ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w stacjonarnym kursie
pn. „ Jak uruchamiać potencjał młodych w przestrzeni aktywności

kadr kultury”
realizowanym przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE
1) Kurs "Uruchamiamy potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury”
to 60.godzinne stacjonarne szkolenie, które będzie zrealizowane w siedzibie Kaszubskiego
Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz w wybranym sołectwie / wsi, gdzie się odbędzie
część praktyczna kursu mająca na celu uruchomienie potencjału młodych do aktywnego
uczestniczenia w konkretnym, wspólnie wypracowanym, wydarzeniu kulturalnym.
2) Kurs jest adresowany do 12 osób reprezentujących szeroko rozumiane kadry kultury
w tym m.in. - animatorów, instruktorów, kadry zarządzającej, przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających w obszarze kultury czyli domy kultury, biblioteki, muzea,
świetlice, organizacje pozarządowe.
3) Program zajęć obejmuje m.in. takie tematy jak:
• Jak angażujemy młodych do uczestnictwa w zajęciach i pracach przestrzeni aktywności
podmiotów działających w obszarze KULTURY (m.in. domy kultury/biblioteki/
świetlice/muzea /ngo* (dalej : przestrzeń aktywności) – analiza pola sił?
• Co możemy robić w swojej „przestrzeni aktywności”: specjalizacja, przestrzeń ucząca
się, z misją, przestrzeń nie tylko dla swoich: usługi, współpraca, wymiana. Przykłady
specjalizacji świetlic, domów kultury, wsi, miast, podwórek;
• Pedagogika zabawy i pedagogika intuicyjna w pracy „przestrzeni aktywności”– zajęcia
praktyczne;
• Gry i zabawy, które uczą, otwierają i podpowiadają - ja i moja „przestrzeń aktywności”
wobec globalnych trendów;
• Rozgrzewka: gry i zabawy, trening żonglerki funkcjonalnej;
• „Przestrzeń aktywności” rozproszona i partycypacyjna. Kultura w ruchu.
• Sieci współpracy i wsparcia. Co możemy robić razem, jak się możemy wymieniać i
wspierać, z kim jeszcze możemy współpracować?
• Uruchamianie potencjału młodych (UPM) przez: partycypacyjne i innowacyjne formy
działań m.in. przez działania na rzecz dobrostanu, prężności (rezylencji), innowacyjne
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formy działań artystycznych (kultura w ruchu, działania błyskawiczne)samorealizacji
(zabawy labiryntowe, techniki relaksacyjne, ćwiczenia filozoficzne),
• Przygotowanie do części praktycznej: wstępny wybór tematu i pomysłów na działania na
podstawie wybranej specjalizacji. Działania w terenie (wybranym sołectwie/wsi) z
młodymi w zakresie przygotowania i realizacji wydarzenia kulturalnego.
• Przestrzeń kultury a centrum aktywności młodych - cele i zadania placówek wsparcia
dziennego i klubów młodzieżowych.
• Narzędziownik pracy animatora/ animatorki młodzieżowej - przegląd metod, technik i
narzędzi niezbędnych do współpracy z młodymi.
• Kompetencje i cechy osobowości animatora/ animatorki młodzieżowej.
• Projektowanie działań młodzieżowych.
• Analiza diagnozy potrzeb młodzieży.
• ABC cyfrowych kompetencji czyli wsparcie merytoryczne i techniczne dla osób
działających, animujących, współtworzących projekty międzypokoleniowemłodzieżowe. Tworzymy , dokumentujemy, wymyślamy, tworzymy, używamy chmury
internetowej, aplikacji w smartfonach.
4) Zajęcia prowadzić będą doświadczeni edukatorzy i animatorzy: Wacław Idziak – socjolog,
animator i autorytet w zakresie innowacji społecznych,
Iwona Woźniewska socjoterapeutka, pedagożka, terapeutka behawioralna. Sebastian Bednarek, pedagog,
animator cyfrowy oraz Dariusz Narloch - animator kultury, instruktor teatralny.
5) Program szkoleniowy zostanie zrealizowany w formie 2 stacjonarnych zjazdów w siedzibie
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy w terminach:
- 1 zjazd: 27 – 30 kwietnia 2022
Zajęcia rozpoczynać się będę w środę o godzinie 10.00, a kończyć się będą o godz. 14.00 w
sobotę.
- 2 zjazd: ………………………
Czas rozpoczęcia i zakończenia 2. Zjazdu oraz miejsce realizacji ZADANIA z młodymi, zostanie
ustalona wraz z uczestnikami i prowadzącymi podczas pierwszego spotkania.

6) Kaszubski Uniwersytet Ludowy zapewnia:
- realizację zajęć przez doświadczonych trenerów – praktyków,
- materiały dydaktyczne,
- pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach 2osobowych z łazienkami,
- wsparcie mentorskie,
- korzystanie ze zbiorów biblioteczki.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
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7) Uczestnicy/uczestniczki przyjęci do udziału w kursie są zobowiązani do wniesienia opłaty za
częściowe pokrycie kosztów organizacji kursu w wysokości: 620,- zł, w terminie do 26
kwietnia br na konto Organizatora o nr: .
26 1160 2202 0000 0000 4746 3115
w tytule wpłaty należy wpisać „Kurs Młodzi – imię i nazwisko”.
8) Informujemy, że w przypadku opłacenia kursu przez podmiot delegujący, wystawiamy faktury
VAT na wskazany podmiot.
REKRUTACJA
9) W szkoleniu może wziąć udział 12 osób z woj. pomorskiego reprezentujących szeroko
rozumień KADRY KULTURY.
10) Preferowane do udziału w kursie będą następujące osoby:
a) działające w środowiskach wiejskich
b) grające na instrumentach muzycznych i/lub z „talentami” artystycznymi / sportowymi /
cyfrowymi / itp.
11) Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 6 kwietnia 2022 r. i trwać będzie do 20 kwietnia 2022
r.
12) Formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione w wersji on-line na stronie internetowej:
………………………………..
oraz …………………

13) W przypadku zgłoszenia się większej, niż zakładana, liczby osób, decyduje kolejność
zgłoszeń.
14) Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie w dniu 21 kwietnia
2022r. przekazana wybranym kandydatom drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez sms.
15) 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.
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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
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