Reguły, 24 kwietnia 2017roku
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej,
animatorów społecznych do udziału w seminarium pt.: „Rozwój społecznościowy oparty na zasobach czyli siła relacji i współdziałania”
Seminarium odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach w dniach 19 -20 czerwca
2017 r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu w partnerską współpracę: Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie,
Stowarzyszenia K40, Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz Centrum
Wspierania aktywności Lokalnej – CAL. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof
Grabka - Wójt Gminy Michałowice.
Będzie to wyjątkowe spotkanie osób, które na co dzień pracują w lokalnych społecznościach, osób,
które dążą do nieustannego wzbogacania swojego warsztatu pracy i szukają inspiracji. Spotkanie będzie
miało charakter edukacyjny i będzie okazją do refleksji i wymiany doświadczeń praktyków z całego
kraju.
Spotkanie organizowane jest dla około 50 osób. Organizatorzy zapewniają bardzo atrakcyjny
merytoryczny program edukacyjny.
Udział w seminarium jest odpłatny w kwocie 200 złotych - dla osób korzystających z noclegu oraz
110 złotych – dla pozostałych uczestników. (Koszty dojazdu do Reguł uczestnik pokrywa we własnym
zakresie.)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go nie
później niż do dnia 10 maja 2017r.
Link do formularza:
http://www.michalowice.pl/210022680

Wszelkie informacje dotyczące miejsca zakwaterowania, dojazdu oraz terminu i formy płatności zostały
zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
Osoba do kontaktu: Monika Zawadzka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
tel. 22 350 91 09 , gops@michalowice.pl
W imieniu organizatorów:
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Program seminarium
Miejsce : Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
19 czerwca
12.00-12.30

I dzień Seminarium
Przywitanie uczestników

12.30 -13.30

Miejsce dla rozwoju społeczności w polityce lokalnej. Panel dyskusyjny z
udziałem Wójta Gminy Michałowice, Przewodniczącej Rady Gminy
Michałowice, Prezeski Zarządu Fundacji WIEŚWIEJAK , Kierowniczki GOPS
Michałowice , Dyrektorki ŚOPS Brwinów
obiad
„Moszna – można !” budowanie społeczności lokalnej otwartej na każdego ŚOPS Brwinów
Przerwa kawowa
Rola organizacji pozarządowej w pobudzaniu aktywności lokalnej na
przykładzie działalności Stowarzyszenia K40
Motywacja i optymizm jako niezbędny czynnik w pracy ze społecznością joga śmiechu
Kolacja w hotelu
II dzień seminarium
Wprowadzenie do wizyt studyjnych
Sposoby na odkrywanie, budowanie, łączenie i angażowanie zasobów.
Wizyty studyjne:

13.30 -14.30
14.30 – 15.30
15.30 -16.00
16.00 – 17.15
17.15- 18.00
19.30
20 czerwca
9.00 – 9.30
9.30 -11.30

I grupa – Łączenie zasobów instytucji i wykorzystanie potencjału jednostek
na przykładzie współpracy Biblioteki im. M. Dąbrowskiej w Komorowie,
GOPS Michałowice i Wolontariuszy.
II grupa –Odkrywanie i dzielenie się talentami jako główny element
skutecznego budowania relacji w grupie na przykładzie projektu socjalnego
„Klub młodych mam” GOPS Michałowice.
III grupa – Budowanie relacji sąsiedzkich i zaangażowania na przykładzie
działalności świetlicy wiejskiej w Opaczy. Pani Sołtys i przedstawiciele
mieszkańców
IV grupa – 2+2=5, czyli efekt synergii na przykładzie świetlicy
socjoterapeutycznej w Brwinowie.
V grupa – Oswoić przestrzeń - czyli historia mieszkańców wsi Koszajec, którzy
w grupie międzypokoleniowej stworzyli miejsca aktywności lokalnej: Zielony
Zakątek i Koszajecki Garaż Babski.
12.00 -13. 00
13.00 – 13.30
13.30

Prezentacje grup i dyskusja.
Podsumowanie i zakończenie seminarium.
obiad

Informacje dodatkowe:
Opłata za udział w seminarium to kwota 200 złotych dla osób korzystających z noclegu oraz kwota 110 zł dla pozostałych
uczestników. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie wystawiona i wysłana emailem faktura proforma celem uregulowania opłaty za
udział w seminarium. Oryginały faktur będą do odebrania podczas seminarium.
Osoby korzystające z noclegu będą zakwaterowane w pokojach 2 i 3 osobowych w Hotelu ComfortBiznes ul. B. Prusa 1
Pruszków. Organizatorzy zapewniają transport z Reguł „do” i „z” hotelu. Zakwaterowanie w hotelu będzie możliwe 19
czerwca po godzinie 18.00, dlatego zapraszamy najpierw na godz. 12:00 do Urzędu Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1 gdzie odbędzie się seminarium.
Dojazd na seminarium uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Do Reguł można dojechać z Warszawy kolejką WKD
z dworca WKD Śródmieście (tuż przy Dworcu Centralnym czas dojazdu 20 minut cena biletu 4,80zł) jak również z Dworca
Zachodniego (peron kolejki WKD czas dojazdu 15 minut cena biletu 3,60zł). Osoby posiadające warszawską kartę miejską
mogą z niej korzystać podróżując kolejką WKD jedynie do stacji Opacz. Budynek urzędu znajduje się w odległości ok. 100m od
stacji WKD Reguły (2 minuty pieszo) i jest widoczny z peronu, wysiadając z kolejki należy kierować się w prawo.

