RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
„Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych”
DZIEŃ 1. WARSZTAT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I WYPRACOWYWANIA ROZWIĄZAŃ (z wykorzystaniem
metodologii Procesu Strukturyzowanego Projektowania Dialogu)*

GODZINA
9.00 – 9.30

TEMAT
Rejestracja uczestników i uczestniczek warsztatów; wprowadzenie do tematyki
warsztatów.

9.30 – 11.30

MODUŁ 1.
Jak zmniejszyć bariery we współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej
seniorów? Generowanie pomysłów. Opisywanie/wyjaśnianie zgłoszonych pomysłów.
Przerwa kawowa

11.30 – 11.45
11.45 – 13.30

13.30 – 14.00

MODUŁ 2.
Jak zmniejszyć bariery we współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej
seniorów? Klastrowanie pomysłów (łączenie w grupy tematyczne).
Obiad

14.00 – 15.30

MODUŁ 3.
Jak zmniejszyć bariery we współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej
seniorów? Porządkowanie pomysłów na rozwiązania. Opracowanie mapy wpływów
(mapy wzajemnej współzależności zgłoszonych pomysłów).

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

15.45 – 17.00

MODUŁ 4.
Podsumowanie i formułowanie rekomendacji, mających na celu zmniejszanie barier we
współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej seniorów.

*
Warsztat poświęcony będzie analizie związanej z procesem nawiązywania współpracy międzypokoleniowej
pomiędzy organizacjami i grupami łączącymi osoby starsze i młodsze, kształtowania wspólnych pomysłów na
projekty, rozwiązań służących dobrostanowi osób starszych, a także budowaniu sieci powiązań społecznych w tym
zakresie.
Warsztat zostanie poprowadzony z wykorzystaniem innowacyjnej metodologii Procesu Strukturyzowanego
Projektowania Dialogu (ang. Structured Dialogic Design Process; SDDP). Będzie to premiera zastosowania tej
metodologii pracy w Polsce.
Metodologia SDDP wspiera demokratyczny i ustrukturyzowany, uporządkowany dialog pomiędzy
zróżnicowanymi grupami interesariuszy. Jest to metoda szczególnie skuteczna dla rozwiązywania złożonych
problemów. Na poziomie naukowym metoda ta wywodzi się z siedmiu praw cybernetyki/ nauki o systemach. Była
ona rygorystycznie walidowana w procesie analizy setek tematów i kontekstów w ciągu ostatnich 30 lat.
Pomysły wypracowane w trakcie warsztatu będą też stanowiły doskonałą – i niezbędną – bazę pod
opracowanie analizy potrzeb i zaproponowania dla ich zaspokojenia rozwiązań – w postaci przyszłych projektów.

DZIEŃ 2. PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU

GODZINA
9.00 – 9.30

TEMAT
Rejestracja uczestników i uczestniczek szkolenia; wprowadzenie do tematyki warsztatów.

9.30 – 11.30

MODUŁ 1.
Planowanie krótkoterminowej (do 2 lat) i długoterminowej (3-5 lat) strategii rozwoju
organizacji w oparciu o potrzeby środowisk, na rzecz których działa (planuje działać)
organizacja.

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.30

MODUŁ 2.
Warsztat: Cykl projektu - logika planowania projektu: wykorzystanie rekomendacji dla
zmniejszanie barier we współpracy międzypokoleniowej i aktywności społecznej
seniorów, wypracowanych poprzedniego dnia, do wyboru „problemu” do rozwiązania i
opisania uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Określenie celów projektu i grup
docelowych działań projektowych.

13.30 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.30

MODUŁ 3.
Warsztat: Cykl projektu - logika planowania projektu: planowanie działań/zadań.
Planowanie harmonogramu projektu. Planowanie i konstruowanie budżetu projektu.
Planowanie zespołu projektowego.

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

15.45 – 17.00

MODUŁ 4.
Warsztat: Cykl projektu - logika planowania projektu: określanie rezultatów projektu.
Określanie ryzyka i sposobów przeciwdziałania. Analiza zasobów projektodawcy pod
kątem wykonalności projektu (kadra, zasoby techniczne, organizacyjne; doświadczenie).

DZIEŃ 3. PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU cd.
GODZINA
9.00 – 9.30

TEMAT
Rejestracja uczestników i uczestniczek. Podsumowanie 1 dnia warsztatów.

9.30 – 10.30

MODUŁ 5.
Analiza dokumentacji konkursowej. Metody sprawdzenia kwalifikowalności organizacji
do ubiegania się o dofinansowanie. Procedura i techniki wypełniania wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie projektu. Metody poszukiwania i wyboru
(ewentualnych) partnerów do projektu.

10.30 – 11.30

MODUŁ 6.
Ćwiczenia komputerowe: wykorzystanie komputera i Internetu do zaplanowania i
opracowania projektu. Generator projektu: rejestracja; logowanie; wprowadzanie treści
do generatora; zapisywanie; wprowadzanie zmian/poprawek; wygenerowanie wydruku
próbnego; złożenie oferty w systemie elektronicznym.

11.30 – 11.45

Przerwa

11.45 – 13.30

MODUŁ 7.
Wybrane aspekty realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych: umowa
na realizację projektu; monitoring wdrażania projektu; praca w zespole projektowym;
dokumentowanie kosztów; rozliczenie projektu.

13.30 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.30

MODUŁ 8
Potencjalne źródła dofinansowania projektów wspierających działalność uniwersytetów
trzeciego wieku i innych organizacji działających na rzecz seniorów.
Zostaną omówione m.in. możliwości pozyskiwania dofinansowań z grantów lokalnych (na
poziomie miasta, gminy), programy FIO, ASOS; programy dofinansowujące współpracę
międzynarodową – m.in. Erasmus Plus; programy grantowe fundacji prywatnych (m.in.
Velux Foundation).

15.30 – 15.45

Przerwa

15.45 – 17.00

MODUŁ 9.
Możliwe formy i sposoby angażowania się we współkształtowanie rzeczywistości
lokalnej, m.in.: wolontariat, działalność organizacji pozarządowych, rzecznictwo
interesów w postaci rad seniorów czy rad pożytku publicznego.

