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ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W SZKOLENIU  

pn. „Jak uruchamiać potencjał młodych w działaniach 

świetlic/domów kultury”  

realizowanym przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy  

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIU  

 

1) W ramach szkolenia pn. „Jak uruchamiać potencjał młodych w działaniach 

świetlic/domów kultury” zapewniamy 56 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla 

12 uczestników/uczestniczek.  

2) Program zajęć obejmuje m.in. takie tematy jak:  

• Jak angażujemy młodych i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach i pracach 

świetlic oraz domów kultury – analiza pola sił.   

• Analiza środowiska: potrzeby i aspiracje mieszkańców naszych miejscowości,  jak 

im sprostać, jak je rozwijać. 

• Co możemy robić w świetlicach: specjalizacja świetlic, świetlica ucząca się, 

świetlica z misją, świetlica nie tylko dla swoich: usługi, współpraca, wymiana. 

Przykłady specjalizacji świetlic, domów kultury, wsi, miast, podwórek, parków. 

• Pedagogika zabawy i pedagogika intuicyjna w pracy świetlic i domów kultury – 

zajęcia praktyczne. 

• Świetlica, to nie tylko budynek. Świetlica rozproszona i partycypacyjna. Kultura 

w ruchu. 

• Sieci współpracy i wsparcia świetlic zobaczone przy pomocy malowania 

intuicyjnego. Co możemy robić razem, jak się możemy wymieniać i wspierać, z kim 

jeszcze możemy współpracować? z jakiego wsparcia możemy korzystać, w jakich 

programach możemy uczestniczyć? 

• Świetlica środowiskowa a centrum aktywności młodych - cele i zadania placówek 

wsparcia dziennego i klubów młodzieżowych  

• Narzędziownik pracy animatora/ animatorki - przegląd metod, technik i narzędzi 

niezbędnych do współpracy z młodymi  

• Kompetencje i cechy osobowości animatora/ animatorki młodzieżowej  

• Koncepcja rezylencji we współpracy z młodymi 

• Projektowanie działań młodzieżowych  

• Analiza diagnozy potrzeb młodzieży i badanie w działaniu  

• Superwizja grupowa procesu animacyjnego  

• Przygotowanie do pracy domowej: wstępny wybór tematu specjalizacji świetlicy i 

pomysłów na działania na podstawie wybranej specjalizacji.  
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3) Zajęcia prowadzić będą doświadczeni edukatorzy i animatorzy: Wacław Idziak – socjolog, 

specjalista w zakresie innowacji społecznych, Dariusz Narloch - animator kultury, 

instruktor teatralny oraz Iwona Woźniewska - socjoterapeuta, pedagożka, terapeutka 

behawioralna. 

4) Program szkoleniowy zostanie zrealizowany w formie 2 stacjonarnych zjazdów w 

siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy  w terminach: 

  - 1 zjazd: 22 – 25 listopada 2021  

Zajęcia rozpoczynać się będę w poniedziałek o godzinie 11.00, a kończyć się będą o godz. 13.00 w 

czwartek.   

- 2 zjazd: 13 – 15 grudnia 2021r.  

Zajęcia rozpoczynać się będę w poniedziałek o godzinie 11.00, a kończyć się będą w środę o godz. 

12.00.  

5) Kaszubski Uniwersytet Ludowy zapewnia:  

-  realizację zajęć,  

- materiały dydaktyczne,  

- pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach 2osobowych z łazienkami 

- wsparcie mentorskie,  

- korzystanie ze zbiorów biblioteczki. 

6) Uczestnicy/uczestniczki przyjęci do udziału w szkoleniu są zobowiązani do wniesienia 

wpisowego na częściowe pokrycie kosztów organizacji szkolenia  w  wysokości:   100,- zł, 

w terminie do 23 listopada br na konto Organizatora.   

    

 

REKRUTACJA 

 

1) W szkoleniu może wziąć udział 12 osób z woj. pomorskiego zainteresowanych 

uruchomianiem potencjału młodych w przestrzeni aktywności świetlic / domów kultury / 

organizacji pozarządowych.    

2) Preferowane do udziału w szkoleniu będą następujące osoby: 

a) Pracownicy świetlic wiejskich, domów kultury  

b) Działacze i aktywiści organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

c) Absolwenci zrealizowanych dotąd projektów KUL. 

3) Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 10 listopada 2021 r. i trwać będzie do 16 listopada  

2021 r. 

4) Formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione w wersji on-line na stronie internetowej:   

……………………………….. 

oraz ………………… 

5) W przypadku zgłoszenia się większej, niż zakładana, liczby osób, pierwszeństwo udziału  

będą miały osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich i domach/ośrodkach kultury. 

 

https://www.facebook.com/Kaszubski.Uniwersytet.Ludowy/
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6) Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie w dniu 17 

listopada 2021 r. przekazana wybranym kandydatom drogą elektroniczną, telefonicznie 

lub przez sms.  

7) Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa z powodu braku miejsc zostaną umieszczone 

na liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń. 

 

Nieobecność podczas zajęć i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1) Obecność na zajęciach podczas realizacji zjazdów stacjonarnych jest obowiązkowa. 

2) W sytuacjach spowodowanych zdarzeniami zdrowotnymi i/lub rodzinnymi Uczestnik 

zobowiązany jest powiadomić KUL o sytuacji drogą mailową nie później niż w dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.. 

3) Rezygnacja z udziału w kursie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem może być 

uzasadniona jedynie przypadkami losowymi – udokumentowanymi przez 

zainteresowanego na piśmie. 

4) Zespół KUL podejmie decyzję, w przypadku rezygnacji uczestnika, o przyjęciu na 

zwolnione miejsce osoby z listy rezerwowej. 

 

Dane kontaktowe  

Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest: Sulisława Borowska, nr tel. 603 991 705, adres 

email: sulinab@kul.org.pl 

 

 

 


