Szkoła Animatorów
Kurs realizowany przez Forum Animatorów Społecznych
Szkoła Animatorów jest programem szkoleniowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności
z zakresu animacji społecznej, w tym: organizowania społeczności lokalnych, aktywizowania
i mobilizowania do działania jej członków, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych,
diagnozowania problemów i potrzeb wewnątrz społeczności, ale też projektowania zmiany społecznej,
rozwoju wolontariatu, prowadzenia akcji i kampanii społecznych.
Koncepcja Szkoły zrodziła się z pragnienia, aby ci, którzy chcą pracować w społecznościach i ze
społecznościami, robili to w możliwie najlepszy sposób. Skupiamy się nie tylko na przekazywaniu wiedzy
i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również odpowiedniego podejścia do potrzeb
i możliwości społeczności lokalnych.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Po zakończonym kursie uczestnicy:
poznają cele i zrozumieją ideę animacji społecznej,
będą wiedzieli, jakie narzędzia stosuje się w pracy ze społecznościami lokalnymi,
poznają zasady mobilizowania innych do działania,

MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ
TAKĄ SZKOŁĘ W TWOIM REGIONIE.
ZAPYTAJ NAS
O SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY.

zrozumieją ideę i poznają zasady tworzenia koalicji i partnerstw lokalnych,
będą potrafili korzystać z narzędzi diagnozowania potrzeb społeczności
lokalnych i budowania map zasobów i potrzeb,
będą wiedzieli na czym polega proces grupowy i skuteczna komunikacja
oraz praca zespołowa.

KONTAKT:

www.forumanimatorow.org
fas.stowarzyszenie@gmail.com

ODBIORCY:

Szkoła Animatorów jest skierowana do osób, które:
pracują w środowiskach lokalnych,
chcą związać swoją przyszłość z animacją społeczną,
pragną poznać metody i narzędzia pracy animatora,
planują tworzyć i wspierać partnerstwa lokalne,
chcą poznać zasady tworzenia i realizowania projektów animacyjnych,
chcą się nauczyć, w jaki sposób efektywnie wspierać innych,
chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży,
mają dużą motywację do rozwoju osobistego,
chcą rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne.

PROGRAM:

6 sesji trzydniowych /po 16 h/
Moduł 1 - Animator/Animatorka i animacja społeczna - metody wspierania społeczności
lokalnej w rozwoju
Moduł 2 - Komunikacja i budowanie zespołu - podstawowe narzędzia animatora
Moduł 3 - Diagnoza środowiska lokalnego
Moduł 4 - Mobilizowanie ludzi do działania
Moduł 5 - Ku zmianie. Tworzenie i realizacja projektów animacyjnych
Moduł 6 - Budowanie partnerstw lokalnych

