Warszawa, 30 października 2015 r.

Skupiasz się na problemach i nie wiesz dlaczego napotykasz na trudności w pracy ze
społecznością. Przyjedź na seminarium i zmień perspektywę.
Szanowni Państwo !
Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Studium pozytywnego myślenia
o zmianach w społecznościach lokalnych - czyli Model ABCD (Assets Based Community
Development) z perspektywy Warszawskich doświadczeń”.
Będzie to wyjątkowe spotkanie edukacyjne dla osób, które w zakresie działań praktycznych
każdego dnia zmagają się z tak trudnym zadaniem jak organizowanie społeczności lokalnej.
Seminarium ma na celu pokazanie nowego podejścia i rozumienia pracy socjalnej
skupiającej się w swojej filozofii na ujawnieniu tego, że nie ma większej siły niż ta, w której
społeczność odkryje sama na czym jej zależy, bo to daje podstawę do dalszej pracy. A to co
daje napęd do działania, to odkrycie siły danej społeczności, która poradzi sobie nawet
w najtrudniejszych okolicznościach.
Zakładamy, że udział w seminarium zmieni sposób myślenia o pracy w społeczności,
koncentrując je głównie na potencjałach i zasobach, uwidocznionych w modelu ABCD, co
niewątpliwie będzie miało wpływ na nową jakość rozwoju społeczności w których działamy
jako organizatorzy społeczności lokalnej.
Seminarium odbędzie się 26 listopada 2015r. w Warszawie w siedzibie Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL ul. Paca 40. Przedsięwzięcie organizowane jest
w oparciu o partnerską współpracę Stowarzyszenia CAL z Ogólnopolskim Forum
Organizatorów Społeczności Lokalnej.
Organizatorzy informują, że gwarantują bardzo atrakcyjny merytorycznie program
edukacyjny, ale nie zapewniają pokrycia kosztów podróży i wyżywienia.
Wszelkie informacje dotyczące dojazdu zostały zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
Link do formularza: http://goo.gl/forms/qHD0TIAOQk
Osoba do kontaktu: Lena Chotkiewicz - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
lenach@cal.org.pl .
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Program Seminarium
"Studium pozytywnego myślenia o zmianach w społecznościach lokalnych - czyli Model
ABCD (Assets Based Community Development) z perspektywy Warszawskich
doświadczeń”.
26 listopad 2015 r. Warszawa
Seminarium ma na celu pokazanie nowego podejścia i rozumienia pracy socjalnej
skupiającej się w swojej filozofii na ujawnieniu tego, że nie ma większej siły niż ta, w której
społeczność odkryje sama na czym jej zależy, bo to daje podstawę do dalszej pracy. A to co
daje napęd do działania, to odkrycie siły danej społeczności, która poradzi sobie nawet
w najtrudniejszych okolicznościach.
Zakładamy, że udział w seminarium zmieni sposób myślenia o pracy w społeczności,
koncentrując je głównie na potencjałach i zasobach, uwidocznionych w modelu ABCD, co
niewątpliwie będzie miało wpływ na nową jakość rozwoju społeczności w których działamy
jako organizatorzy społeczności lokalnej.
11:00 – 11:15
11.15 – 11.50
11.50 - 13.00

Powitanie uczestników – Renata Stańczyk, Agata Gajda
Wykład eksperta „Model ABCD (Assets Based Community Development) w
pigułce” – Paweł Jordan
Model ABCD w praktyce – prezentacje:
 Praca ze społecznością w oparciu o zasoby, doświadczenia
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy –
organizator społeczności lokalnej Izabela Kurach


13.00 - 13.30
13.30 – 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00

Centrum Paca - miejsce rozwoju potencjału społeczności lokalnej
Warszawa - Grochów – koordynator Agata Gajda Stowarzyszenie
CAL.

Przerwa.
Praca w grupach warsztatowych. Szukamy ABCD na własnym podwórku.
Zajęcia prowadzić będą członkowie Zarządu OFOSL.
Prezentacja wniosków z zajęć warsztatowych.
Podsumowanie i zakończenie seminarium. – Paweł Jordan, Renata
Stańczyk

