REGULAMIN SZKOŁY
NIEZBĘDNIK ANIMATORA
§ 1. Informacje ogólne
Niezbędnik Animatora to cykl edukacyjny, składający się z 5 trzydniowych sesji szkoleniowych, realizowany przez
Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych w projekcie pn: „Laboratorium Animacji Społecznej”
sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Celem Szkoły jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojmowanej Animacji
w szczególności organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i
mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, a także
projektowania zmiany społecznej, realizacji inicjatyw rozwoju lokalnego. Niezbędnik będzie pokazywał jak budować
partnerskie grupy inicjatywne, które planują rozwój lokalny i podejmują się realizacji wspólnych inicjatyw, w oparciu
o potrzeby społeczne oraz z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Niezbędnik kładzie także duży nacisk na
partycypację obywatelską i włączanie społeczności lokalne w procesy decyzyjne, animację środowiska.
Szkolenia będą prowadzone w sposób praktyczny z wykorzystaniem takich metod pracy jak: dyskusja, praca w
grupach, gry psychoedukacyjne, ćwiczenia, case study. Grupa będzie stale wspierania przez lidera procesu
edukacji, odpowiedzialnego za stworzenie szczegółowego programu, dobór trenerów, przygotowanie wspólnie z
nimi materiałów szkoleniowych, proces grupowy, monitoring realizacji zadań rozwojowych. Uczestnicy także
wykonają „zadania domowe” pomiędzy sesjami. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów,
ekspertów, którzy na co dzień współpracują z NGO. Ostatecznym sprawdzeniem nabytych umiejętności będzie 5
inicjatyw zrealizowanych przez 5 trzy osobowe zespoły. Każdy zespół otrzyma budżet w wysokości 1000 zł. Sami
wybiorą lokalizację realizacji inicjatywy. Inicjatywy realizowane będą w 2020 roku. To pozwoli na długotrwałe
wsparcie animatorów, Uczestników Niezbędnika Animatora
W ramach Niezbędnika Animatora odbędzie się 5 trzydniowych szkoleń (pt-ndz 16h), zgodnie z następującym
harmonogramem:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa szkolenia
Ja jako lider/animator. Ścieżka animacji
Komunikacja interpersonalna. Proces grupowy, role
w grupie.
Diagnoza potrzeby, motywowanie. Narzędzia
diagnozy
Działania projektowe, finansowanie projektu działań.
Partnerstwa i koalicje lokalne.

Termin
Miejsce
20-22.09.2019 Stare Juchy
Zostaną
04-06-10. 2019 wybrane
zależnie od
25-27.10. 2019 wyniku
15-17.11. 2019 rekrutacji
13-15.12. 2019 Kacze Bagno

§ 2. Zgłoszenia i rekrutacja
1. W Niezbędniku Animatora mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnych (liderzy, członkowie,
wolontariusze) reprezentujący organizacje pozarządowe zainteresowane lub działające na rzecz rozwoju
lokalnego.
2. Rekrutacja do Szkoły odbywać się będzie na podstawie składanych formularzy zgłoszeniowych.
O wyborze uczestników do udziału w Szkole decydować będą następujące kryteria:
a) dotychczasowe działania kandydata w animacji społecznej, posiadana wiedza i umiejętności animacyjne;
b) motywacja uczestnika do udziału w Niezbędniku Animatora
c) pomysły na wykorzystanie zdobytych umiejętności w przyszłości

3. Kandydat do udziału Szkole musi być członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej,
którą reprezentuje.
4. W celu zgłoszenia się do udziału w Szkole należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 12 września
2019 roku, w wersji elektronicznej: https://forms.gle/aN2xPSGJXvXDVTYR8 lub podpisany skan na adres:
biuro@forumanimatorow.org.
§ 3. Zobowiązania Uczestników
1. Uczestnicy zobowiązują się do:
• przestrzegania niniejszego Regulaminu,
• obecności na szkoleniach,
• zorganizowania dojazdu na szkolenie we własnym zakresie
• informowania Organizatora o możliwości nie wzięcia udziału w szkoleniu min. 5 dni przed jego rozpoczęciem
(telefonicznie, mailowo lub osobiście),
• wypełnienia ankiet, list obecności oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
• uczestniczenia w ewentualnym wywiadzie focusowym dotyczącym uczestnictwa w szkole,
• zaangażowania się w przygotowanie i realizację inicjatywy w ramach projektu,
• ewentualnego uczestniczenia w Forum Inicjatyw Lokalnych.
2. Warunkiem ukończenia udziału w szkole jest:
- obecność na co najmniej 80% godzin zajęć przewidzianych w ramach Szkoły
- przygotowania prac domowych jeżeli będą wymagane między sesjami
-przedstawienie sprawozdania z realizacji Inicjatywy
§ 4. Zobowiązania Forum Animatorów Społecznych
1. Forum Animatorów Społecznych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do organizacji Szkoły na jak
najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.
2. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, wynagrodzenia trenerów oraz
zapewnienia materiałów szkoleniowych.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Stowarzyszenie Forum Anmimatorów
Społecznych.
2. Każdy uczestnik Niezbędnika Animatora, który spełni wszystkie wymagania określone w Regulaminie otrzyma
certyfikat ukończenia Szkoły, który zawierać będzie ilość godzin oraz tematykę poszczególnych szkoleń.

