
Program z zakresu: 

„Wiedza, Umiejętności, Przekonania” 

 

Temat Realizacja  Miejsce / materiały 
/czas 

Dzień 1 

1) Wykład na temat grup 
obywateli wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem w 
Hiszpanii. Dane informacyjne i 
statystyczne. Info o programach 
krajowych na ten temat. 
2) Wykład o sposobach 
aktywizacji, narzędziach 
stosowanych w konkretnej pracy 
z osobami defaworyzowanymi, 
jakie stosuje się w Hiszpanii 

Trener może być od Was, który opowie jak 
to jest w Hiszpanii. 

Sala 
szkoleniowa/informacje 
w j. angielskim 
wydawane na ten 
temat. 

Dzień 2 

Wykład na temat aktywizacji 
społecznej różnych grup 
kulturowych na przestrzeni 
ostatnich lat w Andluzji. 

Trener, który opowie jak to jest w Hiszpanii 
ogólnie i jak radzicie sobie w Andaluzji. Ktoś 
od Was lub z samorządu lub organizacji 
pozarządowej o zasięgu krajowym  

Sala 
szkoleniowa/informacje 
w j. angielskim 
wydawane na ten 
temat. 

Dzień 3 

Praktyczne działania organizacji 
zajmującej się wykluczonymi, 
schroniska dla bezdomnych, 
pracownika socjalnego. Pokaz a 
potem praca w takiej instytucji. 

Mentor prowadzi pokaz, nadzoruje naszą 
pracę. Jesteśmy pracownikami, 
praktykantami w takim miejscu.   

Miejsce działania 
organizacji w 
srodowisku. 

Dzień 4 

Wykład plus praca własna z 
materiałami informacyjnymi na 
temat migrantów i problemów 
adaptacyjnych tych grup w 
Andaluzji obecnie.  

Trener z organizacji pozarządowej 
zajmującej się migrantami lub ktoś z 
samorządu zajmujący się migrantami, lub 
inna osoba specjalizująca się w temacie.  

Sala 
szkoleniowa/informacje 
w j. angielskim 
wydawane dla 
emigrantów, inne 
opracowania na ten 
temat w j. ang.   

Praktyczne zajęcia z 
narzędziami, w celu realizacji 
różnych metod aktywizacji i 
pomocy migrantom. Ćwiczenie 
w organizacji wsparcia i 
budowania z nimi ścieżek 
aktywności . 

Mentor z instytucji lub organizacji 
zajmującej się migrantami pomoc 
pracownikom wspierającym migrantów, 
udział w zajęciach, dzień z migrantami.  

Miejsce działania 
organizacji wśród 
migrantów.  

Dzień 5 

Wykład na temat metod i 
narzędzi edukacji dorosłych w 
zakresie aktywizacji społecznej. 

Trener z ośrodka pomocy społecznej lub 
pokrewnego, samorządowego.  Może być 
również trener z Caritasu, jeśli zajmują się 

Sala 
szkoleniowa/informacje 
w j. angielskim 



Adaptacji do środowiska 
lokalnego i rynku pracy  

prowadzeniem zajęć dla wykluczonych 
społecznie.  

wydawane na ten 
temat  

Dzień 6 

Praktyczne zajęcia z 
narzędziami, w celu realizacji 
różnych metod aktywizacji i 
motywacji osób z grup 
defaworyzowanych i 
wykluczonych, takimi jak: 
coaching i praca na zasobach. 

Mentor prowadzi zajęcia: Wymiana 
poglądów. Praca pod kierunkiem mentora. 
Próby uczestników samodzielnej pracy z 
grupą lub obserwacja takiej pracy a potem 
samodzielne ćwiczenia. 

Siedziba Instytucji lub 
organizacji zajmującej 
się osobami 
wykluczonymi. 

Dzień 7 

Wykład na temat działań 
organizacji i instytucji 
hiszpańskich zajmujących się 
reintegracją zawodową i 
społeczną, 

Trener z urzędu pracy, agencji zatrudnienia 
osób wykluczonych, z organizacji 
pozarządowej prowadzącej szkolenia i 
aktywizację bezrobotnych. 

Sala 
szkoleniowa/informacje 
w j. angielskim 
wydawane na ten 
temat 

Dzień 8 

Obserwacja pracy w instytucji 
zajmującej się reintegracją 
zawodową i społeczną, 
szkoleniowej, praktyczny pokaz 
pracy pracowników, bycie z nimi 
podczas pracy.  

Mentor prowadzi zajęcia: Wymiana 
poglądów, rozmowa jak to jest u Was. Praca 
pod kierunkiem mentora. Próby 
uczestników samodzielnej pracy i 
opracowywania pomysłów na reintegrację. 
Pisanie programów szkoleń.  

Siedziba organizacji 
zajmującej się 
reintegracją zawodową 
i społeczną.  

Dzień 9 

Wykład na temat pisania i 
zarządzania projektami 
finansowanymi z Unii. Rozmowa 
o trudnościach i powodzeniach 
w ich realizacji (wspierającymi 
osoby wykluczone społecznie, 
długotrwale bezrobotne, 
bezdomne). Analiza SWOT takich 
projektów.  

Trener od Was, trener z organizacji, która 
realizuje taki projekt i opowie o nim.  

Sala 
szkoleniowa/informacje 
w j. angielskim 
wydawane na ten 
temat. Pokazanie 
dokumentacji takich 
projektów, pokazanie 
ogłoszenia 
konkursowego. 

Dzień 10 

1) Praca nad projektem, wizyta 
w organizacji, która pisze projekt 
i udział w spotkaniu zespołu 
zarządzającego takim projektem. 
2) Podsumowanie szkolenia 
analiza wyników.  
3) Certyfikaty.  

Wymiana poglądów, rozmowa jak to jest u 
Was i jakie są wymagania a jak to jest u nas. 
Samodzielna nasza praca nad przykładowym 
projektem dla Was. 

Siedziba organizacji 
piszącej projekty. Do 
opracowania 
dokumenty konkursu, 
jakiś projekt. 

 


