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Rusza rekrutacja do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2015! 

Q Ruch Sąsiedzki zaprasza do udziału w siódmej edycji Akademii Inicjatyw 

Sąsiedzkich. Jest to cykl bezpłatnych warsztatów dla mieszkanek 

i mieszkańców Warszawy, którzy chcą działać w swoich sąsiedztwach, 

aktywizować ludzi z okolicy i mieć wpływ na lokalne sprawy.  

Dlaczego warto wziąć udział? 

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich jest działalnością edukacyjną Q Ruchu Sąsiedzkiego 

realizowaną w ramach projektu Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej od 

2009 roku. Od pierwszej edycji tego szkolenia udoskonalaliśmy go tak, aby jak 

najbardziej spełniał oczekiwania uczestników. Naszym zapleczem eksperckim jest 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Doświadczeni trenerzy i animatorzy 

CAL prowadza zajęcia metodami aktywnymi, a każde spotkanie dopasowane jest 

do potrzeb uczestników. Dotychczasowi absolwenci AIS aktywnie działają w swoich 

sąsiedztwach, pracują w lokalnych organizacjach pozarządowych i instytucjach 

samorządowych, tworzą nieformalne grupy sąsiedzkie, a także organizują 

wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki oraz 

różne inne inicjatywy lokalne.  

Dla kogo są warsztaty? 

Dla każdego! Możesz być rodowitym Warszawiakiem albo mieszkać w Warszawie 

od miesiąca, możesz pracować w warszawskich instytucjach/organizacjach albo 

po prostu czuć się związanym z tym miastem. Nie wymagamy posiadania 

doświadczenia w organizowaniu działań lokalnych. Jeśli bliskie są Ci idee dobrego 

sąsiedztwa, chcesz się nauczyć realizować ciekawe inicjatywy w swoim sąsiedztwie 

lub poznać innych animatorów sąsiedzkich – koniecznie musisz zgłosić się na nasze 

warsztaty! 

Co będzie się działo na warsztatach? 

Pełen cykl Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich obejmuje 7 spotkań na przestrzeni 

od marca do listopada 2014 (z przerwą wakacyjną). Są to pięciogodzinne spotkania, 

których celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne 

do organizacji inicjatyw sąsiedzkich i pracy ze społecznością lokalną: 

przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego  środowiska, pozyskiwania 

sojuszników i funduszy, angażowania ludzi do projektu, nawiązywania partnerstw 

oraz promocji lokalnych wydarzeń. 
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Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe 

oraz poczęstunek w trakcie warsztatów. Warsztaty odbywać się będą na początku 

każdego miesiąca w  środy w godzinach 15:00-20:00 (terminy i godziny spotkań w 

wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie).  

Harmonogram 2015: 

4 marca: Specyfika pracy sąsiedzkiego animatora 

8 kwietnia: Diagnoza lokalnych zasobów i potencjałów 

6 maja: Mobilizowanie ludzi do działania 

3 czerwca: Komunikacja i promocja w lokalnej społeczności 

2 września: Partnerstwa lokalne 

7 października: Sąsiedzki fundraising 

4 listopada: Planowanie projektu i ewaluacja 

Jak się zgłosić? 

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem: 

http://goo.gl/forms/MPSNYDs7Ui LUB załączonego formularza w wersji do pobrania 

(dostępny również do pobrania na stronie www.inicjatywysasiedzkie.pl). Czekamy na 

zgłoszenia do końca lutego 2015!  

Liczba miejsc ograniczona! 

 

Więcej informacji udziela koordynatorka projektu  

Agata Konarzewska 

E-mail: agatak@cal.org.pl 

Tel. 601 947 474 

www.inicjatywysasiedzkie.pl 

 
 

http://goo.gl/forms/MPSNYDs7Ui
mailto:agatak@cal.org.pl
http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/

