MAPA WARSZTATÓW
12:00 - 15:00

Godzina

Tytuł
warsztatu

Projekt społeczny jak go rozwinąć

Zakres
warsztatu

Uczestnicy,
realizatorzy
projektów będą
mogli poznać
sposoby i narzędzia
pozwalające ocenić
czy realizowany
pomysł ma szanse
na rozwój.
Zapoznają się z
rozwiązaniami
stosowanymi przez
start-upy

Prowadząc
y

Bartosz Janowicz

Organizacja
pozytywna

12:00 - 15:00

Godzina

Dotknij to, co
niewidzialne

Uczestnicy
dowiedzą się jak
wspierać
wewnętrzne zasoby
wpływające na
efektywność i
atmosferę
Dotknij to, co
wykonywania zadań,
niewidzialne - o
gdzie leżą źródła
społecznościach
poczucia
lokalnych. Warsztat
skuteczności,
praktyczny
optymizmu, nadziei
na sukces i
umiejętności
powrotu do stanu
równowagi po
zwiększonym
wysiłku

Anna Nowak

14 grudnia piątek

13 grudnia - czwartek

Joanna Kalińska

16:30 - 20:00

Tytuł
warsztatu

Ja - Animator

Warsztat
Przywództwa

Planowanie działań
w przestrzeni

Zakres
warsztatu

Uczestnicy
dowiedzą się kim
jest animator
społeczny i jakie są
jego działania,
poznają cechy,
którymi powinien się
kierować animator,
zrozumieją jak
uruchamiać siły
tkwiące w
środowisku, jak
pobudzać
mieszkańców do
działania. Metody
tworzenia sieci
współpracy by
budować kapitał
społeczny.

Uczestnicy podczas
warsztatów
dowiedzą się jakie
są główne elementy
budujące
zaangażowanie i
motywację, jak
rozwijać swoje
kompetencje czyli
czego potrzebują
liderzy w środowisku
lokalnym. Dowiedzą
się jak podejmować
decyzję, rozwiną
umiejętności
przyjmowania i
udzielania informacji
zwrotnej.

Zaplanowano
przedstawienie
planowania
przestrzennego w
pigułce i jak
skutecznie
uczestniczyć w
procedurze
sporządzania
planów
miejscowych, w jaki
sposób wpływać na
ich ustalenia i jak są
one konstruowane
oraz jak czytać
dokumenty
związane z
planowaniem.

Prowadząc
y

Magdalena
PopłońskaKowalska

Damian Dec

Michał Ciesielski

Arkusz1

ziałań skierowanych do mieszkańców Poznania. Przestrzeń
ztaty prowadzone przez realizatorów inicjatyw.

12 grudnia - środa

16:00 - 19:00

Godzina
Tytuł
warsztatu

Zakres
warsztatu

Prowadząc
y

13 grudnia - czwartek

Inicjatywy
młodzieżowe

Potencjał zespołu

Możliwości
finansowania
działań społecznych

Uczestnicy podczas
warsztatów
uczestnicy będą
mogli poznać
zrealizowane przez
młodych ludzi
Uczestnicy
Uczestnicy
inicjatywy w ramach
dowiedzą się jak
dowiedzą się z
FSU, dowiedzieć się komunikować się w
jakich źródeł mogą
co sprawiło im
zespole, jak być
pozyskiwać środki
najwięcej satysfakcji
asertywnym, jak
na działania
podczas ich
radzić sobie ze
społeczne i zostaną
realizacji. Młodzi
stresem oraz jak
im zaprezentowane
będą mogli
organizować czas
nowe wzory ofert
dowiedzieć się w
pracy.
jaki sposób można
sfinansować
kontynuację
zrealizowanych
inicjatyw

Joanna Kalińska

Anna Nowak

16:00 - 19:00

Godzina

Bartosz Antoniewicz

Tytuł
warsztatu

Zakres
warsztatu

Diagnoza lokalna

Wystąpienia
publiczne

Uczestnicy
dowiedzą się jak
działa stres i jak
wykorzystać go w
Uczestnicy
trakcie przygotowań
otrzymają
do wystąpień
podstawową wiedzę
publicznych,
na temat co to jest
poznają
diagnoza, do czego
najważniejsze
jest potrzebna i w aspekty mowy ciała,
jaki sposób ją
dowiedzą się jak
przeprowadzić
pozyskać uwagę
odbiorców i co
zrobić by ją
utrzymać, zaplanują
swoje wystąpienia.

Prowadząc Bartosz Sławecki,
Maciej Ławrynowicz
y

Arkusz1

Damian Dec

Partnerstwo

Uczestnicy
dowiedzą się kim jak
budować
współpracę i jej
wpływ na
efektywność działań.
Omówione zostaną
rodzaje partnerstwa,
szanse i zagrożenia

Magdalena
PopłońskaKowalska

Otwarta przestrzeń inspiracji - Prezentacja najciekawszych działań ski
wystawiennicza, wymiana doświadczeń, warsztaty prow

12 grudnia - środa

