
 

Bezpłatne szkolenie zatytułowane 

Jak zrealizować działanie animacyjne  

w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe? 

18 listopada 2019 r.



 

 

ZAPROSZENIE 

Biuro Programu „Niepodległa”, Związek Powiatów Polskich oraz  

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 

zapraszają na szkolenie przeznaczone dla 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 

samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych 
 

które odbędzie się 18 listopada 2019 roku, 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7, 35-959 Rzeszów 

Rozpoczęcie o godz. 10:00 

 

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 

samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych 

realizacją projektów animacyjnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z definicją działań 

animacyjnych, poznają narzędzia przydatne przy realizacji projektów dotyczących dziedzictwa, w tym 

projektów finansowanych z programów dotacyjnych Biura Programu „Niepodległa” oraz zaprojektują 

własne działania.  

W szkoleniu mogą wziąć udział w pierwszej kolejności przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, 

które są Członkami Związku Powiatów Polskich.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

www.zpp.pl/szkolenia   

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada br.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 Andrzej Płonka 

 

http://www.zpp.pl/szkolenia


 

 

PROGRAM 

 
„Jak zrealizować działanie animacyjne 

w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe?” 

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) 

 

10:00 – 10:30 / Wprowadzenie 
 

1. Powitanie uczestników 

2. Omówienie programu szkolenia 

3. Zebranie oczekiwań uczestników 

 

10:30 – 11:00 / Identyfikacja lokalnego dziedzictwa  

1. Mapowanie dziedzictwa 
2. Identyfikacja lokalnych zasobów 

 

11:30 – 12:00 / Czym jest działanie animacyjne? 

1. Struktura projektu 

2. Wspólne stworzenie definicji działania animacyjnego 

3. Prezentacja dobrych praktyk, w tym projektów dofinansowanych z programów dotacyjnych 

Biura Programu „Niepodległa” 

12:00 – 12:20 / Przerwa kawowa 

12:20 – 13:40 / Planowanie działań 

1. Przedstawienie narzędzi do opisu projektu, w tym projektu finansowanego z programów 

dotacyjnych Biura Programu „Niepodległa” 

2. Praca grupowa z wykorzystaniem kart pracy 

13:40 – 14:00 / Podsumowanie i zakończenie  


