematykę szkolenia - wyjaśnienie czym jest rewitalizacja społeczna.
Podstawowe zagadnienia dotyczące metody projektowej.
Moduł I INKUBACJA – opracowanie koncepcji projektu.
Diagnozowanie problemów społecznych.
• źródła informacji o potrzebach społecznych
• techniki pozyskiwania danych
przerwa kawowa
Generowanie pomysłów:
• ustalanie głównych kierunków działań
• ustalanie priorytetów projektów
obiad
Generowanie pomysłów:
• określanie możliwości wykonania projektu
przerwa kawowa
MODUŁ II PREPARACJA – opracowanie koncepcji realizacji projektu.
Określanie celów i zadań - Definiowanie głównego celu projektu i pożądanych efektów.
• określanie celów i zadań
• przygotowanie listy zadań do wykonania
Identyfikowanie zasobów.
• określenie zasobów niezbędnych do wykonania zadań
• ustalenie finalnego zapotrzebowania na zasoby
przerwa kawowa
Opracowywanie harmonogramu prac.
• metody planowania czasu w projektach
• analiza czasochłonności
• określenie czasu trwania projektu
obiad
Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych.
 identyfikowanie partnerów
 modele współpracy
 zagrożenia wynikające ze współpracy
przerwa kawowa
MODUŁ III – realizacja projektu
Pozyskiwanie uczestników projektu.
• określanie grup docelowych
• opracowanie regulaminu rekrutacji
Pozyskiwanie uczestników projektu cd.
• rekrutowanie do projektów
• komunikowanie informacji o projekcie

Szkolenia organizowane są przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji
Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

III DZIEŃ
9.00-11.00

11.00-11.15
11.15-12.10

12.10-13.00
13.00-14.00

MODUŁ IV – Ewaluacja projektu
Monitorowanie projektu. Ewaluacja i podsumowanie
• monitorowanie względem harmonogramu
• monitorowanie względem zasobów
• monitorowanie względem efektów
• techniki monitorowania i ewidencji
przerwa kawowa
Ewaluacja projektu
• podstawowe techniki i narzędzia ewaluacji projektu
• adekwatność technik do celów
• prezentacja najlepszych praktyk
Podsumowanie. Przeprowadzenie testów oceniających.
obiad

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony:
http://www.cal.org.pl- zakładka usługi edukacyjne
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