Chcesz poznać nowe metody pracy? Zastanawiasz się jak dowiedzieć się więcej o społeczności, w której pracujesz?
Chcesz działać z nowymi grupami? Marzysz o lepszym wykorzystaniu nowych technologii? A może potrzebujesz
wsparcia w lepszym motywowaniu swojego zespołu i promowaniu działań?
JEŚLI TAK – ZAPROŚ DO SIEBIE Latających Animatorów Kultury, Latających Socjologów oraz Latających Animatorów
Cyfrowych Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
Latający Animatorzy Kultury, Socjologowie, Animatorzy Cyfrowi:


przekażą wiedzę dotyczącą konkretnych metod działania i wykorzystywanych narzędzi animacyjnych
w pracy z lokalną społecznością,



ułatwią nawiązywanie kontaktu z lokalną społecznością, w której powstała Pracownia,



pomogą rozpoznawać potrzeby tej społeczności,



zachęcą różne grupy (m.in.: młodzież, rodzice z dziećmi, seniorzy) do współtworzenia i korzystania z
Pracowni i jej programu,



przekażą materiały edukacyjne: scenariusze, elektroniczne publikacje i materiały audiowizualne
opracowane przez Towarzystwo,



dostarczą wiedzy i umiejętności z zakresu działań kulturalno-społecznych przy wykorzystaniu nowych
technologii: wskażą darmowe narzędzia internetowe gotowe do wykorzystania w pracy ze społecznością
lokalną, nauczą korzystać z programów do służących do realizacji przedsięwzięć kulturalnych,



doradzą i spełnią rolę tutora: wskażą dobre praktyki i podpowiedzą jak najefektywniej zaplanować
współpracę ze społecznością lokalną oraz w Zespole Pracowni,



zaproponują działania wewnętrzne: wypracują efektywne praktyki komunikowania na zewnątrz o
działaniach pracowni; diagnozowania potrzeb zespołu; planowania działań, etc.

KIM SĄ LATAJĄCY?
To sieć 77 animatorów kultury, socjologów, edukatorów o kompetencjach cyfrowych, z którymi pracujemy czerpiąc
wzajemnie ze swoich zasobów. W ciągu pięciu lat zrealizowaliśmy ponad 500 lotów do miejscowości w całej Polsce.
W swojej codziennej działalności sieć skupia się na wsparciu takich instytucji, jak: domy kultury, biblioteki, muzea,
galerie sztuki, orliki, organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Pracowanie Orange, które
wspieramy już od prawie 3 lat.
Animatorzy stale doskonalą swój warsztat i poznają specyfikę pracy w różnych środowiskach, wciąż weryfikują
metody i narzędzia swojej pracy. 0prócz bezpośredniej pracy z grupą nastawieni są na wsparcie i przekazanie
wiedzy lokalnym animatorom. Każdej wizycie towarzyszy rozmowa dotycząca metod pracy, ewaluacja wspólnych
działań, a także przekazanie konkretnych materiałów edukacyjnych, inspiracji i scenariuszy działań.
ZOBACZ LATAJĄYCH: Profile LAK/LAS/LAC dostępne są na www.e.org.pl/latajacy
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JAK TO DZIAŁA?
Jeśli chcesz, żeby Latający odwiedzili Twoją Pracownię działaj według poniższej instrukcji:

1.

ZASTANÓW SIĘ CZEGO POTRZEBUJESZ W SWOJEJ PRACOWNI, A MOŻE JESZCZE TRUDNO CI SAMEMU TO
SPRECYZOWAĆ?

2.

JEŚLI TAK TO SKONTAKTUJ SIĘ Z KOORDYNATORKĄ SIECI: eliza.gryszko@e.org.pl, 22 224 35 92.
Pomożemy Ci doprecyzować Twoje potrzeby i dobrać Animatora.

3.

NATĘPNIE WYPEŁNIJ FORMULARZ, który od 16 listopada do 16 grudnia 2015 roku będzie dostępny na
stronie http://www.e.org.pl/latajacyanimatorzy/.

4.

WYBIERZEMY 20 PRACOWNI, KTÓRE ODWIEDZIMY. O WYBORZE POINFORMUJEMY MAILOWO I NA
NASZEJ
STRONIE
INTERNETOWEJ
NIE
PÓŹNIEJ
NIŻ 22 GRUDNIA 2015 r.

5.

WIZYTA ANIMATORA NA MIEJSCU TO PROCES, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ:


ROZPOZNANIE POTRZEB - zdiagnozowania potencjałów i potrzeb Pracowni oraz środowiska,
w którym działa.



DZIAŁANIE – realizacja działań, które zostaną zaprojektowane po ustaleniach z Pracownią
z uwzględnieniem wyników lotu rozpoznawczego.



PRZEKAZANIE NARZĘDZI I MATERIAŁÓW, z których Zespół Pracowni będzie korzystał
w przyszłości.



PODSUMOWANIE i PRZEKAZANIE REKOMENDACJI NA PRZYSZŁOŚĆ

TERMINY:


REKRUTACJA TRWA OD 16 listopada do 16 grudnia 2015r.



OD 8 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU REALIZUJEMY LOTY.

Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz: eliza.gryszko@e.org.pl, NR TEL: 22 224 35 92,
TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”, UL. MOKOTOWSKA 55/50, 00-542 WARSZAWA
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