Szkolenie dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
i wnioskodawców PNWM
Białobrzegi, 28.01.-31.01.2010

Cele:
1. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych
w planowaniu i realizacji międzynarodowych spotkań młodzieży, szczególnie
polsko-niemieckich.
2. Przekazanie informacji na temat zasad działania PNWM i jednostki centralnej.
3. Zapoznanie uczestników z zasadami wnioskowania o dotację PNWM i rozliczania
przyznanych środków.
Metody:
1. Zajęcia teoretyczne.
2. Zajęcia praktyczne indywidualne i w małych grupach.
3. Wymiana doświadczeń, dyskusja.

Szkolenie jest organizowane dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Program:

Miejsce:

Promenada Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
ul. Spacerowa 35, 05-127 Białobrzegi, gm. Nieporęt, woj. mazowieckie

28.01.2010 (czwartek)
do godz. 13.00

- Przyjazd

godz. 13.00-14.00

- Obiad

od godz. 14.00

- Zakwaterowanie

godz. 15.00

- Powitanie, krótkie wprowadzenie
- „Poznajmy się” - gry i zabawy integracyjne
(Sala „Parkiet” - restauracja)

godz. 16.00

- Zajęcia teoretyczne
Co to jest PNWM?
Zasady wnioskowania i rozliczania dotacji, Wytyczne PNWM
Formularze, stawki ryczałtowe
(Sala A – budynek konferencyjny)

(ok. godz. 16.30 – przerwa kawowa)
godz. 18.00

- Kolacja

godz. 19.00

- C.d. zajęć dot. PNWM
- Najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy
(Sala A – budynek konferencyjny)

29.01.2010 (piątek)
godz. 8.00

– Śniadanie

ok. godz. 8.45

- Wyjazd do Józefowa

godz. 10.00

– Szkolenie z zakresu ewaluacji, prezentacja i praktyczne
wykorzystanie programu GrafStat
(Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej)

godz. 13.00

– Obiad

godz. 14.00-16.00

– Cd. zajęć: metody ewaluacji, prezentacja programu GrafStat

ok. godz. 17.30

- Powrót do miejsca zakwaterowania

godz. 18.00

– Kolacja

godz. 19.00

- Jak skutecznie zintegrować grupę? - rola gier i zabaw
integracyjnych na różnych etapach realizacji projektu
(Sala „Parkiet” - restauracja)

30.01.2010 (sobota)
godz. 8.00

- Śniadanie

godz. 9.00

- Podsumowanie wiadomości dot. zasad wnioskowania i rozliczania
dotacji PNWM - ćwiczenia praktyczne
(Sala A – budynek konferencyjny)

godz. 11.00

- Planujemy i realizujemy dobry program
- Od czego zależy sukces polsko-niemieckiego spotkania młodzieży?
(Sala A – budynek konferencyjny)

(ok. godz. 10.30 – przerwa kawowa)
godz. 13.00

- Obiad

godz. 14.00

- Animacja językowa - sposób na zintegrowanie grupy,
poznanie języka i ...
- Samodzielne wykonanie materiałów do zajęć z animacji
(Sala „Parkiet” - restauracja)

(ok. godz. 15.30 – przerwa kawowa)
godz. 18.00

- Kolacja

godz. 19.30

– Najtrudniejsze aspekty spotkań polsko-niemieckich
- Jak praktycznie radzić sobie z konfliktami w grupie
polsko-niemieckiej
(Sala A – budynek konferencyjny)

31.01.2010 (niedziela)
godz. 8.00

– Śniadanie

godz. 9.00

– Podsumowanie szkolenia, test sprawdzający, ewaluacja
- Indywidualne konsultacje
(Sala A – budynek konferencyjny)

godz. 11.00

– Wyjazd uczestników
- Transfer do Centrum Warszawy

Uwagi dotyczące zakwaterowania:
•

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00, zatem
zakwaterowanie w dniu 28.01. jest możliwe dopiero od godz. 14.00. W dniu
31.01. należy wykwaterować się do godz. 12.00.

•

Po przyjeździe (o godz. 13.00) należy zgłosić się najpierw do biura recepcyjnego.
Tam można zostawić bagaż na przechowanie do godz. 14.00. Jeżeli będą wolne
pokoje możliwe będzie zakwaterowanie przed godz. 14.00.

•

Na terenie Ośrodka znajduje się bezpłatny parking.

•

Zakwaterowanie jest przewidziane w pokojach typu studio (dwa połączone
pokoje 2-osobowe ze wspólną łazienką).

Uwagi dotyczące szkolenia:
•

W dniu 29.01. zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu ewaluacji
z wykorzystaniem komputerów. W załączeniu - szczegółowy program szkolenia.
Zgodnie z sugestiami trenera PNWM, uczestnicy mogą wykorzystać swoje
laptopy.

Uwagi dotyczące dojazdu:
•

Dokładny opis dojazdu do Ośrodka „Promenada” można znaleźć na stronie
www.promenadacountry.pl. Osoby, które planują dojazd z Warszawy do Ośrodka
autobusem mogą sprawdzić połączenia i zaplanować podróż na stronie
www.ztm.waw.pl (w zakładce rozkłady jazdy – zaplanuj podróż) lub
bezpośrednio na stronie www.warszawa.jakdojade.pl.

•

Wybierając dojazd autobusem linii 705 należy zwrócić uwagę na literę R
(„Rynia”). Tylko autobusy z tym oznaczeniem zatrzymują się przy OW
„Promenada”.

•

Po zakończeniu szkolenia w dniu 31.01. uczestnicy zostaną odwiezieni wspólnym
transportem do Centrum Warszawy. W przypadku dużej ilości chętnych
rozważamy również zamówienia busa w dniu 28.01. ok. godz. 12.00 i transfer
uczestników do OW Promenada. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po
zebraniu wszystkich zgłoszeń i przeanalizowaniu informacji nt. planowanej
podróży uczestników.

Osoba odpowiedzialna za realizację szkolenia:
Monika Karłowicz, tel. 22 826 52 91 wew. 120, 601 917 819,
monika.karlowicz@zg.zosprp.pl

Sporządziła: Monika Karłowicz

