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RAPORT POPROJEKTOWY

„Wolontariusz jako lokalny animator” /12.08 – 23.09.2016/

ZAŁOŻENIA

Zwiększenie  kompetencji  15-tu  wolontariuszy z  woj.  łódzkiego  w  zakresie  animowania
działań społecznych,  liderowania,  tworzenia relacji  ze społecznością.  Dzięki  wyposażeniu  
ich  w  wiedzę  związaną  z  pracą  w  grupie,  komunikacją,  radzeniem  sobie  ze  stresem  
oraz budowaniem prostych układów i zabaw tanecznych, nauczyli się samodzielnej oprawy
przedsięwzięć towarzyszącym kulturalno-artystycznym wydarzeniom w Łodzi. 

24-ro  godzinny  cykl  szkoleniowy  przygotowany  przez  Regionalne  Centrum  Wolontariatu
„Centerko”  we współpracy  z  firmą „Prado” i  szkołą  tańca  „Project  Salsa” łączył  wiedzę
teoretyczną  z  praktyką  przy  zastosowaniu  nowoczesnych  metod  i  form  przekazu  
oraz coachingu. 

REZULTATY I PRODUKTY

 11  spotkań  z  trenerami  i  24  godziny  intensywnej,  aktywnej  pracy  szkoleniowo-

warsztatowej uczestników

 Wzrost świadomości 15 osób  na temat pracy wolontariusza jako animatora

 Opracowanie  autorskiego  cyklu  szkoleniowego,  prezentacji  oraz  tutoriali,

pomocnych w planowaniu i realizacji projektów animacyjnych 

 Przygotowanie  praktycznych,  czytelnych  materiałów szkoleniowych  w  oparciu  

o  metodologię  Sieci  Centrów  Wolontariatu  i  RCW  „Centerko”,  pełnych  inspiracji  

i wskazówek do zastosowania przez wolontariuszy w ich pracy 

 Realizacja  2-óch samodzielnych projektów animacyjnych skierowanych dla dzieci –

podopiecznych świetlicy środowiskowej przy Oratorium św. Jana Bosko 

 zawiązanie  i  sformalizowanie  grupy  animacyjnej  „Akcja  Animacja!” 

oraz opracowanie autorskiej oferty animacyjnej 
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 Upowszechnienie efektów projektu podczas Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej

oraz  szkolenia  dla  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  i  Uniwersytetów

Trzeciego Wieku z województwa łódzkiego /ponad 150 odbiorców/ 

 Uczestnicy projektu  bardzo wysoko ocenili  projekt,  są bardziej otwarci  i  pewniejsi

siebie oraz wiedzą, w jakich przestrzeniach mogą realizować działania 

REKOMENDACJE

Rekomendujemy  organizację  podobnych  szkoleń  z  tej  tematyki  na  gruncie  łódzkim  

dla  większej  rzeszy  odbiorców  oraz  działań  specjalistycznych  podnoszących  kompetencje

animatorów. „Warto organizować takie warsztaty, dzięki którym wielu ludzi może otworzyć

się na nowe horyzonty, spróbować swoich sił w nowych zadaniach. Myślę, że nie powinno  

się oszczędzać środków finansowych na takie przedsięwzięcia” (uczestnik projektu). 
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