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ZAPROSZENIE 

 

Warsztaty instruktażowe z zakresu 

wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej 

Integracji (MSAI) przez Liderów instytucji 

pomocy i integracji społecznej 

 

Projekt systemowy „Rewitalizacja społeczna” 
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CELE: 

 Nabycie kompetencji przeprowadzenia szkoleń przez pracowników (liderów) publicznych i niepublicznych 

instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu opracowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej. 

 Poznanie metodyki prowadzenia szkoleń pt.: „Przygotowanie i realizacja partnerskich programów rewitalizacji 

społecznej” przy wykorzystaniu metody projektowej. 

 Rozwój umiejętności inicjowania i tworzenia partnerstw lokalnych, dla potrzeb konstruowania  

i realizacji programów rewitalizacji społecznej. 

 Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i realizacji kompleksowych działań/programów na rzecz 

społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów zgodnie z Modelowym Standardem Aktywnej Integracji. 

 

DO KOGO SKIEROWANE: 

Wszyscy pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy nie uczestniczyli 

w szkoleniach z zakresu inicjowania i wdrazania partnerskich programów rewitalizacji społecznej realizowanych w 

ramach projektu „Rewitalizacja społeczna“.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Udział w warsztatach instruktażowych jest bezpłatny. 

 Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz wyżywienie. 

 Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatnie materiały szkoleniowe w tym materiały do samokształcenia. 

 Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. 

 Ubezpieczamy uczestników szkolenia i wizyt studyjnych od NNW. 

 

 

O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.cal.org.pl 

 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  

Tel: 022 127 75 35 wew. 11, 14, 15  

e-mail: anitas@cal.org.pl, annac@cal.org.pl, lenach@cal.org.pl 

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony: 

http://www.cal.org.pl/uslugi-edukacyjne/rewitalizacja-spoleczna 

oraz stronie: 

www.rewitalizacjaspoleczna.pl 

Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać na adres e-mail:  

rekrutacja@cal.org.pl 
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PROGRAM SZKOLENIA 

I DZIEŃ 

11.00-12.30 
Wprowadzenie w tematykę szkolenia. 
Metodyka uczenia osób dorosłych. Style uczenia się. 

12.30-12.45 Przerwa kawowa 

12.45-14.15 
Komunikacja  w procesie szkoleniowym. 
Bariery komunikacyjne. Podnoszenie efektywności komunikacyjnej. 

14.15-15.00 Obiad 

15.00-16.30 
Metody szkoleniowe. 
Rozwój kompetencji, a proces szkoleniowy. 
Charakterystyka metod szkoleniowych. 

16.30-16.45 Przerwa kawowa 

16.45-18.15 
Trudny uczestnik i sytuacje szkoleniowe. 
Proces szkoleniowy.  
Omówienie podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem  szkolenia 

19.00 Kolacja 

II DZIEŃ 

9.00-11.00 
Podejście projektowe do tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji społecznej. 
Poznanie etapów i zasad pracy metodą projektową 

11.00-11.15 Przerwa kawowa 

11.15-13.00 
Opracowanie koncepcji projektu.  
Wprowadzenie do modułu.  

13.00-14.00 Obiad 

14.00-16.00 Kreowanie pomysłu na program rewitalizacji. 

16.00-16.15 przerwa kawowa 

16.15-18.00 Określanie efektów i celów programów rewitalizacji społecznej 

19.00 Kolacja 

III DZIEŃ 

8.30. -10.00 
Rewitalizacja i ewaluacja projektu. Wprowadzenie 

10.00-10.15 
Przerwa kawowa 

10.15-11.45 
Działania kluczowe dla efektywnej realizacji projektu.  

11.45-12.00 
Przerwa kawowa 

12.00-13.30 
Ewaluacja. Metody i techniki ewaluacji projektu. Podsumowanie szkolenia 

13.30-14.30 Obiad 
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PLAN WARSZTATÓW INSTRUKTAŻOWYCH 2015 

 

L
IS

T
O

P
A

D
 

17-19.11.2015 r. KATOWICE 

18-20.11.2015 r.  POZNAŃ 

23-25.11.2015 r.  OLSZTYN 

23-25.11.2015 r.  ZIELONA GÓRA 

23-25.11.2015 r.  WARSZAWA 

23-25.11.2015 r.  LUBLIN 

25-27.11.2015 r.  WROCŁAW 

25-27.11.2015 r.  RZESZÓW 

 

 

 

 


