
 

Warsztat: 
 

 

Organizowanie  
społeczności lokalnej  

 

“Odkryj siłę społeczności“   

Dla kogo? 
 

Ofertę swoją kierujemy do animatorów, pracowników instytucji i środowisk rozpoczynających swoją pracę 
ze społecznościami lokalnymi, do nowych i obecnych pracowników Centrów Usług Społecznych,  Ośrodków 
Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych – wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać narzędzia 
i metody, które pomogą im skutecznej aktywizować i pracować ze społecznością lokalną.   

 

 
Jeśli lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi, wierzysz, że społeczność ma ogromną siłę tylko wystarczy ją 

odkryć  - ten warsztat jest dla Ciebie! 
 
 

Przyjdź na nasz warsztat a wspólnie znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące modeli organizowania 
społeczności lokalnej, sylwetki organizatora społeczności lokalnej czy działań aktywizujących prowadzonych 
w społeczności mających na celu uruchomienie jej potencjału, opartych na współuczestnictwie mieszkańców.  
 

 

Zakres tematyczny spotkania: 
 

• Organizowanie społeczności – wybrane modele i strategie działania, 

• Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej jako forma 
profesjonalnego działania ukierunkowanego na wywoływanie trwałych, pozytywnych zmian 
społecznych,  

• Empowerment jako proces upodmiotowienia członków społeczności, ale i jego rezultat - 
odzyskiwanie kontroli nad własnym życiem, zdolności wpływania na innych i podejmowania 
współpracy, 

• Środowiskowe role organizatora społeczności lokalnych: animator lokalny, organizator sieci 
społecznych, lokalny planista,  

• Strategie aktywizacji, narzędzia osiowe i wspierające – kryteria wyboru  podmiotu działania oraz 
dobór narzędzi pracy ze społecznością , 

• Etapy pracy ze społecznością  - schemat metodycznego działania oparty na metodyce pracy socjalnej 
i pracy w społecznościach lokalnych, 

• Korzyści z wdrażania OSL: dla mieszkańców jako członków społeczności objętej OSL, dla gminy 
w kontekście jej rozwoju pod kątem społecznym, kulturowym, ekologicznym, ekonomicznym, 
w kontekście rozwoju publicznych służb społecznych oraz dla trzeciego sektora w kontekście 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

• OSL jako zintegrowana usługa społeczna o charakterze środowiskowym. 
 
 
 
 
 
 

  



 

Państwa korzyści: 
 

• Pogłębienie wiedzy uczetsników w temacie metodyki środowiskowej - organizowania społeczności 
lokalnej, w tym nowych oraz klasycznych narzędzi pracy środowiskowej; 

• Rozwinięcie przez uczestników szkoleń umiejętności właściwego doboru instrumentów, narzędzi 
oraz metod wzmacniania potencjału środowiska poprzez usługi wspierające w ramach 
organizowania społeczności lokalnej; 

• Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych 
uczestników pozwalające na ich rozwój w rolach organizatorów społeczności lokalnej, partnerów, 
liderów oraz rozwój społeczności lokalnych, w których działają;   

• Integracja przedstawicieli centrów usług społecznych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowych oraz samorządu lokalnego zajmujących się organizowaniem społeczności lokalnej, 
poznawanie inicjatyw o charakterze społecznym oraz wymiana doświadczeń; 

• Wzmocnienie wzajemnych relacji, polepszenie komunikacji między współpracownikami 
i jednostkami współpracującymi; 

• Wzrost satysfakcji z pracy, identyfikacji z organizacją i zaangażowania w jej działania; 

• Zwiększenie retencji pracowników; 

• Szkolenia są projektowane i prowadzone przez najwyższej klasy trenerów Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL, ekspertów, praktyków oraz kadrę kierowniczą instytucji pomocy 
i integracji społecznej z całej Polski, posiadających wieloletnie doświadczenie; 

• Pracujemy metodą warsztatową, którą opieramy na aktywizacji uczestników szkolenia. Dzięki pracy 
w małych grupach, dyskusjom na forum grupy, ćwiczeniom, pracy indywidualnej, symulacjom i mini- 
wykładom z omówieniem case study uczestnicy uczą się przez doświadczenie, wyciągają wnioski 
i samodzielnie poszukują rozwiązań przydatnych w ich pracy zawodowej; 

• Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
 
 
 

Struktura i koszt: 
 

Warsztat 2 dniowy (16h dydaktycznych).  

• w grupie 10-20 osób – 17 700,00 brutto za szkolenie 2-dniowe  

• cena 1  dnia szkolenia na osobę wynosi 885,00 zł brutto/ 442,50 zł brutto (przy grupie 10 / 20 osób) 

 
Zakres usług: 

• poprowadzenia warsztatu przez 1 trenera, materiały szkoleniowe w formie papierowej, materiały 
papiernicze (papier flipchart, markery, post-ity, materiały do ćwiczeń warsztatowych), certyfikaty 
ukończenia szkoleń w formie papierowej, organizacyjną i merytoryczną opiekę nad procesem 
szkoleniowym. 
 

 

 

Ważne informacje: 
 

• Cena nie obejmuje wynajmu sali szkoleniowej i cateringu podczas warsztatów.  Szkolenia będą 
odbywały się w sali szkoleniowej wskazanej przez Zamawiającego. Rekomendujemy wybór sali 
o wielkości dopasowanej do liczby uczestników, wyposażonej w projektor multimedialny 
i ekran,  opcjonalnie tablicę, np. flip-chart, z dostępem do sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 

• Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w wariancie wyjazdowym. Jeśli będą Państwo 
zainteresowani taką opcją, po wskazaniu miejsca, w którym chcieliby Państwo zorganizować 
szkolenia i ustaleniu szczegółów, dokonamy wyceny takiego wariantu. W koszcie uwzględnione 
zostaną noclegi i wyżywienie dla uczestników i trenera lub/i ewentualne atrakcje integracyjne.  

• Możliwym źródłem finansowania udziału w szkoleniu jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  
 
 



 

Dlaczego właśnie My? 
 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolskie stowarzyszenie, które działa od 
2000 roku na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Podstawową formą działania jest wspieranie 
rozwoju poprzez wdrażanie programów/projektów animacyjnych dla instytucji publicznych (ośrodków 
kultury, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych)/grup 
społecznych/animatorów/liderów/mieszkańców z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego. Jednym 
z kluczowych kierunków jest edukacja środowiskowa, a oferta edukacyjna skierowana jest do osób 
i instytucji, których głównym celem jest podejmowanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. 
Stosowane przez nas rozwiązania służą praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, 
którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela. W tym jest edukacja 
osób dorosłych w celu nabycia, przywrócenia, wzmocnienia ich kompetencji społecznych, zawodowych, 
zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.  

Jesteśmy ogólnopolskim liderem w zakresie wspierania i upowszechniania działań środowiskowych poprzez: 
• działania w lokalnych społecznościach: prowadzimy bezpośrednią pracę 

z mieszkańcami  o charakterze organizowania społeczności lokalnej na warszawskim Grochowie, 
która koordynowana jest przez Centrum Społeczne Paca 40,  

• inwestowanie w profesjonalizację kadry: pomagamy lokalnym służbom w tym, by stawały się 
bardziej skuteczne, przydatne i dostępne dla tych, których potrzeby starają się zaspokajać. W latach 
2006-2022 CAL przeszkoliło ponad 9000 pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie: 
programów aktywności lokalnej, integracji – aktywizacji społecznej, metod pracy zespołów 
interdyscyplinarnych, wypalenia zawodowego i superwizji, organizowania społeczności lokalnych, 
usług społecznych, itp., 

• wypracowywanie modelowych rozwiązań kierowanych do instytucji pomocy i integracji społecznej, 
m.in.: PAL, Model środowiskowej pracy socjalnej/ organizowanie społeczności lokalnej, Model 
superwizji pracy socjalnej, 

• tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk: www.osl.org.pl, www.cal.org.pl, www.centrumpaca.pl, 

• wspieranie samoorganizacji i współpracy środowiska pracowników służb społecznych w zakresie 
aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, w tym: Ogólnopolskiego Forum Organizatorów 
Społeczności Lokalnych.  

 

Warunki organizacji kursu podlegają negocjacji! 
Informacje zawarte w niniejszej ofercie nie są wiążące i nie stanowią oferty handlowej  w rozumieniu art. 66 

par.1 KC. 

 

Zapraszamy do współpracy! 

CAL – Lider w organizowaniu społeczności  
  

 

Kontakt: 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  

Ul. Paca 40, 04-386 Warszawa 
                                                                                                                             www.cal.org.pl 

tel. 607 737 545  
e-mail: biuro@cal.org.pl 

 

http://www.cal.org.pl/

