Program IV zjazdu
14-16 listopada 2014 r.
Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90
Piątek, 14 listopada 2014 r.
11:00 – 17:00 | Follow up! Czy jestem już animatorem?
Piątek zaczniemy od warsztatu podsumowującego dotychczasowe działania i wiedzę, jaką
posiedliście. Czy jesteście już animatorami? Czy animatorem można zostać?
Uporządkujemy informacje i określimy, co powinniście po sobie, jako REkreatorzy,
pozostawić w miejscu realizacji mikroinicjatywy.
Warsztat poprowadzi znana Wam już dr Monika Tomczyk.
17:00 – 21:00 | O dofinansowaniach i o tym, jak je zdobyć
Pomysł jest, jest zespół, ale co z finansowaniem? Omówimy to przy okazji IV zjazdu. Celem
warsztatu pn. O dofinansowaniach i o tym, jak je zdobyć będzie wskazanie, na jakie dotacje i
kiedy można liczyć. Kalendarz prac projektowych będziecie mogli wypełnić nie tylko
dotacjami z UE! Będziemy pracować na wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Omówimy także opcje dla animatorów, za którymi nie stoją organizacje z
osobowością prawną.
Spotkanie poprowadzi Dorota Kowalewska, specjalistka ds. projektów, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w
Szczecinie. O źródłach finansowania dla NGO-sów wie wszystko.

Sobota, 15 listopada 2014 r.
10:00 – 13:30 | Dalej niż kreatywność, cz. I
Mieliśmy już pierwsze spotkanie z warsztatami tego typu w ramach REkreacji. Chcemy je
jednak dla Was zintensyfikować. Po pierwszych doświadczeniach w realizacji mikroinicjatyw,
po StartUp Dayu, po doświadczeniach zarządzania zespołem i/lub bycia odpowiedzialnym za
część zadań, pragniemy Was zabrać w jeszcze dalszą podróż w głąb kreatywności.

Celami szkolenia są: analiza własnego potencjału kreatywnego myślenia, pobudzenie
inicjatywności, doświadczenie procesów twórczego rozwiązywania problemów oraz analiza
barier w kreatywnym myśleniu. Czyli, jak kreatywny/kreatywna jestem, a jak mogę być.
Zajęcia poprowadzi Sławomir Muzioł – trener, koordynator projektów szkoleniowych,
nauczyciel. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Pracowni
Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Ukończył filologię angielską oraz politologię na
Uniwersytecie Szczecińskim. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia POLITES.
Od 2007 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji, organizacji pozarządowych oraz
grup międzynarodowych. Prowadzi szkolenia międzynarodowe z zakresu kreatywności,
twórczego myślenia, przywództwa, współpracy w grupie, budowania zespołu i zarządzania
projektem m.in. w Polsce, Niemczech i we Włoszech. Współpracuje z międzynarodowymi
instytucjami,
m.in.
Citizens
of
Europe
e.V.
w
Berlinie
i Associazione Alouanur w Turynie. Członek zespołu trenerskiego programu „Make a
Connection” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, i firmy Nokia. Prowadzi szkolenia dla
nauczycieli i pracowników oświaty, zajmuje się doradztwem i coachingiem w projektach
edukacyjnych a także metodami wykorzystania innowacji i praktyk z dziedziny edukacji
pozaformalnej w szkolnictwie. Prowadzi szkolenia metodami aktywnymi, opartymi na uczeniu
się przez doświadczenie, a także metodami typu outdoor.
13:30 – 14:30 | REkreacyjny obiad
Jemy, ale kontynuujemy warsztat – nabywamy podzielność uwagi 
14:30 – 18:30 | Dalej niż kreatywność, cz. II

Niedziela, 16 listopada 2014 r.
10:00 – 13:00 | Jeśli nie dotacja, to co?, cz. I
Jeśli dotacja to jeszcze dla nas zbyt dużo biurokracji, jest wyjście! Podczas kilkugodzinnego
szkolenia wspólnie przebrniemy przez kilka zagadnień przydatnych w pozyskiwaniu funduszy
na działania grup nieformalnych. Będzie coś o grantach, darowiznach, zbiórkach publicznych
i
crowdfundingu.
Nie
zabraknie
również
części
poświęconej
pozyskiwaniu
partnerów/sponsorów na działania oraz ćwiczenia praktycznego. Wszystko w luźnej formie,
bardziej dyskusji niż monologu.
Szkolenie przygotuje i przeprowadzi dla Was Jan Karpierz. Członek Stowarzyszenia Liderów
i Fundraiserów, dyrektor Fundacji Sektor 3 oraz pracownik Szczecińskiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3, gdzie doradza organizacjom
pozarządowym w dziedzinach takich jak: zbiórki publiczne, sponsoring i partnerstwa,

alternatywne pozyskiwanie funduszy, działania marketingowe i public relations. Koordynator
wielu akcji i wydarzeń (m.in. kampanii fundraisingowej “Pies w czołgu”, Konsultanci ESK,
Szkoła Lokalnych Animatorów Kultury, Kultura Życia, Szczecińska Giełda Komiksu, Kuźnia
Pomysłów, Pora Seniora). W organizacji odpowiada za kontakty z mediami, działania
promocyjne, informacyjne i alternatywne źródła finansowania.
13:00 – 13:30 | REkreacyjna pauza
Pijemy kawę, ale kontynuujemy warsztat – nabywamy podzielność uwagi 
13:30 – 16:30 | Jeśli nie dotacja, to co?, cz. II

Jak przygotować się do Zjazdu?
1. Wyśpij się i nie stresuj – wszyscy jesteśmy tu po to, by dobrze się bawić i dużo nauczyć, a
do tego potrzeba spokojnego umysłu.
2. Nie spóźniaj się i opuszczaj zajęć – utrudni to pracę wszystkim, a przede wszystkim Tobie.
3. Bądź aktywna/-y. Jeśli z jakąś częścią zajęć jesteś lepiej zaznajomiona/-y, podziel się
swoją wiedzą!
4. Ubierz się wygodnie i weź potrzebne Ci akcesoria. Niektóre działania mogą wymagać
zaangażowania ruchowego, a przyda się także coś na notatki. Zapewniamy podstawowe
materiały, lecz jeśli marzy Ci się robienie notatek na tablecie, to chętnie popatrzymy, bo sami
nie mamy 
5. Komunikuj się! Jeśli jest jakiś problem lub masz dla nas sugestie – powiedz to nam.
6. Nie bój się liczby godzin przewidzianych zajęć – przygotowujemy je tak, by minęły w
okamgnieniu.

Pisz, dzwoń, wpadnij!
Kinga Rabińska (krabinska@mediadizajn.pl, 91 424 04 64)
Katarzyna Sadowska (ksadowska@mediadizajn.pl, 91 424 04 64)
Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, I piętro

