PROGRAM I HARMONOGRAM ZAJĘĆ
w ramach realizacji projektu szkoleniowego pt.: TRENER NGO – PRACOWNIA ROZWOJU NA RZECZ
3 SEKTORA realizowanym do 30 listopada 2020r przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności
Społecznej;
współfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020.

– przewidujemy następujące terminy
poszczególnych modułów szkoleniowych:

Zakres tematyczny szkolenia

Liczba
Planowana forma
godzin
Trening interpersonalny
Trening interpersonalny
40 h
Sesja wyjazdowa,
4 dni
Trening interpersonalny
8h
Sesja stacjonarna
jednodniowa lub
forma zdalna
Pracownia trenera ngo – cykl szkoleń i warsztatów
Sesja stacjonarna
Warsztaty trenerskie - Aby zmiana 16 h
dwudniowa ( bez
była rozwojem (proces uczenia na
poziomie osobistym i grupowym)
Metodologia i metodyka uczenia
dorosłych oraz metody szkoleniowe
(cz.1), w tym metodyka edukacji osób
starszych ( jak działa grupa, zespół,
praca z konfliktem)
Metody szkoleniowe (cz. 2) - w tym
metodyka edukacji osób starszych (kafeteria narzędzi trenerskich, proces
grupowy, planowanie modułów
szkoleniowych)
Szkolenie jako narzędzie zmiany
społecznej: badanie potrzeb,
stawianie celów, planowanie
ewaluacji

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

16 h

16 h

16 h

noclegu)
sesja stacjonarna
dwudniowa; bez
noclegu

Planowany
termin
Czerwiec 2020
(18-21.06.2020)
Czerwiec 2020
(28.06.2020)

Czerwiec 2020
(26-27.06.2020)
Lipiec 2020
(10-11.07.2020)

sesja stacjonarna
dwudniowa; bez
noclegu

Lipiec 2020

sesja stacjonarna
dwudniowa; bez
noclegu

Sierpień 2020

(24-25.07.2020)

(7-8.08.2020)

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności
Społecznej –TSAS
ul. Bydgoska 58; 87-100 Toruń
www.tsas.torun.pl

Metodyka pracy trenera w
prowadzeniu szkoleń w metodami
zdalnymi: aspekty techniczne,
informatyczne oraz jak zaplanować
różne formy edukacyjne dla grupy za
pośrednictwem Internetu
Trening umiejętności
komunikacyjnych z wykorzystaniem
Metody Videotreningu Komunikacji

16 h

Etiudy szkoleniowe -- warsztaty
trenerskie - uczestnicy planują
warsztaty jako narzędzie zmiany,
przygotowanie się do treningu
zadaniowego
Podstawy prawa dla trenera ngo:
(podstawy formalno-prawne regulujące

26 h

szkolenie wyjazdowe
3 dni

(11-12.09.2020)
Październik 2020
(2-4.10.2020)

4h

Forma zdalna

Październik 2020

16 h

sesja stacjonarna
dwudniowa; bez
noclegu

Sierpień 2020

sesja stacjonarna
dwudniowa; bez
noclegu

Wrzesień 2020

działalność, zarządzanie w ngo; oraz
prawne podstawy w działalności
trenerskiej, elementy prawa autorskiego,
rodzaje umów)

Przedsiębiorczość społeczna w
rozwoju ngo (z zakresu ekonomizacji
działalności ngo, jako rozwoju
organizacji, w pozyskiwaniu środków
na działalność misyjną, programową)
Metodyka poradnictwa i rozmowy
doradczej ( poradnictwo w formie
bezpośredniej rozmowy, formy
poradnictwa i konsultacji, wideo
rozmowy doradcze indywidualne i
grupowe)

( 21-22.08.2020)

(17.10.2020)

4h

Forma zdalna

Październik 2020
(17.10.2020)

6h

Forma zdalna

Październik 2020
(24.10.2020)

SEMINARIUM: dla uczestników warsztatów trenerskich 2020 oraz uczestników naszych
wcześniejszych projektów rozwoju trenerskiego z sektora ngo z woj. kuj-pom.
Seminarium edukacyjne :
Jednodniowe
8h
Listopad 2020
Współczesne wyzwania pracy trenera
seminarium: sesje
( 14.11.2020)
w trzecim sektorze

plenarne, oraz
warsztaty tematyczne
do wyboru

Proszę o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi informacjami:
To nie będzie łatwy projekt. Jednak jesteśmy przekonani, że bardzo znaczący i rozwijający
potencjał nas wszystkich. Będzie wymagał od nas: TSASu – organizatora projektu; od
uczestników, kadry projektowej: obsługi zadania, kadry zarządczej, trenerek i trenerów –
ogromnego zaangażowania, uważności, zachowania wszelkich zasad ostrożności, stosowania
środków ochrony indywidualne, ale także życzliwości, wyrozumiałości i pełnej współpracy.
Projekt jest współfinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
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Przystępując do rekrutacji Organizator tak jak wszyscy znajduje się w sytuacji pandemii COVID19, trwają jeszcze różne obostrzenia dotyczące kontaktów społecznych. Wszyscy będziemy
musieli śledzić uaktualniane przekazy władz, być gotowi na wprowadzane zmiany. Działania
projektowe są skupione na rozwoju kompetencji trenerskich, i wymagają stosowania metod
warsztatowych, to powoduje, że znakomita część zajęć, w tym szczególnie trening
interpersonalny wymaga nabywania kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczania
procesu grupowego) we wzajemnej komunikacji w grupie. W tej sytuacji trudno jest nam
zaplanować konkretne daty, dlatego te, które są podane mogą ulegać zmianom ( aczkolwiek
nie muszą, jeśli nie będzie istotnego powodu). Wszelkie zmiany terminów, jeśli takie będą
musiały być wprowadzone, podamy niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji.
Jako organizator – chcemy zapewnić przyszłych uczestników projektu, że będziemy uważni na
potrzeby zgłaszane nam przez uczestników, w miarę możliwości będziemy starali się zapewnić
np. – na szkoleniach wyjazdowych pokoje jednoosobowe, przestrzenne sale zajęciowe.
Szkolenia stacjonarne oraz seminarium edukacyjne planujemy realizować w Toruniu i/ lub w
Bydgoszczy. Natomiast sesje wyjazdowe planowane są na terenie województwa kujawskopomorskiego lub województw sąsiednich.
GODZINY SZKOLEŃ – planujemy następujący rozkład godzin ( dopuszczamy wprowadzenie
niewielkich korekt w trakcie realizacji zadania, np. może to być przesunięcie o godzinę, z ważnych, niezależnych
na etapie planowania przyczyn)

Trening interpersonalny (40 godz.):


czwartek – 10.30-19.30



piątek – 8.30-20.30



sobota – 8.30-20.30



niedziela– 8.30-17.30

Szkolenia 16-godzinne:


piątek – 13.00-20.30



sobota – 8.30-17.00

Szkolenie 26-godzinne:


piątek – 10.00-19.30



sobota – 9.00-18.00



niedziela – 8.30-16.00
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Planowane szkolenia w formie wyjazdowej – oznaczają, że zajęcia będą prowadzone na wyjeździe,
uczestnicy mają zapewniony nocleg i wyżywienie podczas takiej sesji wyjazdowej. Udział w projekcie
jest nieodpłatny, co oznacza, że uczestnicy zakwalifikowani do projektu nie ponoszą opłat za udział w
szkoleniach, warsztatach, treningu interpersonalnym i seminarium edukacyjnym. Ponadto uczestnicy
otrzymają materiały edukacyjne ( część materiałów w formie wydrukowanej, część w formie
elektronicznej) a także będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie na zajęciach w formie wyjazdowej, a
na zajęciach w formie stacjonarnej zapewniony catering i/lub obiad lub obiadokolacja oraz przerwy
kawowe. Nie są pokrywane koszty, wymagalnych od każdego w obecnej sytuacji epidemicznej, środków
ochrony indywidualnej związanej z ochroną typu maseczki, żele antybakteryjne, rękawiczki; oraz nie są
pokrywane koszty dojazdu na żadne z zajęć, co oznacza, że dojazd na zajęcia, a także zabezpieczenie
w środki ochrony indywidualnej – we własnym zakresie zabezpiecza sobie uczestnik projektu.
Udział w projekcie wymaga od uczestnika zadania dostępu do internetu ( planowane są formy zajęć
prowadzonych zdalnie) i podstawowej znajomości obsługi tabletu, czy laptopa.

Prosimy, aby zgłoszenia do projektu przesłać po zastanowieniu się. Liczba miejsc jest
ograniczona: w projekcie może wziąć udział tylko 16 osób, jest to wymóg pracy grupowej,
warsztatowej, treningowej. Zależy nam na tym, aby do procesu rekrutacji przystąpiły osoby,
które po pierwsze reprezentują, są związane z sektorem organizacji obywatelskich,
pozarządowych oraz są zmotywowane i chcą rozwijać się jako trenerzy, którzy planują swoją
karierę w pracy edukacyjnej, animacyjnej, różnych formach edukacji pozaformalnej właśnie
na rzecz rozwoju tego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów z przyczyn niezależnych.
Kontakt:
Biuro projektu: tel. 500 484 458 ; mail: trener@tsas.torun.pl
Koordynator projektu: tel. 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl
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