Regulamin Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych
1. Głównym celem Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych (dalej SzAiPS) jest zwiększenie
kompetencji uczestników w zakresie rewitalizacji społecznej realizowanej metodami animacji
społecznej oraz pedagogiki ulicy.
2. Wymagane kwalifikacje dla Uczestników/czek SzAiPS:

KWALIFIKACJE

NIEZBĘDNE (MINIMALNE)

DODATKOWO POŻĄDANE

Wykształcenie

średnie

wyższe o kierunku nauki
społeczne (pedagogiczne,
psychologiczne, socjologiczne lub
pracownik socjalny)

Doświadczenie
zawodowe

doświadczenie w pracy w
kontakcie z ludźmi

preferowana w sektorze
pomocowym praca na stanowisku
pracownik socjalny, praca w
obszarach pomocy społecznej,
polityki społecznej

Kompetencje
zawodowe (wiedza i
umiejętności
specjalistyczne,
wymagane
certyfikaty i
uprawnienia)

odporność na stres, umiejętność
podejmowania decyzji, umiejętność
nawiązywania i podtrzymywania
kontaktów, umiejętność negocjacji
pod wpływem stresu, asertywność,
systematyczność, samodzielność, i
dobra organizacja pracy

kurs pierwszej pomocy,
doświadczenie na podobnym
stanowisku, np. pracownik
socjalny, kurs samoobrony,
trening asertywności, trening
interpersonalny

Obsługa komputera

tak

umiejętność tworzenia prezentacji

Prawo jazdy

nie

tak

2. Limit miejsc na SzAiPS jest ograniczony do 20 Uczestników/czek. Zgłoszenia do SzAiPS
przyjmowane są za pomocą formularza on-line. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej.
3. Po ukończeniu SzAiPS Uczestnicy/czki otrzymają certyfikaty lub zaświadczenia.
4. Warunkiem przyznania certyfikatu jest udział w co najmniej 80% zajęć, w tym spełnienie pkt 8.
5. Dla dziesięciu najlepszych absolwentów, wyłonionych poprzez egzamin pisemny, zostanie
zorganizowana możliwość odbycia płatnych praktyk w okresie od czerwca do końca września 2017
roku na Śródmieściu w Ełku pod okiem superwizora.
6. Przebieg cyklu edukacyjnego:


I spotkanie 5-6-7 maja 2017 r. w Starych Juchach



II spotkanie 19-20-21 maja 2017 r. w Starych Juchach



III spotkanie 2-3-4 czerwca 2017 r. w Starych Juchach
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7. Relacje między Uczestnikami oraz Organizatorem SzAiPS są oparte na wzajemnym zaufaniu
oraz najlepszych intencjach w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami. W związku z tym obie
strony otwarte są na konstruktywną i krytyczną wymianę informacji. Ponadto Uczestnicy i
Uczestniczki cyklu edukacyjnego deklarują udział w nim jako osobiste zobowiązanie i nie będą
delegować innych osób do udziału w zaplanowanych spotkaniach.
8. Uczestnik/czka zobowiązuje się do aktywnego udziału w całym cyklu edukacyjnym, a w
szczególności do:
a) Obowiązkowego udziału w I, II, III spotkaniu;
b) Opracowania podczas cyklu szkoleniowego diagnozy wybranej przez siebie, po
konsultacji z liderem procesu edukacyjnego, lokalnej społeczności na terenie Śródmieścia
w Ełku;
9. Dojazd uczestników na wszystkie spotkania we własnym zakresie, natomiast Organizator
zapewnia noclegi, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
10. Preferencyjnie podczas rekrutacji traktowane będą osoby z doświadczeniem w pracy
metodami pedagogiki ulicznej lub streetworkingu.
11. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość odstąpienia od
wymienionych w pkt. 2 wymogów kwalifikacyjnych.
12. Uczestnik/czka wyraża zgodę na dzielenie się opiniami dotyczącymi cyklu edukacyjnego w
czasie jego trwania oraz w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia w formie fokusa grupowego,
ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych.
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