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Rekrutacja do projektu Trener NGO
Do 21 kwietnia 2020. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej przyjmuje zgłoszenia do
projektu pt.: Trener NGO – pracownia na rzecz 3 sektora: jest to warsztat rozwoju kompetencji
trenerskich, szkoleniowych osób ze środowiska organizacji obywatelskich – tzw, 3 sektora .
Założenia edukacyjne i program cyklu warsztatów wzorowaliśmy na standardach wiodących szkół
trenerskich w Polsce. Zawierają one kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego, łączą
podejście psychologiczne ( stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem
charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania ( konkretne, realne cele, jasna struktura). Oferta
skierowana jest do przedstawicieli środowiska ngo – członków, pracowników, wolontariuszy
organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Udział w projekcie jest nieodpłatny.
EFEKTY TRENERA NGO: Osoby biorące udział w projekcie dzięki uczestnictwu w Treningu
Interpersonalnym doświadczą w najlepszym stopniu faz procesu grupowego, ról grupowych oraz
zasad pracy grupy. Natomiast po przejściu całego cyklu szkoleniowego pogłębią wiedzę z zakresu
zarządzania organizacją społeczną, przedsiębiorczości społecznej w rozwoju ngo, metodyki
prowadzenia rozmowy doradczej, poradnictwa oraz nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu procesu i
dynamiki szkoleń, wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, przygotowania i prowadzenia
szkoleń metodami aktywnymi oraz rozwiną umiejętności tworzenia sytuacji edukacyjnych, w tym z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które jak się okazuje są nam dzisiaj niezbędne, aby każdy
trener potrafił je zarówno od strony informatycznej jak i dobrze zaplanowanego procesu edukacyjnego
znać i zastosować.
Każdy absolwent i absolwentka warsztatów otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów
trenerskich dla przedstawicieli sektora pozarządowego, które będzie wymagało aktywnego
uczestnictwa w sesjach szkoleniowych, wykonywania zadań wdrożeniowych i podsumowującego cały
projekt seminarium.
WARUNKI UCZESTNICTWA:





należy być osobą zaangażowaną w działalność społeczną, pracę na rzecz sektora
obywatelskiego, organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
mieć predyspozycje do pracy z grupą m.in. umiejętności komunikacyjne; chęć inicjatywy i
wspierania zmiany społecznej,
niezbędna jest znajomość tematów/ zagadnień ważnych dla funkcjonowania organizacji
pozarządowych w stopniu potrzebnym do poprowadzenia szkoleń z wybranej dziedziny
wystarczy mieć pasję uczenia innych – młodzieży, dorosłych, seniorów oraz doceniać
różnorodność.

Szczegółowe kryteria formalne znajdują się w dokumencie „Zasady rekrutacji” na stronie:
www.tsas.torun.pl
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REKRUTACJA: Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w dwóch etapach:




Wstępnego wyboru kandydatów/kandydatek dokona komisja składająca się z osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za Pracownię Trenerską NGO na podstawie przesłanych kart
zgłoszeniowych do 21 kwietnia 2020 – zachęcamy do rzetelnego wypełnienia ankiety. W dniu
30 kwietnia 2020 r. biuro projektu Trener NGO roześle pocztą mailową informacje o
zakwalifikowaniu, bądź nie do drugiego etapu.
Osoby, które przejdą do drugiego etapu (w zależności od liczby chętnych), zaproszone zostaną
na krótkie indywidualne spotkania - rozmowy, w dniach od 4 maja 2020 do 7 maja 2020r.
- spotkania odbędą się z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej – telekonferencji
umożliwiającej interakcje między kandydatami a komisją ( z każdą kandydatką/ z każdym
kandydatem – telefonicznie ustalimy termin oraz wybór narzędzia komunikacji zdalnej).



W przypadku dużej liczby zgłoszeń terminy zakończenia pierwszego etapu rekrutacji oraz
terminy rozmów kwalifikacyjnych mogą ulec zmianie, o czym kandydaci zostaną
powiadomieni w formie elektronicznej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej, podpisanie oraz jej
odesłanie w formie skanu na adres: trener@tsas.torun.pl do 21 kwietnia 2012 r. do godz.23.59).
Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Zasady rekrutacji
3. Program i harmonogram szkoleń ( harmonogram szkoleń w związku z aktualną sytuacją
pandemii jest jedynie wstępnie rozplanowany, będzie modyfikowany we współpracy z
uczestnikami/ uczestniczkami oraz kadrą trenerską adekwatnie do panującej sytuacji)
4. Regulamin uczestnictwa (stanowiący jednocześnie podstawę do zawarcia Umowy z
uczestnikami, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie)
5. Klauzula informacyjna ( dot. ochrony danych osobowych, RODO).
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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