
Szkolenie warsztatowe "Animator społeczny środowisk seniorskich" + wizyta studyjna 

Termin: 13 i 20 listopad 2017 r. w godz. 9:00 – 15:00 

Miejsce: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23 

Cele szkolenia: 
 Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz środowisk 

senioralnych/seniorów; 
 Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, projektowania i ewaluacji 

działań na rzecz środowisk senioralnych/seniorów; 
 Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie skutecznego aplikowania o środki 

zewnętrzne na realizację działań na rzecz ww środowisk; 
 Usprawnienie kompetencji komunikacyjnych na linii jednostka-grupa-instytucje;   
 Profesjonalizacja kadr organizacji seniorskich oraz organizacji działających na rzecz środowisk 

senioralnych; 

Grupa docelowe - max. 20 osób: 
 Liderzy/potencjalni liderzy - animatorzy środowisk i organizacji senioralnych; 

Ramowy zakres problemowy szkolenia: 
1. Seniorzy w społeczności lokalnej; 
2. Diagnozowanie i ewaluacja potrzeb osób starszych; 
3. Komunikacja z osobami starszymi, w tym dialog międzypokoleniowy, grupami i instytucjami; 
4. Organizacja czasu wolnego seniorów; 
5. Budowanie pozytywnego wizerunku starości; 
6. Rozwój organizacji seniorskich; 
7. Projektowanie i finansowanie działań na rzecz osób starszych; 

Szkolenie zostanie uzupełnione wizytą studyjną w miejscu stanowiącym przykład dobrych praktyk w 
zakresie animacji środowisk seniorskich.  

Prowadzący: 
 
Katarzyna Wala – antropolożka kulturowa, animatorka, badaczka jakościowa. Metodyczka ds. badań 
w projekcie Generator Innowacji. Sieci wsparcia. Od 2012 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw 
Twórczych „ę”. W ramach współpracy z Towarzystwem, projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia 
dla różnych grup społecznych; prowadzi badania jakościowe, w tym diagnozy i konsultacje społeczne. 
Opiekunka projektów animacyjnych. Koordynatorka projektów badawczych i projektów animacyjno-
edukacyjnych. 
 
Dagmara Gortych – animatorka i ekspertka od spraw zaangażowania społecznego i wolontariatu. 
Współautorka książki „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” oraz cyklu poradników 
„Modelowy wolontariat w kulturze”.  Prowadzi warsztaty rozwojowe z zarządzania wolontariuszami 
w kulturze, organizacjach społecznych i firmach. Realizuje działania badawcze i włączające odbiorców 
instytucji kultury oraz mieszkańców w działania społeczne. Wspiera i edukuje instytucje jak pracować 
 z osobami starszymi i włączać ich w życie społeczne, obywatelskie i kulturalne m.in. poprzez 
inicjatywy międzypokoleniowe. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" oraz z 
Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". 
 
 


