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BLOK 1

Komunikacja interpersonalna, asertywność,
praca w zespole

Cele szkolenia:

• Przedstawienie barier i technik ułatwiających komunikację interpersonalną

• Nauczenie się zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

• Zapoznanie się z rolami osób w zespole i z dobrymi praktykami pracy w grupie

Czas trwania: 2 godziny

I Komunikacja interpersonalna

1. Jak dopasować komunikat do odbiorcy (def. Stanisława Grabiasa Socjolekty – komunikaty to odmiany
języka narodowego związane z istnieniem trwałych grup społecznych połączonych jakimś rodzajem więzi.
Ich odmiany nazywa się rozmaicie: językami grupowymi, językami zawodowymi, gwarami środowiskowymi,
slangiem, żargonem itp.) – kryterium wiekowe, środowisko, grupa zainteresowań etc.

2. Kwadrat komunikacyjny von Thuma:

Według teorii kwadratu komunikacyjnego każda wiadomość ma cztery płaszczyzny, których istotność nie
jest identyczna dla wszystkich rozmówców. Tymi kanałami komunikacji są: zawartość rzeczowa wypowie‐
dzi (fakty), ujawnianie siebie, wzajemna relacja oraz apel;

• płaszczyzna faktów – zawiera treść rzeczową wypowiedzi, taką jak dane i fakty, które są częścią infor‐
macji:

Rzeczowa treść informacji: Na płaszczyźnie faktów nadawca komunikatu przekazuje dane, fakty
i oświadczenia. Nadawca komunikujący się na płaszczyźnie faktów ma za zadanie przekazać informa‐
cję w sposób zrozumiały i czytelny. Komunikat odebrany przez odbiorcę wykazuje, czy komunikat
spełnił kryteria prawdy (prawda/nieprawda), istotności (ważne/nieważne) i kompletności (wyczerpują‐
ce/potrzebne uzupełnienie). W dłuższej perspektywie płaszczyzna faktów jest czytelna i nie wymaga
wielu słów.

• płaszczyzna ujawniania siebie – jest komunikowana świadomie lub nieświadomie i wyjawia odbiorcy
informacje na temat nadawcy, np. motywy jego zachowania, wartości, w które wierzy, emocje:

Co ujawniam na swój temat: W każdym komunikacie jest zawarta informacja na temat nadawcy, która
jest widoczna na płaszczyźnie ujawniania. Składa się ona z celowej i świadomej samo-ekspresji oraz
niezamierzonego ujawniania swoich poglądów, emocji, wartości lub cech charakteru, które są działa‐
niem nieświadomym nadawcy komunikatu. Tym samym, każda wypowiedź jest informacją na temat
osobowości jej nadawcy. Odbiorca, kładący nacisk na tę płaszczyznę komunikacji, dostrzeże informacje
na temat rozmówcy, które są ukryte w wypowiedzi.
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• płaszczyzna relacji – zawiera informację na temat relacji między nadawcą a odbiorcą. Informuje o tym,
jak nadawca traktuje swojego rozmówcę i jaka jest jego postawa wobec odbiorcy. Odbiorca interpretuje,
co przekaz rzeczowy mówi o relacji:

Co myślę na temat rozmówcy i naszych relacji: Komunikat wyjawia, co nadawca sądzi o jego relacji
z odbiorcą oraz co myśli o nim samym. W zależności od tego w jaki sposób przekazuje informacje
(forma wypowiedzi, język ciała, intonacja, itp.) wyraża szacunek, sympatię, brak zainteresowania, zado‐
wolenie lub coś innego. U odbiorcy w zależności od tego, jak zrozumie komunikat na płaszczyźnie
relacji, mogą się pojawić emocje, takie jak smutek, poczucie bycia akceptowanym lub traktowanym
protekcjonalnie. Jeżeli odbiorca jest nadwrażliwy na płaszczyźnie relacji, oznacza to, że w celu uniknię‐
cia nieporozumień wypowiedzi nadawcy powinny na płaszczyźnie faktów zawierać więcej informacji na
temat relacji.

• płaszczyzna apelu – zawiera informację o efekcie jakiego spodziewa się nadawca, jego potrzebach
i oczekiwaniach:

Co chcę, żeby rozmówca zrobił: Komunikat na płaszczyźnie apelu sprawi, że odbiorca zareaguje
i podejmie jakieś działanie lub pozostawi coś niezrobione. Próba wpłynięcia na czyjeś zachowaniemoże
być jawna (rada) lub ukryta (manipulacja). Po stronie odbiorcy na tej płaszczyźnie komunikacji pojawia
się pytanie "Co teraz powinienem zrobić, myśleć lub czuć?".

Każda płaszczyzna komunikatu może zostać źle odczytana. Klasycznym przykładem zaproponowanym
przez von Thuma jest rozmowa pasażera z kierowcą:

Pasażer mówi kierowcy: „Światło jest zielone". Kierowca może zrozumieć coś innego, w zależności od tego,
na jakiej płaszczyźnie wysłucha komunikatu i w efekcie zareaguje w różny sposób. Na płaszczyźnie faktów
usłyszy: „światło jest zielone"; a na płaszczyźnie apelu usłyszy: „Jedź już!"; na płaszczyźnie relacji zrozumie:
„Chcę ci pomóc"; a na płaszczyźnie ujawniania: „Śpieszy mi się". Nacisk kładziony na poszczególne płasz‐
czyzny wypowiedzi może być różny oraz odmiennie zrozumiany.

3. Symulacja efektywnej komunikacji w zespole

Domino Express: jak ułożyć w 10 sekund domino, w którym każdy
klocek ma potrójne oznaczenia (kolor, kształt i liczba)? Uczestnicy
mają zaledwie chwilę, by spośród 24 elementów wybrać sześć właści‐
wych i ułożyć je w odpowiedniej kolejności.

4. Bariery w procesach komunikowania się:

• T. Gordon: osądzanie, dawanie rozwiązań, unikanie udziału w troskach drugiego człowieka

• G. Łasińskiego:

BARIERY SEMANTYCZNE:

◦ Zniekształcanie informacji

◦ Wielkość, szybkość, objętość informacji

◦ Niezrozumiała tematyka

◦ Niezrozumiały język (terminologia)

ĆWICZENIE
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BARIERY PSYCHOLOGICZNE:

◦ negatywne nastawienie

◦ nieśmiałość

◦ brak zainteresowania problemem

◦ zbyt duże zaangażowanie emocjonalne

◦ lekceważenie słuchaczy

◦ brak przygotowania merytorycznego

◦ dogmatyzm myślenia

◦ brak koncentracji

◦ monotonność wypowiedzi

◦ różnice temperamentów

◦ nieumiejętność słuchania

◦ zmęczenie

BARIERY FIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE:

◦ hałas

◦ temperatura

◦ miejsce

◦ pora dnia

◦ awaria sieci telekomunikacyjnych

◦ zbyt duża liczba uczestników

◦ zła aranżacja pomieszczenia

◦ presja czasu

• Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi – ćwi‐
czenia na słuchanie ze zrozumieniem

◦ słuchanie aktywne (1. parafrazowanie: to po‐
wtarzanie własnymi słowami tego, co, jak się
wydaje, ktoś powiedział; 2. precyzowanie: to
zadawanie pytań aż do uzyskania pełniejszego
obrazu i zrozumienia tego, co słyszysz; 3. infor‐
macja zwrotna: pomaga rozmówcy doprecy‐
zować, wyjaśnić nieporozumienia)

◦ słuchanie empatyczne (słuchanie z nastawie‐
niem na zrozumienie emocji rozmówcy),

◦ słuchanie otwarte (nie ocenia się i nie osądza
rozmówcy, nie odrzuca się osoby lub jej kon‐
cepcji zanim nie wysłucha się całego komuni‐
katu), słuchanie świadome (1. porównanie
tego, co słyszymy, ze swoją wiedzą historycz‐
ną oraz wiedzą o ludziach i życiu; 2. obserwo‐
wanie i wsłuchiwanie się w spójność
wypowiedzi).
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Zmiana ról – ćwiczenie przeprowadź z kimś, komu ufasz. Wybierzcie jakąś kłótnię z przeszłości
– niezbyt ostrą wymianę zdań. Niech każda z osób zapozna rozmówcę ze swoim punktem
widzenia, a następnie zamieńcie się rolami i przedstawcie argumenty strony przeciwnej. Spróbuj‐
cie wygrać spór w nowej roli. Nie kończcie, dopóki każdy z was nie ujrzy problemu z perspektywy
swego rozmówcy. Następnie partnerzy oceniają swoje zaangażowanie:

1. Utrzymanie kontaktu wzrokowego.

2. Zwrócenie się w stronę rozmówcy.

3. Wspieranie mówiącego, kiwając głową lub parafrazując.

4. Upewnienie się, czy dobrze rozumie, poproszenie o sprecyzowa‐
nie wypowiedzi, zadając pytania.

5. Powstrzymanie się od komentowania i udzielania rad.

6. Zadbanie o to, aby nic nie rozproszyło uwagi.

7. Nawet jeśli jest zły lub rozdrażniony, zaangażowanie się w słucha‐
nie i zrozumienie wypowiedzi.

ĆWICZENIE

Współ-praca
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II Asertywność

1. Komunikat JA – w jaki sposób wyrażać emocje, mówić o oczekiwaniach i potrzebach

• komunikat typu JA akcentuje nadawcę, jego stan emocji, sytuacji lub zachowań. Pozwala na wyrażanie
siebie, ale także w relacji z inną osobą, dzieli się na pozytywny lub negatywny

• komunikat JA to zdanie, które opisuje co się dzieje ze mną, gdy Ty..

• komunikat JA składa się z dwóch elementów: 1. opisu wydarzeń, faktów; 2. opisu reakcji nadawcy na
nie (np. Czuję się fantastycznie, gdy nieoczekiwanie zabierasz mnie do kina.)

• przejawem komunikatu TY jest etykietowanie i ocenianie

2. Asertywne wyrażanie krytyki i komplementu

• asertywna pochwała technika UF – Ustosunkowanie się pozytywne, wyrażenie aprobaty, uznania, np.
podoba mi się, kiedy... + Fakty, konkretne zachowanie, które chwalimy.

• asertywna krytyka technika FUKO – Fakty, konkretne zachowanie + Ustosunkowanie się, emocje, posta‐
wy, opinie + Konsekwencje, opis efektów takiego zachowania + Oczekiwania, to co ma być zachowa‐
niem pożądanym;

• zalecenia H. Hamera przy wyrażaniu uwag krytycznych:

◦ Wypowiadaj zarzuty bezpośrednio do osoby zainteresowanej i tylko w cztery oczy.- Nie porównuj
krytykowanego zachowania z innymi, to poniża.

◦ Wypowiadaj zarzut jak najszybciej po fakcie.

◦ Gdy rozmówca przyjął zarzut do wiadomości, nie powtarzaj tego – to upokarza.

◦ Krytykuj tylko zachowania, które da się zmienić.

◦ Nie podkreślaj dodatkowo nie zadowolenia grymasem.

◦ Naraz wypowiadaj tylko jeden zarzut – kumulowanie zarzutów denerwuje i sprawia, że przestaje się
słuchać w ogóle.

◦ Unikaj złośliwości oraz sarkazmu.

◦ Nie pytaj o motywy krytykowanego zachowania i nie próbuj ich odgadywać.

◦ Unikaj słów „nigdy” i „zawsze” – przesada nie sprzyja wiarygodności.

◦ Jeśli nie chwalisz dużo i często, nie spodziewaj się przyjęcia twojej krytyki do wiadomości. To nie
tyle zasada, co warunek skuteczności krytyki.

3. Asertywne przyjmowanie krytyki i komplementu

• przyjmowanie uwag krytycznych wg H. Hamera:

◦ Staraj się zrozumieć, o co krytykującemu chodzi – nie broń się.

◦ Patrz w oczy.

◦ Zachowaj spokój i daj do zrozumienia, że słuchasz.

◦ Nie przypisuj rozmówcy pobudek wrogich względem Ciebie.

◦ Nie zmieniaj tematu.
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◦ Nie krytykuj osoby, która Cię krytykuje.

◦ Nie mów krytykującej cię osobie, że jest przewrażliwiona.

◦ Nie dowcipkuj.

◦ Nie przypisuj rozmówcy tego, czego nie powiedział.

◦ Pod koniec rozmowy daj do zrozumienia, że pojąłeś zarzut.

◦ Daj sobie czas na uspokojenie się, uporządkowanie myśli i rozważenie sensowności zarzutów, za‐
nim ewentualnie podejmiesz dyskusję na ten temat.

• przykładowe odpowiedzi wg M. Chodorowskiej:

◦ W sytuacji niesłusznej krytyki:

› Takie jest Twoje zdanie, ale moje jest inne,

› Nie zgadzam się z Tobą,

› Mam inne zdanie na swój temat

◦ W sytuacji słusznej krytyki:

› Tak, myślę o sobie podobnie,

› Masz rację, ja też odnoszę takie wrażenie,

› Też tak uważam. Dziękuję za uwagi, nigdy tak nie myślałam, przemyślę to,

› Dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę, muszę robić to nieco uważniej.

◦ W sytuacji niesłusznej pochwały:

› Dziękuję, ale ja mam inne zdanie na swój temat,

› Dziękuję, ale ja tak nie uważam.

◦ W sytuacji słusznej pochwały:

› Dziękuję, myślę o sobie tak samo,

› Dziękuję, zgadzam się z Tobą.

4. Trudna sztuka odmawiania – ćwiczenia praktyczne

• asertywna odmowa zawiera 3 elementy: 1. słowo „nie” na początku; 2. określenie tego, czego „nie chce”
wykonać, 3. krótkie i prawdziwe uzasadnienie odmowy;

• technika zdartej płyty, technika jujitsu, technika jestem słoniem

Uczestnicy w parach na przemian odgrywają sytuacje wymagające asertyw‐
nej odmowy.

5. Praca w zespole

• role w zespole – test wg Beblina (omówienie wyników testu z naciskiem namocne i słabe strony każdej
roli: Naturalny lider, Człowiek akcji, Praktyczny organizator, Siewca (człowiek idei), Człowiek kontaktów,
Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista, Specjalista)

• postawa otwartości na informację zwrotną (4 etapy emocjonalne po otrzymaniu informacji zwrotnej:

ĆWICZENIE
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zaskoczenie, gniew, racjonalizacja, akceptacja; 7 sposobów na radzenie sobie z informacją zwrotną
wg L. Dworaczyńskiego:

◦ Miej otwarty umysł. Gdy ktoś oferuje Ci radę (która też jest informacją zwrotną), staraj się być otwar‐
tym, niezależnie od tego jak zły na początku będziesz lub jakmało profesjonalnie ta informacja zosta‐
nie Ci przekazana. Bez odpowiedniego kredytu zaufania i otwartości pozostałe punkty są zbędne…

◦ Zawsze oczekuj informacji zwrotnej. Nawet jeśli się z nią nie zgadzasz, uważając, że to tylko opinia
jednego człowieka, która nie jest podzielana przez innych, to przyjmij ją. Przeanalizuj ją dokładnie,
istnieje szansa, że dowiesz się o sobie czegoś nowego!

◦ Zadawaj pytania wyjaśniające. Często jest tak, że informacja jest niejasna. Zamiast się denerwo‐
wać zadawaj pytania, by lepiej zrozumieć perspektywę rozmówcy.

◦ Proś o radę. Informacja zwrotna bardzo często dotyczy przeszłej aktywności. Nie możesz zmienić
przeszłości, ale możesz zmienić przyszłość, tak więc pytaj o rady odnośnie Twoich przyszłych dzia‐
łań, np.: Co byś zrobił inaczej na moim miejscu?; Co powinienem zrobić następnym razem?; Czego
nie powinienem był zrobić?

◦ Nie osądzaj. Oddzielaj problem od człowieka. Ludzie prawie zawsze przyjmują postawę defensyw‐
ną, gdy tylko usłyszą coś negatywnego na swój temat. Nawet jeśli komentarze wydają się (lub są)
bezpośrednim atakiem, warto mieć otwarty umysł i zawiesić ocenę mówiącego. Trudne, ale nie nie‐
możliwe.

◦ Dziękuj. Większość ludzi ma czyste intencje przekazując Ci krytyczną informację zwrotną. Chcą po‐
móc, tylko tyle. Ty oczywiście możesz mieć inne zdanie na ten temat, ale to nie ma znaczenia. Po
prostu podziękuj. Taka postawa pomoże Ci przyjąć feedback i zacieśni relacje z osobą, który udziela
informacji zwrotnej.)

• jak rozmawiać, aby rozwiązać konflikt: strategia W. Disneya – zmiana perspektywy w grupie poprzez
etapy: Marzyciel, Realista, Krytyk

• radzenie sobie z presją, formami nacisku czy manipulacją (asertywna odmowa do radzenia sobie z na‐
ciskiem, zdarta płyta do egzekwowania swoich praw, obrona własnych granic w sytuacji trudnej)
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BLOK 2

Wielokulturowość i tolerancja

Cele szkolenia:

• Poszerzenie świadomości na temat różnic kulturowych (na przykładzie Polska-Afryka)

• Umiejętność reagowania w sytuacjach nietolerancji i postawy roszczeniowej

Czas trwania: 1 godzina

• fakty i mity o życiu w Afryce (zróżnicowanie Afryki; urbanizacja; ubóstwo; plemiona; historia i kolonia‐
lizm; wojny; HIV)

• szok kulturowy – etapy i jak sobie z nim radzić – etapy fazy adaptacji kulturowej wg Oberga:

1) miesiąc miodowy – jest to etap fascynacji nową kulturą. Jesteśmy wówczas zazwyczaj grzeczni
i uprzejmi dla napotykanych „obcych”, w których niemal wszystko nas zachwyca. Jeżeli nas wyjazd
jest na tyle krótki, że kończy się na tym etapie, doświadczamy wyłącznie miłych stron podróżowa‐
nia, wracamy do domu z pozytywnym obrazem kraju nas goszczącego oraz jego mieszkańców
i tak też się o nich wypowiadamy.
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2) szok kulturowy – na tym etapie zaczynamy borykać się z prawdziwymi warunkami życia na
obczyźnie, co powoduje bardzo silne reakcje stresowe. W wyniku tego mogą pojawić się wrogie
i agresywne zachowania w stosunku do kraju goszczącego. Bardzo duży wpływ na tę sytuację
mają kłopoty językowe. Za złe samopoczucie i frustracje osoby przechodzące ten etap obwiniają
zazwyczaj swoich gospodarzy, których postrzegają stereotypowo szukając wsparcia w rodakach
i znajomych spoza kultury jawiącej się w tym momencie jako „wroga”.

3) ożywienie – ten etap wiąże się z poprawą ogólnego stanu osoby goszczącej. Znajomość języka
jest coraz lepsza, powraca też utracona na poprzednim etapie wiara w siebie i możliwość poradze‐
nia sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach bez wsparcia ze strony innych. Wciąż oczywiście
pojawiają się pewne trudności, radzimy sobie jednak z nimi, czujemy się silniejsi, wraca nam dobry
nastrój, poprawia się też nasza opinia o gospodarzach.

4) dopasowanie –ma onomiejsce wówczas, gdy zaczynamy akceptować obyczaje kraju goszczą‐
cego, jego wartości, normy, obyczaje i odbierać je po prostu jako inny sposób
życia, co nie znaczy, że gorszy. Znikają irracjonalne lęki, stajemy się
pewnymi siebie, efektywnie działającymi ludźmi. Jeśli na tym
etapie zdecydujemy się powrócić do ojczyzny, możemy
nawet tęsknić za krajem, który opuściliśmy.

• sposoby zneutralizowania szoku kulturowego
wg C. Gonzalesa:

◦ rozwój swoich zainteresowań, hobby;

◦ zorganizowanie sobie regularnych form spę‐
dzania wolnego czasu (co zneutralizować ma
w jakiejś mierze poczucie osamotnienia);

◦ wszelkie formy relaksu, jak medytacja, joga;

◦ uświadamianie, że adaptacja jest procesem
trudnym, wymagającym czasu i poświęceń;

◦ nie starać się za bardzo; pozwolenie sobie na
smutek, tęsknotę, nie tłamszenie w sobie nega‐
tywnych uczuć;

◦ wyznaczenie sobie małych, prostych do osiągnięcia
celów, co ma pozwolić na wzmocnienie nadszarpnię‐
tego poczucia własnej wartości (cele zbyt wygórowane,
trudne do osiągnięcia mogą tylko pogorszyć sytuację);

◦ nie bać się prosić o pomoc, w miejscu naszego pobytu na pew‐
no są placówki, gdzie uzyskać możemy pomoc (choćby psy‐
chologiczną);

◦ budowanie dobrych relacji z najbliższymi, częste z nimi
kontakty (nowoczesne technologie na czele z Internetem
dają ku temu wiele możliwości), które w chwilach kryzysu
sprawią, że nie będziemy czuć się osamotnieni i pozosta‐
wienie sami sobie.

• jak reagować na trudne sytuacje w odmiennym kulturowo kraju: symulacja
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BLOK 3

Profilaktyka antynarkotykowa

Cele szkolenia:

• Jak pomagać młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków

Czas trwania: 1 godzina

• omówienie rodzajów środków uzależniających: opiaty (opioidy), psychostymulanty, kanabinole, halucy‐
nogeny, inhalanty, leki nasenne i uspokajające

• fakty i mity dotyczące narkotyków – narkomania jako choroba

• fazy uzależnienia oraz zachowania i objawy (inicjacja, etap eksperymentowania, etap używania i nad‐
używania substancji, etap uzależnienia)

• omówienie dostępnych form pomocy i pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnie‐
niem (co zrobić, kiedy orientujemy się, że problem narkotykowy pojawia się tam, gdzie jesteśmy my do‐
rośli)
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Ćwiczenie umiejętności powodzenia interwencji i rozmowy motywującej do zmiany stylu życia
wg wypracowanego scenariusza, który uwzględni specyfikę kontaktu

• dialog motywujący – oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej
własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Wg PTTM: Zasady Dialogu Motywującego:

1) Wyrażanie empatii.

2) Wspieranie poczucia własnej sprawczości

3) Rozwijanie rozbieżności.

4) Podążanie za oporem.

• Narzędzia – OARS

1) O - (Open questions) Pytania otwarte

2) A - (Affirmation) Dowartościowania

3) R – (Reflective listening) Odzwierciedlanie

4) S – (Summarizing) Podsumowania

• język zmiany – wywoływanie języka zmiany to interwencja terapeutyczna charakterystyczna dla DM.
Wszystko, co klient wypowiada i jest argumentem za zmianą, nazywa się językiem zmiany. Wydobywa‐
nie języka zmiany:

1) Zadawanie pytań wydobywających

2) Badanie skrajności

3) Patrzenie w przeszłość

4) Patrzenie w przyszłość

5) Pytania dotyczące celów i wartości

6) Pytania o informacje zwrotne

7) Skala ważności/ufności/gotowości

• 4 procesy w Dialogu Motywującym:

◦ angażowanie

◦ ukierunkowywanie

◦ wywoływanie

◦ planowanie

ĆWICZENIE
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BLOK 4

Podstawy języka filmu i fotografii. Tworzenie
contentu na media społecznościowe

Cele szkolenia:

Uczestnik jest w stanie wyjaśnić podstawowe pojęcia ze świata filmu, wykonać ujęcia w każdym
z omówionych planów oraz zastosować i zaprezentować różne kąty widzenia kamery, które odpowia‐
dają za sposób postrzegania sceny przez widza. Doskonali umiejętność świadomego odbioru obrazu
filmowego i analizy filmu. Potrafi także samodzielnie dobrać odpowiednie środki filmowe do nagrywa‐
nej sceny tak, aby jak najlepiej zrealizować zamysł estetyczny, kompozycyjny, narracyjny i emocjonalny.
Zna i potrafi posługiwać się sprzętem, który pozostaje w dyspozycji Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego. Potrafi zaplanować ujęcia do krótkiego materiału filmowego, przygotować i ustawić sprzęt,
wykonać zdjęcia, dokonać ich selekcji oraz zmontować materiał.

Uczestnik poznaje również podstawowe pojęcia ze świata fotografii. Zna i stosuje zasady kompozycji.
Jest w stanie wykazać ich błędne wykorzystanie. Zdobyta wiedza pozwala mu uatrakcyjnić wykonane
reportaże fotograficzne, za pomocą których świat misji dociera do społeczeństwa.

Uczestnik poznaje także zasady przygotowania i przeprowadzenia wywiadu. Dowiaduje się jakich
pytań unikać, a jakie koniecznie zadać. Omówione zostają także różne formy wywiadu. Kolejnym
tematem warsztatów jest tworzenie bardzo popularnej dziś formy videobloga, z której chętnie korzy‐
stają wolontariusze wyjeżdżający namisje. Warsztat ma na celu udoskonalenie przekazu, uświadomie‐
nie pewnych mechanizmów i wyeliminowanie błędów. Ten blog tematyczny kończy szybki kurs
montażu, który ma na celu pokazanie prostych technik łączenia wcześniej przemyślanych i nagranych
ujęć w krótkie filmiki, stanowiące dziś najbardziej atrakcyjny środek przekazu dla mediów interneto‐
wych. Uczestnik uczy się jak ciąć poszczególne ujęcia, dobierać je w przemyślany sposób do całości,
wybierać odpowiednią muzykę, dodawać napisy. Część kończy się ćwiczeniem.

Czas trwania: 1,5 godziny
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1. Podstawy języka filmu

a. prowadzący wyjaśnia podstawowe pojęcia filmowe

◦ kadr – najmniejsza, statyczna jednostka filmu. Jedna klatka naświetlonej taśmy lub jeden pełen
obraz zarejestrowany na taśmie video,

◦ ujęcie – najmniejsza dynamiczna jednostka filmu, odcinek taśmy między dwoma najbliższymi po‐
łączeniami montażowymi (sklejkami),

◦ scena – odcinek filmu złożony z kilku lub kilkunastu ujęć, wyróżniający się jednością miejsca i cza‐
su,

◦ sekwencja – część filmu złożona z kilku lub kilkunastu scen, wyróżniająca się jednością akcji, choć
najczęściej pozbawiona jedności miejsca i czasu,

◦ film – zamknięta całość kompozycyjna, złożona na ogół z kilku lub kilkunastu sekwencji,

◦ plan – odległość kamery zdjęciowej od głównego obiektu filmowanego w danym ujęciu. Odległość
ta przesądza o wyrazie emocjonalnym i przeznaczeniu danego ujęcia, gdyż ukazuje odcięty ramami
ekranu obiekt główny w różnym stosunku do tła, (potocznie miejsce, w którym w danymmomencie
realizowane są zdjęcia do filmu).

b. podział planów:

◦ totalny– najszerszy z planów, ukazujący szerokie przestrzenie krajobrazu, postać ludzka jest ledwie
widocznym detalem obrazu,

◦ ogólny – pełny obrazmiejsca akcji, widok ogólny, postać ludzka podporządkowana otoczeniu, drob‐
na,

◦ pełny – postacie ludzkie pokazane od stóp do głów, tło zajmuje nadal ważne, choć nie główne miej‐
sce,

◦ amerykański – człowiek pokazany do kolan, zaczyna dominować nad tłem,

◦ średni – człowiek pokazany do pasa, tło pełni drugoplanową rolę,

◦ półzbliżenie – popiersie postaci ludzkiej, dekoracja zostaje praktycznie wyeliminowana,

◦ zbliżenie – twarz ludzka pokazana na całym ekranie (PLAN WIELKI),

◦ detal – szczegół postaci ludzkiej albo powiększenie rekwizytu (DUŻE ZBLIŻENIE).

Prowadzący na przykładach kadrów z filmów, prezentuje zastoso‐
wanie poszczególnych rodzajów planów filmowych.

c. punkty widzenia kamery:

◦ perspektywa normalna – kamera umieszczona na wysokości oczu stojącego człowieka,

◦ perspektywa „ptasia” – kamera skierowana w dół, linia horyzontu znajduje się u góry kadru lub zo‐
stała poza górną ramką kadru,

◦ perspektywa „żabia” – kamera skierowana w górę, linia horyzontu znajduje się u dołu kadru lub zo‐
stała poza dolną ramką kadru,

◦ perspektywa ukośna – kamera odchylona od pionu, linia horyzontu nie biegnie równolegle do dolnej
(lub górnej) ramki kadru.
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Prowadzący prezentuje różne kadry filmowe, a uczestnicy wskazują z jakiej perspektywy zostały
wykonane poszczególne ujęcia.

d. ruchy kamery:

◦ panorama pozioma – kamera wykonuje obrót wokół swej pionowej osi, śledząc poruszający się
obiekt lub opisując przestrzeń,

◦ panorama pionowa – kamera wykonuje obrót wokół swej poziomej osi,

◦ panorama łączona -– połączenie obrotu kamery wokół poziomej i pionowej osi,

◦ jazda równoległa – kamera na wózku jedzie równolegle do poruszającego się obiektu,

◦ jazda – kamera na wózku jedzie przed lub za obiektem, który może być w ruchu lub może być sta‐
tyczny. W przypadku obiektu statycznego mówimy o tym, że kamera wykonuje NAJAZD lub OD‐
JAZD.

Uczestnicy dzielą się na czteroosobowe grupy i w ciągu 10 minut rozpisują krótką scenkę, którą
opowiadają tylko językiem filmu (za pomocą środków filmowych, które poznali), tak, aby pozostali
mogli odgadnąć o jaką sytuację/wydarzenie chodzi.

Pojęcia wyjaśnione na podstawie: James Monako, Standardowy słownik filmowy telewizyjny i innych
środków przekazu, (tłum. Henryk Kluba)

2. Podstawowa instrukcja obsługi sprzętu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, z którego będą mogli
korzystać wolontariusze/Przygotowanie do nagrania. Odpowiednie ustawienie aparatu, wybór kadru,
podpięcie mikroportów, ustawienie światła. Gimbal czy statyw, a może z ręki? Podpowiedzi kiedy i jak
dobierać ustawienia.

3. Podstawy języka fotografii

Kompozycja (pewien porządek elementów zawartych na zdjęciu, który powoduje, że dana fotografia nam
się podoba lub nie).

a. Podstawowe zasady kompozycji:

◦ proste kadry = prosty, jasny, zrozumiały przekaz,

◦ odpowiednie zbliżenie fotografowanego tematu,

◦ unikamy zbędnych, rozpraszających elementów,

◦ kadrując, nie ucinamy kończyn i żadnych innych części ciała w nieodpowiedni sposób.

Prowadzący wskazuje uczestnikom przykłady prawidłowego zastosowania zasad kompozycji oraz
najczęściej popełniane błędy.

b. Zasada trójpodziału – inaczej złoty podział, czyli sposób wyznaczania głównych punktów na zdjęciu

◦ w jego podstawowym wariancie dzielimy fotografię za pomocą linii na trzy części w pionie i pozio‐
mie; najważniejsze elementy zdjęcia powinny znaleźć się na przecięciach tych linii,

ĆWICZENIE
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◦ efekt: harmonia i przejrzystość kadru.

Uczestnicy poznają zasadę trójpodziału, a na przykładach zdjęć oglądają sposób jej zastosowania.
Równocześnie zostają zapoznani z kadrami, które ewidentnie łamią tę
zasadę.

c. Symetria, wzory, struktura:

◦ powtarzające się elementy, ich układ czy też różnorodność
wzorów uatrakcyjniają kadr,

◦ szukamy powtórzeń i rytmów w swoim naturalnym otocze‐
niu, jak na przykład rząd drzew, latarni, ścieżkispacerowe wi‐
dziane z mostu, tory kolejowe,

d. Naturalne ramki:

◦ inaczej naturalne elementy kadru, służące za obramo‐
wanie, np. okno, gałęzie drzew, most,

◦ budują głębię, trójwymiarowość obrazu,

◦ nie muszą otaczać całego kadru,
wystarczy, że skierują uwagę na
główny temat fotografii;

e. Linie i horyzont:

◦ linie prowadzą wzrok; umiejętnie
wykorzystane, skupiają odbiorcę
na właściwych punktach kadru,

◦ linie poziome i pionowe budują
zazwyczaj kompozycję statyczną,
zaś linie skośne – dynamiczną,

◦ drogi, schody, łuki, ścieżki to naj‐
prostsze przykład występowania li‐
nii, które warto wykorzystać,

◦ warto pamiętać, by linia horyzontu była
zawsze prosta.

f. Magia kolorów:

◦ kolory ciepłe ożywiają zdjęcie, nadają dy‐
namiki,

◦ kolory zimne tonują, ochładzają, uspokaja‐
ją,

◦ czerń i biel (odcienie szarości) nadają „po‐
wagi” kadrom, skupiają uwagę na fotogra‐
fowanym temacie,

◦ warto eksperymentować z kolorystycz‐
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nymi kontrastami i powtórzeniami, które uatrakcyjnią każde zdjęcie, nawet jeśli sam jego temat wy‐
daje się kiepski.

g. Perspektywa:

◦ zmiana pozycji aparatu i kąta fotografowania dają ciekawe efekty wizualne.

◦ standardowo fotografujemy z pozycji wzroku, warto spróbować także innych: żabiej (fotografie
z dołu), czy z lotu ptaka (z góry).

Uświadomienie uczestnikom warsztatów, że robione zdjęcie można uatrakcyjnić na wiele różnych
sposobów, stosując się do podanych przykładów. Prowadzący prezentuje przykładowe fotografie,
a oni rozpoznają które omówione elementy zostały zastosowane przy ich wykonaniu.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu:

a. Kluczem przeprowadzenia dobrego wywiadu jest przygotowanie, czyli zrobienie tzw. dziennikarskiego
research’u – wyszukiwanie informacji.

b. Przygotowanie do wywiadu ma nie tylko służyć dogłębnemu poznaniu bohatera, ale także pozwoli wy‐
brać temat, który zainteresuje odbiorcę. Dobrze skupić się na jednym lub kilku tematach.

c. Sztuka zadawania pytań jest indywidualnym podejściem do rozmowy. Pytania muszą być ciekawe
i przemyślane. Zawsze dobrze przygotować ich więcej. Dopytanie czy prośba o doprecyzowanie są jak
najbardziej wskazane i pokazują przede wszystkim sumienne podejście prowadzącego do odbywanej
rozmowy.

d. Prowadzący rozmowę powinien także (w miarę możliwości) wybrać odpowiednie miejsce do przepro‐
wadzenia wywiadu.

5. Tworzenie krótkich filmików oraz videoblogów:

a. przygotowanie koncepcji materiału,

b. zaplanowanie kadrów, perspektyw, ruchów kamery, jakie muszą zostać wykonane, aby uzyskać zado‐
walające ujęcia,

c. nagranie

d. przejrzenie materiału i montaż (omówienie prostych zasad montażu: dodanie muzyki, wycinanie frag‐
mentów, dobieranie efektów, stabilizowanie obrazu, odszumianie, oczyszczanie dźwięku, proste i efek‐
towne przejścia, dodawanie tablic początkowych i końcowych, napisów, znaku wodnego.
Zaawansowany program czy amatorska aplikacja? Dobór zależy od zarówno od celu wykonania, jak
i końcowego deadline’u; im więcej czasu tym bardziej można dopracować montaż)

e. zasady stosowane przy nagrywaniu videoblogów:

◦ Mówienie z sensem do kamery, tworzenie relacji z widzem, odpowiedni dobór miejsca, wygląd swo‐
bodny a może raczej schludny i porządny?

◦ Znalezienie światła – miękkie najbardziej korzystne, wykadrowanie ujęcia, odpowiednia odległość
od mikrofonu, ton wypowiedzi, pewność siebie, dykcja, entuzjazm, intrygujący początek, nadanie
tempa przez odpowiedni montaż.
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Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z wolontariuszem,
który właśnie wrócił z wolontariatu w Afryce. Do wyboru także
nagranie wideobloga „z misji”. Zadaniem uczestnika jest także
zmontowanie zarejestrowanego materiału.

ĆWICZENIE
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BLOK 5

Obsługa mediów społecznościowych oraz
systemu zarządzania treścią „Wordpress”

Cele:

większenie zasięgów i obecności w mediach społecznościowych. Tworzenie ciekawych, wartościo‐
wych i angażujących odbiorcę treści. Dotarcie do większej liczby odbiorców. Większe oddziaływanie
społeczne. Pozyskiwanie darczyńców. Zapoznanie z najważniejszymi mechanizmami, którymi należy
się kierować publikując wmediach społecznościowych. Omówienie Facebooka, Instagrama i YouTube
– wskazówki dotyczące pracy z nimi.

Publikowanie na blogu i stronie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Aspekty techniczne oraz
merytoryczne – co robić a czego się wystrzegać. Oddziaływanie społeczne i budzenie świadomości
misyjności oraz pomagania.

Czas trwania: 0,5 godziny

I Obsługa mediów społecznościowych

1. Facebook

• co jest potrzebne do sukcesu Fanpage

• cele: budowanie wiarygodności, świadomości marki, relacji, edukacja, sprzedaż

• jak prawidłowo prowadzić Fanpage
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• tworzenie angażujących treści na Fanpage; rodzaje postów:

◦ problem – rozwiązanie,

◦ lifestylowe (zza kulis),

◦ lista (rady, wskazówki),

◦ historie

• porady dotyczące tworzenia treści na Fanpage Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego; jak pisać:

SZYBKO I AKTUALNIE – inspirujące, tematycznie na bieżąco, krótkie i konkretne historie (dzieci,
misjonarzy), kilka zdjęć z 2-3 zdaniami „luźnego” opisu, cytat, śmieszny dialog z dzieckiem, to, co chwyta
za serce i czym chcielibyście się podzielić.

Rodzaje wpisów angażujących społeczność. Różnorodność nagłówków. Praca copywrtitera.

• 8 PISANYCH GRZECHÓW GŁÓWNYCH:

1) 1. wpis-pamiętnik, bardzo długi

2) 2. brak szacunku i ocena

3) 3. turystyka i kulinaria (raczej na fb dla znajomych)

4) 4. czytanie poleceń bez zrozumienia

5) 5. brak autoryzacji od dziennikarza

6) 6. wpisy wyłącznie prywatnie (np. na Facebook)

7) 7. zbyt dużo emocji i oceny

8) 8. prywatne, niejasne skojarzenia

9) język obcy (angielski, hiszpański)

• prawidłowe pozyskiwanie fanów a najczęściej popełniane błędy

• menadżer reklamy – jak to działa, jak ustawić, dobrać grupę odbiorców.

2. Instagram

• Dobra strategia – traf w swoją niszę!

• Tematyka postów

• Stylistyka postów

• Dobre zdjęcie – czyli jakie?

• Dobór hashtagów – ile? Polskie? Obce? Właściwe czyli jakie?

• Zwiększanie zasięgów organicznych

• Istotna rola Instagram Stories
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3. YouTube

• Zasady prowadzenia kanału na YouTubie (Bądź widoczny, daj się znaleźć, interakcja z widzami – chodzi
o relację, chwytliwy adres – trzeba zadbać o dobrą nazwę, współpraca z innymi kanałami, jakość ma
znaczenie.

• Znaczenie uporządkowania materiałów, playlisty

• Czy „YouTubowe” mają jakiekolwiek znaczenie?

Tę część kończy krótkie ćwiczenie z tworzenia contentu na media społecznościowe. Mając do
dyspozycji archiwalne materiały SWM-u, każdy tworzy po jednym ciekawym poście na Facebooka
i Instagrama, z wykorzystaniem technik, które poznał.

II Obsługa Wordpressa i tworzenie treści na bloga
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego

1. zasady wrzucania zdjęć:

• szerokość zdjęcia 750px (drugi blok ustawia się automatycznie)

• rozdzielczość 72 DPI

2. po co ten blog?

• aby dać świadectwo

• informacja dla darczyńców (obecnych i potencjalnych)

• informacja dla kolejnych wolontariuszy

• uświadomienie sensu pomocy

• dla siebie, rodzin, przyjaciół i dzieci

3. tworzenie treści – przykazania/dobre rady

• jeden temat (wpis spójny, najlepiej wokół „jednego” tematu, w ujęciu całościowym)

• fotoreportaż (kilka dobrych zdjęć poprzeplatanych tekstem)

• „historia” (nawiązanie do konkretnej historii/życia człowieka, wychowanka, mieszkańca kraju, misjona‐
rza lub Twoja

• lepszy wpis krótki niż długi,

• długi tekst tylko podzielony, na przykład śródtytułami lub w ostateczności – zdjęciami

• tytuł/treść wpisu w języku polskim (a jeśli jest coś w obcym to przetłumaczone)
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• bez nawiązywania do poprzednich wpisów

• ciekawie napisany

• treść wpisów powinna być różnorodna, może być związanam.in. z tematami: praca wolontariuszy; dzia‐
łalność placówki / praca misjonarzy; historie dzieci; życie ludzi

4. publikowanie na stronie:

• logowanie

• „profil” – możliwość zmiany hasła, maila, opisu i zdjęcia

• „wpisy” – dodawanie wpisów (tytuł wpisu, treść, format,
kategorie, obrazek wyróżniający, zdjęcia, link do filmu,
edycja zdjęcia (rozmiar, plik multimedialny), tworze‐
nie galerii zdjęć i edycja, publikacja – instrukcje
i wskazówki)

5. najczęściej zadawane pytania związane z obsługą blo‐
ga i publikowaniem na stronie.
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BLOK 6

Fundraising

Cele:

Wolontariusz rozumie rolę, jaką ma do spełnienia fundraiser. Fundrising jako sztuka budowania relacji.
Uczestnik poznaje fundamenty strategii fundrisingowych. Dostaje także do ręki narzędzia, którymi
fundraiser powinien się posługiwać. Poznaje sztukę negocjacji. Dowiaduje się, jak należy rozmawiać
z potencjalnymi partnerami. Krótko omówiony zostaje także sponsoring jako kolejna metoda pozyski‐
wania środków i współpracy.

Czas trwania: 1 godzina

1. Definicja fundraisingu rozumianego jako procesu zdobywania funduszy lub darowizn rzeczowych poprzez
proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych.

– fundraising jest związany zasadniczo z działalnością charytatywną.

fund (ang.) = fundusz

raising (ang.) = zbieranie

2. Jak to ma działać? Cała organizacja zbiera pieniądze.
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3. Fundraising jako zmiana

• ludzie nie lubią zmian

• wyniki spadają

• rośnie zaangażowanie

• rosną koszty

• ujawniają się emocje i ukryte motywy

• ujawniają się braki wiedzy i kompetencji

• relacje między ludźmi przechodzą próbę

• pojawiają się nowi liderzy

• rosną potrzeby i aspiracje

• etyka, transparentność i komunikacja stają się ważne

• problemem stają się pieniądze, a nie ich brak

4. Fundraiser jako pośrednik dobra – łączy darczyńców w potrzebującymi.

5. Planowanie fundraisingu: pięć fundamentów dobrego zarządzania:

1) misja organizacji (znana i zrozumiała dla całego zespołu)

2) strategia rozwoju (na min. 5 lat) i plan działania (roczny lub na kadencję)

3) dojrzałość instytucjonalna (struktura, funkcje, kompetencje, procedury, kultura organizacyjna,
zasady etyczne itp.)

4) kapitał ludzki (osoby, ich potencjał i relacje między nimi)

5) kapitał społeczny (wizerunek, rozpoznawalność, przyjaźnie, partnerstwa, kontakty, bazy danych)

6. Cztery wielkie zasady fundraisingu:

1) kultywacja,

2) kreatywność,

3) służebność,

4) transparentność

7. Narzędzia fundraisera – od czego zacząć zbieranie pieniędzy:

• Popraw logo.

• Poznaj konkurencję.
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• Sformułuj i dopracuj Twój Wielki Cel – SMART (Specific – konkretny; Measurable – mierzalny; Achieva‐
ble – osiągalny; Relevant – potrzebny; Time-framed – określony w czasie)

• Znajdź swoich fanów.

• Stwórz dogodne okoliczności do startu; dobierz metody komunikacji, kieruj się empatią – pomyśl o wy‐
godzie darczyńcy, stwórz wyjątkową atmosferę.

• Bądź zdyscyplinowany i wytrwały.

• Wyjdź do ludzi; niech ludzie o was mówią, rozdawaj dużo wizytówek, zaprzyjaźnij się z mediami, zbuduj
stronę internetową i aktualizuj ją, wysyłaj newsletter, dziękuj każdemu darczyńcy.

• Bądź w czymś bezkonkurencyjny; wyróżnik, który przekonuje; etyka, która wzbudza zaufanie; pasja, któ‐
rą podziwiamy; skuteczność, która imponuje; konkurencyjność, która ustala standardy.

• Ułóż i stale doskonal „test windy” – termin ten to pewnego rodzaju metafora, która najczęściej dotyczy
sytuacji, w których przedsiębiorca próbuje „sprzedać” swój pomysł na biznes inwestorowi, a zatem tak
zainteresować go przedsięwzięciem, by ten skłonny był do rozważenia zainwestowania w nie pewnej
sumy pieniędzy. Nazwa testu windy nie wzięła się jednak znikąd. Mówi się, że w czasach hossy interne‐
towej jedynym miejscem, w którym można było liczyć na spotkanie z zabieganym, potencjalnym inwe‐
storem była winda biurowca. Ponieważ przejażdżka windą trwa z reguły kilkadziesiąt sekund – tyle
czasu otrzymywał przedsiębiorca na prezentację swojego projektu i przekonanie inwestora. Jeśli nie
udało mu się wzbudzić zainteresowania, zwykle nie otrzymywał już kolejnej szansy.

8. Jak prosić o milion?

a. Fundraiser musi wiedzieć, co chce osiągnąć

b. Plan – do kogo, krótko i rzeczowo, musi prowadzić rozmowę, relacja i partnerstwo. („Mam dla Pana(i)
ciekawą propozycję biznesową, która na pewno korzystnie odbije się na wizerunku Pana(i) firmy na ryn‐
ku lokalnym, co będzie miało przełożenie na obroty Pana(i) firmy…”)

c. Spotkanie: You never get a second chance to make a first impression

9. Negocjacje są: związane z konfliktem interesów i poszukiwaniem rozwiązań korzystnych dla obu stron.

• pięć głównych stylów negocjacji

◦ styl twardy (dominacja)

◦ styl miękki (dostosowanie się)

◦ odraczanie (unikanie negocjacji)

◦ kompromis (krakowskim targiem)

◦ styl konstruktywny (rzeczowy)

10. Studium przypadku – analiza sytuacji, w której pilna potrzeba prowadziła krok po kroku do przygotowania
i przeprowadzenia kampanii zakończonej sukcesem: potrzeba-spotkanie-przygotowanie kampanii-prosta
i czytelna strona-działanie-efekty akcji-follow up
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11. Wskazanie kluczowych kwestii:

• zaangażowanie

• nagła potrzeba

• wiarygodność i transparentność

• relacja z darczyńcami

12. Dwa zdania o sponsoringu

a. Sponsoring to jedna z najszybciej rozwijających się form promocji; narzędzie promujące dany produkt
lub firmę w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem.

b. Sponsoring wyrósł z mecenatu; początki sponsoringu datuje się na lata dwudzieste XX wieku. Najważ‐
niejszą różnicą jest charakter komercyjny sponsoringu, czyli nastawienie na zysk w porównaniu do bez‐
interesownego wspieranie nauki, kultury, sportu czy innych dziedzin (mecenat).

c. Typowanie sponsora

◦ Korzyści dla projektu ze współpracy ze sponsorem (pieniądze, usługi, produkty)

◦ Katalog wartości sponsorowanego projektu

◦ Katalog wartości wytypowanego sponsora Corporate i Brand Values

◦ Strategia centralna i lokalna

◦ Lokalny – globalny (dodatkowe korzyści dla sponsorowanego)

◦ Networking i rekomendacje

◦ Pora roku a wielkość wkładu sponsora

Zakończenie ćwiczeniem autoprezentacji – gdzie uczestnik w ciągu minuty opowie o swojej
organizacji i przekona, że warto ją wesprzeć.

„Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz”
Steve Jobes
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BLOK 6

Projekty finansowane ze środków publicznych

Cele:

Uczestnik zna podstawowe zasady i etapy pisania oraz rozliczania projektu, rozumie także zasadność
składania wniosków. Potrafi wskazać i krótko omówić elementy z jakich składa się dobrze przygotowa‐
ny i napisany projekt. Wie jakich błędów unikać.

Czas trwania: 1 godzina

Jak pisać i rozliczać projekty finansowane ze środków publicznych?

1. Rozpoznanie potrzeb – znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji w kraju przyjmującym. Wszystkie
projekty zaczynają się od problemu/potrzeby. Nie ma problemu = nie ma projektu. Analiza problemu musi
opierać się na obiektywnych źródłach danych np. lokalne analizy, badania, statystyki. Jeden projekt
obejmuje jedynie jeden problem.

2. Napisanie i złożenie wniosku projektowego.

3. Projekt zaakceptowany – przygotowanie do realizacji w kraju przyjmującym szkolenia.

4. Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem, harmonogramem i budżetem.

5. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej.

6. Złożenie sprawozdań z realizacji projektu.

7. Odpowiadanie na pytania do sprawozdania – w razie potrzeby.

8. Zaakceptowanie zrealizowanego projektu przez grantodawcę.
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II Podział wniosku:

1. Część merytoryczna

2. Część finansowa:

• Istotne dokumenty:

◦ Do napisania wniosku: regulamin konkursu, wytyczne, limity,
Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczącediet

◦ Do rozliczenia: umowa dotacji, budżet

• Budżet:

◦ Kwota dotacji

◦ Wkład własny osobowy i rzeczowy – jeśli wymagany

• Osoby zaangażowane w rozliczenie:

◦ Księgowa

◦ Administrator projektu

◦ Koordynator – część merytoryczna

◦ Asystent koordynatora

• Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę wniosku.

3. Podział kosztów w budżecie:

a) koszty administracyjne:

◦ wynagrodzenie koordynatora, asystenta, administratora,
księgowej i koszty programowe,

◦ wynajem i eksploatacja biura,

◦ komunikacja,

◦ materiały biurowe,

◦ koszty bankowe.

b. koszty programowe:

• koszty wyjazdu wolontariusza – szczepienia, bilety,
ubezpieczenie, wizy, diety,

• koszty szkolenia przedwyjazdowego i poprzyjazdo‐
wego,

• koszty materiałów niezbędnych do realizacji projek‐
tu,

• koszty zakwaterowania wolontariusza w kraju przyj‐
mującym,

• koszty monitoringu.
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1. Projekt jako działanie zespołowe, które wprowadza zmianę!

2. Cechy projektu:

a) Cele:

CEL NIE JEST DZIAŁANIEM

JEST PRÓBĄ OKREŚLENIA ZMIANY JAKA MA ZAJŚĆ!

Cel projektu powinien spełniać kryteria SMART:

◦ S – specific numbers – określony liczbowo (ściśle określona ilość odbiorców),

◦ M –measurable – wymierny (określony słowami – kluczami: zmniejszenie, zwiększenie...),

◦ A – area specific – określony teren,

◦ R – realistic – realność,

◦ T – time bound – określony w czasie.

Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytanie co, gdzie, kiedy, dla kogo zostanie zmienione dzięki
realizacji projektu.

Cel projektu powinien być zgodny z celami statutowymi organizacji/instytucji.
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b) Rezultaty – efekt działań projektowych;

c) Kryteria i zasady oceny – wartości wg których oceniamy, wymierne, zdefiniowane sposoby oceny

d) Komunikacja jako podstawowy element w zarządzaniu projektem:

◦ Cele zespołu i cele indywidualne członków zespołu,

◦ Role w zespole,

◦ Relacje miedzy członkami zespołu służbowe, osobiste,

◦ Zasady zebrań: informacyjne, decyzyjne, walne,

◦ Zasady wymiany i zbierania informacji, procedury,

◦ Sposoby komunikowania wizualizacje, komunikaty, opisy,

◦ Partycypacja w zarządzaniu uczestniczenie i współodpowiedzialność,

◦ Przejrzystość i jawność działania w organizacji,

◦ Wszystkie zasady powinny być stosowane na każdym etapie projektu.

e) Najważniejsze zasady i metody kierowania projektami:

◦ UPMM (Unified Project Menagement Methodology) jest to sposób opisu projektu (ogłoszenie idei,
zapoczątkowanie, planowanie, wykonanie, kontrola, zamkniecie, stałe ulepszanie),

◦ kamienie milowe – metoda wyznaczająca działania, które są niezbędne aby zrealizować cel. Wy‐
znaczenie wydarzeń, ustaleń zamykających etapy projektu, pozwalających kontrolować stan za‐
awansowania prac i zmuszające do oceny dotychczasowych prac.

1) wyznaczenie czynności do wykonania

2) ułożenie w kolejności od pierwszej do ostatniej

3) rozeznanie, które czynności są ze sobą powiązane i zaznaczenie ich

4) ustalenie etapów projektu

5) wyznaczenie wydarzeń określających etapy projektu

◦ metoda ścieżki krytycznej CPM Critical Path Methody. Metoda optymalizacji działao. Poszukiwanie
najważniejszych czynności a odrzucaniemniej istotnych dla osiągania celu. Polega na wyznaczeniu
czynności prowadzących najkrótszą droga do celu.

◦ 9 kroków projektu – najbardziej popularny „spis treści projektu”:

1) Zdefiniowanie projektu (opis ok. 5-9 czynności do zrobienia)

2) Przygotowanie planu (opis ok. 20-30 czynności , podsumowanie, ogólny czas trwania i koordy‐
nacja)

3) Przygotowanie wykresu Gantta (wykorzystanie PERT) – omówienie

4) Negocjacje i zmiany (Przekonanie kierownictwa, ustalanie z grantodawcą)

5) Poinformowanie o projekcie wszystkich zainteresowanych

6) Praca

7) Sprawdzenie realizacji projektu

8) Powtarzanie p.7 w regularnych odstępach czasu

9) Zakończenie, podsumowanie, przyjęcie gratulacji.
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f) Osoby w projekcie:

Projektem nie da się zarządzać – projekt to przede wszystkim ludzie, zarządzać można ludźmi. To
ważne założenie. Kluczowe dla dobrego projektu są pojęcia podziału czynności, relacji czyli wzajem‐
nych zależności i podległości oraz odpowiedzialności powiązanej z delegowaniem uprawnień.

g) Planowanie może składać się z następujących etapów (G. Pitagorsky):

1. Identyfikacja celów i wymagań

2. Określenie standardów i procedur używanych w projekcie

3. Identyfikacja i opis działań

4. Szacowanie i przydział pracy

5. Optymalizacja

6. Aktualizowanie planu

Oparcie o realne założenia i solidną diagnostykę – najłatwiejszym narzędziem do diagnostyki jest
analiza SWOT (metoda oceny potencjału lub konkurencyjności biznesu na podstawie analizy
czterech zmiennych, którymi są:

1) Mocne strony („S” – od ang. strenghts),

2) Słabe strony („W” – od ang. weaknesses),

3) Szanse („O” – od ang. opportunities),

4) Zagrożenia („T” – od ang. threats).

h) Budżetowanie projektu (biznesplan)

Budżet to zgromadzona wiedza na temat wpływów, ich źródeł, powodów ich powstania, czasu w którym
się pojawią. Budżet przewiduje wydatki szczegółowo oraz musi też przewidywać rezerwę na nieprzewi‐
dziane koszty. Budżet pokazuje wszystkie kategorie dochodów (składki, darowizny, działalność gospo‐
darcza, granty) dzięki temu w budżecie łatwo stwierdzić czy cel jest osiągalny, kto za to zapłaci lub
jakich pieniędzy nam brakuje.

Nie ma możliwości przeprowadzenia dobrego projektu jeśli cele grantodawcy i wykonawcy nie są
spójne.

i) Wyraźne zakończenie i ocena:

przede wszystkim informacja na przyszłość. Ocena powinna zawierać:

◦ Opis realizacji projektu pokazujący podjęte działania i umożliwiający omawianie wniosków,

◦ Odpowiedź na pytanie czy zostały zrealizowane cele i jak to ocenia beneficjent projektu.

◦ Staranna analiza uzyskanych rezultatów i zrealizowanych celów.

◦ Zebranie wszystkich uwag ocen i refleksji przekazywanych w trakcie projektu.

◦ Dokładne rozliczenie projektu z pokazaniem efektywności finansowej działań

◦ Sugestie dotyczące obszaru pracy projektu.

◦ Sugestie i uwagi dotyczące innych obszarów. Zadanie: przykładowy projekt prospołeczny, dotyczą‐
cy pracy wolontariusza misyjnego, wyjeżdżającego na misje do jednego z krajów afrykańskich
z omówieniem poszczególnych, poznanych elementów pisania projektów.
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Szkolenia
dla trenerów
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BLOK 1

Metody dydaktyczne, komunikacja, praca
w grupach

Cele:

• Wypracowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania, przygotowania i przeprowa‐
dzenia własnego szkolenia, współpracy z grupą, radzenia sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych

• Poznanie i przećwiczenie metod i technik pracy trenerskiej

• Przedstawienie barier i technik ułatwiających komunikację interpersonalną

• Nauczenie się zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

• Zapoznanie się z rolami osób w zespole i z dobrymi praktykami pracy w grupie

Czas trwania: 3 godziny

1. Jak uczyć:

• Uczenie człowieka dorosłego (komunikacja i edukacja z człowiekiem dorosłym – cykl Kolba)

• Typy trenerów i metod szkoleniowych – wady i zalety

• Komunikacja trener-grupa – syndom grupowego myślenia wg Janisa – role grupowe i trudne sytuacje
– jak sobie z nimi radzić

• Przygotowywanie planu szkolenia i materiałów dydaktycznych

2. Komunikacja interpersonalna w pracy trenera

• Jak dopasować komunikat do odbiorcy (def Stanisława Grabiasa Socjolekty – to odmiany języka naro‐
dowego związane z istnieniem trwałych grup społecznych połączonych jakimś rodzajem więzi. Odmia‐
ny takie nazywa się rozmaicie: językami grupowymi, językami zawodowymi, gwarami środowiskowymi,
slangiem, żargonem itp.) – kryterium wiekowe, środowisko, grupa zainteresowań, tematyka etc.

• Kwadrat komunikacyjny von Thuma:

◦ Według teorii kwadratu komunikacyjnego każda wiadomość ma cztery płaszczyzny, których istot‐
ność nie jest identyczna dla wszystkich rozmówców. Tymi kanałami komunikacji są: zawartość rze‐
czowa wypowiedzi (fakty), ujawnianie siebie, wzajemna relacja oraz apel;

◦ płaszczyzna faktów – zawiera treść rzeczową wypowiedzi, taką jak dane i fakty, które są częścią
informacji – Rzeczowa treść informacji: Na płaszczyźnie faktów nadawca komunikatu przekazuje
dane, fakty i oświadczenia. Nadawca komunikujący się na płaszczyźnie faktówma za zadanie prze‐
kazać informację w sposób zrozumiały i czytelny. Komunikat odebrany przez odbiorcę wykazuje
czy komunikat spełnił kryteria prawdy (prawda/nieprawda), istotności (ważne/nieważne) i komplet‐
ności (wyczerpujące/potrzebne uzupełnienie). W dłuższej perspektywie płaszczyzna faktów jest
czytelna i nie wymaga wielu słów.

◦ płaszczyzna ujawniania siebie – jest komunikowana świadomie lub nieświadomie i wyjawia odbior‐
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cy informacje na temat nadawcy, np. motywy jego zachowania, wartości w które wierzy, emocje –
Co ujawniam na temat siebie: W każdym komunikacie jest zawarta informacja na temat nadawcy,
która jest widoczna na płaszczyźnie ujawniania. Składa się ona z celowej i świadomej samoekspre‐
sji oraz niezamierzonego ujawniania swoich poglądów, emocji, wartości lub cech charakteru, które
jest działaniem nieświadomym nadawcy komunikatu . Tym samym, każda wypowiedź jest informa‐
cją na temat osobowości jej nadawcy. Odbiorca kładący nacisk na tę płaszczyznę komunikacji, spo‐
strzeże informacje na temat rozmówcy, które są ukryte w wypowiedzi.

◦ płaszczyzna relacji – zawiera informację na temat relacji między nadawcą a odbiorcą. Informuje
o tym jak nadawca traktuje swojego rozmówcę i jaka jest jego postawa wobec odbiorcy. Odbiorca
interpretuje, co przekaz rzeczowy mówi o relacji. – Co myślę na temat rozmówcy i naszych relacji:
Komunikat wyjawia co nadawca sądzi o jego relacji z odbiorcą oraz co myśli o nim samym. W za‐
leżności od tego w jaki sposób przekazuje informację (forma wypowiedzi, język ciała, intonacja, itp)
wyraża szacunek, sympatię, brak zainteresowania, zadowolenie lub coś innego. U odbiorcy w zależ‐
ności od tego jak zrozumie komunikat na płaszczyźnie relacji, mogą się pojawić emocje takie jak
smutek, poczucie bycia akceptowanym lub traktowanym protekcjonalnie. Jeżeli odbiorca jest nad‐
wrażliwy na płaszczyźnie relacji, oznacza to, że w celu uniknięcia nieporozumień, wypowiedzi
nadawcy powinny na płaszczyźnie faktów zawierać więcej informacji na temat relacji.

◦ płaszczyzna apelu – zawiera informację o efekcie jakiego spodziewa się nadawca, jego potrzebach
i oczekiwaniach. – Co chcę, żeby rozmówca zrobił: Komunikat na płaszczyźnie apelu sprawi, że od‐
biorca zareaguje i podejmie jakieś działanie lub pozostawi coś niezrobione. Próba wpłynięcia na
czyjeś zachowanie może być jawna (rada) lub ukryta (manipulacja). Po stronie odbiorcy na tej
płaszczyźnie komunikacji pojawia się pytanie "Co teraz powinienem zrobić, myśleć lub czuć?". Dla
przykładu matki są bardzo wyczulone na płaszczyznę apelu wypowiedzi swoich dzieci. Nie trudno
sobie wyobrazić rozmowę "- Mamo, buty! – Już ci je założę, kochanie."

◦ Każda płaszczyzna komunikatu może zostać źle odczytana. Klasycznym przykładem zapropono‐
wanym przez Schulza von Thuna jest rozmowa pasażera z kierowcą:

Pasażer mówi kierowcy "Światło jest zielone". Kierowca może zrozumieć coś innego, w zależności od
tego na jakiej płaszczyźniewysłucha komunikatu i w efekcie zareagujew różny sposób. Na płaszczyźnie
faktów usłyszy: "światło jest zielone"; na płaszczyźnie apelu usłyszy: "Jedź już!"; na płaszczyźnie relacji
zrozumie: "Chcę ci pomóc"; a na płaszczyźnie ujawniania zrozumie: "Spieszymi się". Nacisk kładziony na
poszczególne płaszczyzny wypowiedzi może być różny orazmoże być odmiennie zrozumiany.

Jak przeprowadzić symulację efektywnej komunikacji w zespole – Do‐
mino Express: Czyli jak ułożyć w 10 sekund domino, w którym każdy
klocek ma potrójne oznaczenia (kolor, kształt i liczba)? Uczestnicy mają
zaledwie chwilę, by spośród 24 elementów wybrać sześć właściwych
i ułożyć je w odpowiedniej kolejności.

• Bariery w procesach komunikowania się – jak ich uniknąć podczas prowadzenia treningu:

◦ wg T. Gordon: osądzanie, dawanie rozwiązań, unikanie udziału w troskach drugiego człowieka

◦ wg G. Łasińskiego:

BARIERY SEMANTYCZNE:

› Zniekształcanie informacji

ĆWICZENIE
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› Wielkość, szybkość, objętość informacji

› Niezrozumiała tematyka

› Niezrozumiały język (terminologia)

BARIERY PSYCHOLOGICZNE:

› Negatywne nastawienie

› Nieśmiałość

› Brak zainteresowania problemem

› Zbyt duże zaangażowanie emocjonalne

› Lekceważenia słuchaczy

› Brak przygotowania merytorycznego

› Dogmatyzm myślenia

› Brak koncentracji

› Monotonność wypowiedzi

› Różnice temperamentów

› Nieumiejętność słuchania

› Zmęczenie

BARIERY FIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE

› Hałas

› Temperatura

› Miejsce

› Pora dnia

› Awaria sieci telekomunikacyjnych

› Zbyt duża liczba uczestników

› Zła aranżacja pomieszczenia

› Presja czasu

• Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi w pracy trenera – ćwiczenie

◦ Słuchanie aktywne (1. parafrazowanie : to powtarzanie własnymi słowami tego, co, jak nam się wydaje,
ktoś powiedział; 2. precyzowanie : to zadawanie pytań aż do uzyskania pełniejszegoobrazu i zrozumienia
tego, co słyszysz; 3. informacja zwrotna: pomaga rozmówcy doprecyzować, wyjaśnić nieporozumienia)

◦ Słuchanie empatyczne (słuchanie z nastawieniem na zrozumienie emocji rozmówcy),

◦ Słuchanie otwarte (nie ocenia się i nie osądza rozmówcy, nie odrzuca się osoby lub jej koncepcji
zanim nie wysłucha się całego komunikatu)
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◦ łuchanie świadome (1. porównanie tego co słyszymy, ze swoją wiedzą historyczną oraz wiedzą o lu‐
dziach i życiu; 2. obserwowanie i wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi).

Zmiana ról (Wydawanie jasnych, krótkich poleceń, limit czasu, upewnienie się, że wszyscy rozu‐
mieją polecenie, np. Ćwiczenie przeprowadź z kimś, komu ufasz. Wybierzcie jakąś kłótnię
z przeszłości – niezbyt ostrą wymianę zdań. Niech każda z osób zapozna rozmówcę ze swoim
punktem widzenia, a następnie zamieńcie się rolami i przedstawcie argumenty strony przeciwnej.
Spróbujcie wygrać spór w nowej roli. Nie kończcie, dopóki każdy z was nie ujrzy problemu z per‐
spektywy swego rozmówcy. Następnie partnerzy oceniają swoje zaangażowanie:

1. Utrzymanie kontaktu wzrokowego.

2. Zwrócenie się w stronę rozmówcy.

3. Wspieranie mówiącego, kiwając głową lub parafrazując.

4. Upewnienie się, czy dobrze rozumie, poproszenie o sprecyzowanie
wypowiedzi, zadając pytania.

5. Powstrzymanie się od komentowania i udzielania rad.

6. Zadbanie o to, aby nic nie rozproszyło uwagi

7. Nawet jeśli jest zły lub rozdrażniony, zaangażowanie się w słucha‐
nie i zrozumienie wypowiedzi.

3. Asertywność

• Komunikat JA – w jaki sposób wyrażać emocje, mówić o oczekiwaniach i potrzebach

◦ Komunikaty typu JA – akcentują nadawcę, jego stan emocji, sytuacji lub zachowań. Pozwalają na
wyrażanie siebie, ale także w relacji z inną osobą, pozytywne lub negatywne.

◦ Komunikat JA to zdanie, które opisuje co się dzieje ze mną, gdy Ty.. .

◦ Komunikat JA składa się z dwóch elementów: opisu wydarzeń, faktów, opisu reakcji nadawcy na nie
(np. Czuję się fantastycznie, gdy nieoczekiwanie zabierasz mnie do kina)

◦ Przejawem komunikatu TY jest etykietowanie i ocenianie

• Jak asertywnie wyrażać krytykę i komplement podczas szkoleń

◦ asertywna pochwała technika UF – Ustosunkowanie się pozytywne, wyrażenie aprobaty, uznania,
np. podoba mi się, kiedy... + Fakty, konkretne zachowanie, które chwalimy.

◦ asertywna krytyka technika FUKO – Fakty, konkretne zachowanie +Ustosunkowanie się, emocje,
postawy, opinie +Konsekwencje, opis efektów takiego zachowania + Oczekiwania, to co ma być za‐
chowaniem pożądanym;

◦ zalecenia H. Hamera przy wyrażaniu uwag krytycznych:

› Wypowiadaj zarzuty bezpośrednio do osoby zainteresowanej i tylko w cztery oczy.

› Nie porównuj krytykowanego zachowania z innymi, to poniża.

› Wypowiadaj zarzut jak najszybciej po fakcie.

› Gdy rozmówca przyjął zarzut do wiadomości, nie powtarzaj tego – to upokarza.

ĆWICZENIE
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› Krytykuj tylko zachowania, które da się zmienić.

› Nie podkreślaj dodatkowo nie zadowolenia grymasem.

› Naraz wypowiadaj tylko jeden zarzut – kumulowanie zarzutów denerwuje i sprawia, że przesta‐
je się słuchać w ogóle.

› Unikaj złośliwości oraz sarkazmu.

› Nie pytaj o motywy krytykowanego zachowania i nie próbuj ich odgadywać.

› Unikaj słów „nigdy” i „zawsze” – przesada nie sprzyja wiarygodności.

◦ Jeśli nie chwalisz dużo i często, nie spodziewaj się przyjęcia twojej krytyki do wiadomości. To nie
tyle zasada, co warunek skuteczności krytyki.

• Jak uczyć asertywnego przyjmowania krytyki i komplementu -przyjmowanie uwag krytycznych wg H.
Hamera:

◦ Zachowaj spokój i daj do zrozumienia, że słuchasz.

◦ Patrz w oczy.

◦ Staraj się zrozumieć, o co krytykującemu chodzi – nie broń się.

◦ Nie przypisuj rozmówcy pobudek wrogich względem Ciebie.

◦ Nie zmieniaj tematu.

◦ Nie krytykuj osoby, która Cię krytykuje.

◦ Nie mów krytykującej cię osobie, że jest przewrażliwiona.

◦ Nie dowcipkuj.

◦ Nie przypisuj rozmówcy tego, czego nie powiedział.

◦ Pod koniec rozmowy daj do zrozumienia, że pojąłeś zarzut.

◦ Daj sobie czas na uspokojenie się, uporządkowanie myśli i rozważenie sensowności zarzutów, za‐
nim ewentualnie podejmiesz dyskusję na ten temat.

• Przykładowe odpowiedzi na krytykę i komplement (wg M. Chodorowskiej)

◦ W sytuacji niesłusznej krytyki:

› Takie jest twoje zdanie, ale moje jest inne,

› Nie zgadzam się z tobą,

› Mam inne zdanie na swój temat

◦ W sytuacji słusznej krytyki:

› Tak, myślę o sobie podobnie,

› Masz rację, ja też odnoszę takie wrażenie,

› Też tak uważam. Dziękuję za uwagi, nigdy tak nie myślałam, przemyślę to,

› Dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę, muszę robić to nieco uważniej

◦ W sytuacji niesłusznej pochwały:

› Dziękuję, ale ja mam inne zdanie na swój temat,

› Dziękuję, ale ja tak nie uważam.

◦ W sytuacji słusznej pochwały

› Dziękuję, myślę o sobie tak samo,

› Dziękuję, zgadzam się z tobą.
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• Trudna sztuka odmawiania

◦ Asertywna odmowa zawierająca 3 elementy: słowo nie na początku, określenie tego, czego nie
chce wykonać, krótkie i prawdziwe uzasadnienie odmowy;

◦ Technika zdartej płyty, technika jujitsu, technika jestem słoniem)

◦ Jak przeprowadzić ćwiczenia (uczestnicy w parach na przemian odgrywają sytuacje wymagające
asertywnej odmowy)

4. Praca w zespole

• Role w zespole – jak przeprowadzić test wg Beblina (omówienie wyników testu z naciskiem na mocne
i słabe strony każdej roli: Naturalny lider, Człowiek akcji, Praktyczny organizator, Siewca (człowiek idei),
Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista, Specjalista)

• Jak uczyć postawy otwartości na informację zwrotną (4 etapy emocjonalne po otrzymaniu informacji
zwrotnej: zaskoczenie, gniew, racjonalizacja, akceptacja; 7 sposobów na radzenie sobie z informacją
zwrotną wg Lecha Dworaczyńskiego:

◦ Miej otwarty umysł. Gdy ktoś oferuje Ci radę (która też jest informacją zwrotną) staraj się być otwar‐
tym, niezależnie od tego jak zły na początku będziesz lub jakmało profesjonalnie ta informacja zosta‐
nie Ci przekazana. Bez odpowiedniego kredytu zaufania i otwartości pozostałe punkty są zbędne…

◦ Zawsze oczekuj informacji zwrotnej. Nawet jeśli się z nią nie zgadzasz, uważając, że to tylko opinia
jednego człowieka, która nie jest podzielana przez innych, to przyjmij ją. Przeanalizuj ją dokładnie,
istnieje duża szansa, że dowiesz się o sobie czegoś nowego!

◦ Zadawaj pytania wyjaśniające. Często jest tak, że taka informacja jest niejasna. Zamiast się dener‐
wować zadawaj pytania, by lepiej zrozumieć perspektywę Twojego rozmówcy.

◦ Proś o radę. Informacja zwrotna bardzo często dotyczy przeszłej aktywności. Niemożesz zmienić prze‐
szłości, ale możesz zmienić przyszłość, tak więc pytaj o rady odnośnie Twoich przyszłych działań np.

› Co byś zrobił inaczej na moim miejscu?

› Co powinienem zrobić następnym razem?

› Czego nie powinienem był zrobić?

◦ Nie osądzaj. Oddzielaj problem od człowieka. Ludzie prawie zawsze przyjmują postawę defensyw‐
ną, gdy tylko usłyszą coś negatywnego na swój temat. Nawet jeśli komentarze wydają się (lub są)
bezpośrednim atakiem, warto mieć otwarty umysł i zawiesić ocenę mówiącego. Trudne, ale nie nie‐
możliwe.

◦ Dziękuj. Większość ludzi ma czyste intencje przekazując Ci krytyczną informację zwrotną. Chcą po‐
móc, tylko tyle. Ty oczywiście możesz mieć inne zdanie na ten temat, ale to nie ma znaczenia. Po
prostu podziękuj. Taka postawa pomoże przede wszystkimTobie przyjąć feedback i zacieśni relacje
z osobą, który udziela informacji zwrotnej.)

• Jak rozmawiać aby rozwiązać konflikt (strategiaWalta Disneya – zmiana perspektywy w grupie poprzez
etapy: Marzyciel, Realista, Krytyk – sposoby przeprowadzania ćwiczenia)

• Radzenie sobie z presją, formami nacisku czy manipulacją (asertywna odmowa do radzenia sobie z na‐
ciskiem, zdarta płyta do egzekwowania swoich praw, obrona własnych granic w sytuacji trudnej)
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BLOK 2

Wielokulturowość i profilaktyka
antynarkotykowa – jak o tym uczyć i mówić

Cele:

• Poszerzenie świadomości na temat różnic kulturowych (na przykładzie Polska-Afryka)

• Umiejętność reagowania w sytuacjach nietolerancji i postawy roszczeniowej

• Zdobycie praktycznej wiedzy jak pomagać młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków

Czas trwania: 3 godziny

1. Jak uczyć o wielokulturowości i tolerancji

• Fakty i mity o życiu w Afryce (zróżnicowanie Afryki; urbanizacja; ubóstwo; plemiona; historia i kolonia‐
lizm; wojny; HIV) – sposoby przeprowadzenia dyskusji w grupie

• Szok kulturowy – etapy i jak sobie z nim radzić (etapy fazy adaptacji kulturowej wg Oberga:

1) miesiąc miodowy – jest to etap fascynacji nową kulturą. Jesteśmy wówczas zazwyczaj grzeczni
i uprzejmi dla napotykanych „obcych”, w których niemal wszystko nas zachwyca. Jeżeli nas wyjazd
jest na tyle krótki, że kończy się na tym etapie, doświadczamy wyłącznie miłych stron podróżowa‐
nia, wracamy do domu z pozytywnym obrazem kraju nas goszczącego oraz jego mieszkańców
i tak też się o nich wypowiadamy.

2) szok kulturowy – na tym etapie zaczynamy borykać się z prawdziwymi warunkami życia na
obczyźnie, co powoduje bardzo silne reakcje stresowe. W wyniku tego mogą pojawić się wrogie
i agresywne zachowania w stosunku do kraju goszczącego. Bardzo duży wpływ na tę sytuację
maja kłopoty językowe. Za złe samopoczucie i frustracje osoby przechodzące ten etap obwiniają
zazwyczaj swoich gospodarzy, których postrzegają stereotypowo szukając wsparcia w rodakach
i znajomych spoza kultury jawiącej się w tym momencie jako „wroga”.
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3) ożywienie – ten etap wiąże się z poprawą ogólnego stanu osoby goszczącej. Znajomość języka
jest coraz lepsza, powraca też utracona na poprzednim etapie wiara w siebie i możliwość poradze‐
nia sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach bez wsparcia ze strony innych. Wciąż oczywiście
pojawiają się pewne trudności, radzimy sobie jednak z nimi, czujemy się silniejsi, wraca nam dobry
nastrój, poprawia się też nasza opinia o gospodarzach.

4) dopasowanie – ma ono miejsce wówczas, gdy zaczynamy akceptować obyczaje kraju goszczące‐
go, jego wartości, normy, obyczaje i odbierać je po prostu jako inny sposób życia, co nie znaczy że
gorszy. Znikają irracjonalne lęki, stajemy się pewnymi siebie, efektywnie działającymi ludźmi. Jeśli
na tym etapie zdecydujemy się powrócić do ojczyzny, możemy nawet tęsknić za krajem, który
opuściliśmy.

• Sposoby zneutralizowania szoku kulturowego wg C. Gonzalesa:

◦ rozwój swoich zainteresowań, hobby;

◦ zorganizowanie sobie regularnych form spędzania wolnego czasu (co zneutralizować ma w jakiejś
mierze poczucie osamotnienia);

◦ wszelkie formy relaksu takie jak na przykład medytacja, joga;

◦ wyrabianie w obie świadomości, że adaptacja jest procesem trudnym, wymagającym czasu i po‐
święceń;

◦ nie starać się za bardzo;

◦ pozwolenie sobie na smutek, tęsknotę, nie tłamszenie w sobie negatywnych uczuć;

◦ wyznaczenie sobie małych, prostych do osiągnięcia celów, co ma nam pozwolić na wzmocnienie
nadszarpniętego poczucia własnej wartości (cele zbyt wygórowane, trudne do osiągnięcia mogą
tylko pogorszyć naszą sytuację);

◦ nie bać się prosić o pomoc, w miejscu naszego pobytu na pewna są placówki, gdzie uzyskać może‐
my pomoc (choćby psychologiczną)

◦ budowanie dobrych relacji z najbliższymi, częste z nimi kontakty (nowoczesne technologie na czele
z Internetem dają ku temu wiele możliwości), które w chwilach kryzysu sprawią, że nie będziemy
czuć się osamotnieni i pozostawienie sami sobie.

• Przeprowadzenie w grupie symulacji na temat: Jak reagować na trudne sytuacje w odmiennym kulturo‐
wo kraju.

2. Profilaktyka antynarkotykowa

• Omówienie rodzajów środków uzależniających: opiaty (opioidy), psychostymulanty, kanabinole, halucy‐
nogeny, inhalanty, leki nasenne i uspokajające.

• Jak przeprowadzić dyskusję na temat: Fakty i mity dotyczące narkotyków – narkomania jako choroba

• Fazy uzależnienia oraz zachowania i objawy (inicjacja, etap eksperymentowania, etap używania i nad‐
używania substancji, etap uzależnienia)

• Omówienie dostępnych form pomocy i pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależ‐
nieniem (co zrobić, kiedy orientujemy się, że problem narkotykowy pojawia się tam, gdzie jesteśmy my
dorośli)

• Jak przeprowadzić ćwiczenie umiejętności powodzenia interwencji i rozmowy motywującej do zmiany
stylu życia wg wypracowanego scenariusza, który uwzględni specyfikę kontaktu (Dialog motywujący –
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oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji
i zobowiązania do zmiany. Wg PTTM: Zasady Dialogu Motywującego :

1) Wyrażanie empatii.

2) Wspieranie poczucia własnej sprawczości

3) Rozwijanie rozbieżności.

4) Podążanie za oporem.

• Narzędzia – OARS

1) O – (Open questions) Pytania otwarte

2) A – (Affirmation) Dowartościowania

3) R – (Reflective listening) Odzwierciedlanie

4) S – (Summarizing) Podsumowania

• Język zmiany – wywoływanie języka zmiany to interwencja terapeutyczna charakterystyczna dla DM.
Wszystko, co klient wypowiada i jest argumentem za zmianą nazywamy językiem zmiany. Wydobywa‐
nie języka zmiany:

1) Zadawanie pytań wydobywających

2) Badanie skrajności

3) Patrzenie w przeszłość

4) Patrzenie w przyszłość

5) Pytania dotyczące celów i wartości

6) Pytania o informacje zwrotne

7) Skala ważności/ufności/gotowości

• 4 procesy w Dialogu Motywującym:

◦ angażowanie

◦ ukierunkowywanie

◦ wywoływanie

◦ planowanie

Ćwiczenia – przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu szkolenia oraz informacja zwrotna
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BLOK 4

Podstawy języka filmu i fotografii. Tworzenie
contentu na media społecznościowe

Cele szkolenia:

Uczestnik jest w stanie wyjaśnić podstawowe pojęcia ze świata filmu, wykonać ujęcia w każdym
z omówionych planów oraz zastosować i zaprezentować różne kąty widzenia kamery, które odpowia‐
dają za sposób postrzegania sceny przez widza. Doskonali umiejętność świadomego odbioru obrazu
filmowego i analizy filmu. Potrafi także samodzielnie dobrać odpowiednie środki filmowe do nagrywa‐
nej sceny tak, aby jak najlepiej zrealizować zamysł estetyczny, kompozycyjny, narracyjny i emocjonalny.
Zna i potrafi posługiwać się sprzętem, który pozostaje w dyspozycji Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego. Potrafi zaplanować ujęcia do krótkiego materiału filmowego, przygotować i ustawić sprzęt,
wykonać zdjęcia, dokonać ich selekcji oraz zmontować materiał.

Uczestnik poznaje również podstawowe pojęcia ze świata fotografii. Zna i stosuje zasady kompozycji.
Jest w stanie wykazać ich błędne wykorzystanie. Zdobyta wiedza pozwala mu uatrakcyjnić wykonane
reportaże fotograficzne, za pomocą których świat misji dociera do społeczeństwa.

Uczestnik poznaje także zasady przygotowania i przeprowadzenia wywiadu. Dowiaduje się jakich
pytań unikać, a jakie koniecznie zadać. Omówione zostają także różne formy wywiadu. Kolejnym
tematem warsztatów jest tworzenie bardzo popularnej dziś formy videobloga, z której chętnie korzy‐
stają wolontariusze wyjeżdżający namisje. Warsztat ma na celu udoskonalenie przekazu, uświadomie‐
nie pewnych mechanizmów i wyeliminowanie błędów. Ten blog tematyczny kończy szybki kurs
montażu, który ma na celu pokazanie prostych technik łączenia wcześniej przemyślanych i nagranych
ujęć w krótkie filmiki, stanowiące dziś najbardziej atrakcyjny środek przekazu dla mediów interneto‐
wych. Uczestnik uczy się jak ciąć poszczególne ujęcia, dobierać je w przemyślany sposób do całości,
wybierać odpowiednią muzykę, dodawać napisy. Część kończy się ćwiczeniem.

Czas trwania: 1,5 godziny
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1. Podstawy języka filmu

a. prowadzący wyjaśnia podstawowe pojęcia filmowe

◦ kadr – najmniejsza, statyczna jednostka filmu. Jedna klatka naświetlonej taśmy lub jeden pełen
obraz zarejestrowany na taśmie video,

◦ ujęcie – najmniejsza dynamiczna jednostka filmu, odcinek taśmy między dwoma najbliższymi po‐
łączeniami montażowymi (sklejkami),

◦ scena – odcinek filmu złożony z kilku lub kilkunastu ujęć, wyróżniający się jednością miejsca i cza‐
su,

◦ sekwencja – część filmu złożona z kilku lub kilkunastu scen, wyróżniająca się jednością akcji, choć
najczęściej pozbawiona jedności miejsca i czasu,

◦ film – zamknięta całość kompozycyjna, złożona na ogół z kilku lub kilkunastu sekwencji,

◦ plan – odległość kamery zdjęciowej od głównego obiektu filmowanego w danym ujęciu. Odległość
ta przesądza o wyrazie emocjonalnym i przeznaczeniu danego ujęcia, gdyż ukazuje odcięty ramami
ekranu obiekt główny w różnym stosunku do tła, (potocznie miejsce, w którym w danymmomencie
realizowane są zdjęcia do filmu).

b. podział planów:

◦ totalny– najszerszy z planów, ukazujący szerokie przestrzenie krajobrazu, postać ludzka jest ledwie
widocznym detalem obrazu,

◦ ogólny – pełny obrazmiejsca akcji, widok ogólny, postać ludzka podporządkowana otoczeniu, drob‐
na,

◦ pełny – postacie ludzkie pokazane od stóp do głów, tło zajmuje nadal ważne, choć nie główne miej‐
sce,

◦ amerykański – człowiek pokazany do kolan, zaczyna dominować nad tłem,

◦ średni – człowiek pokazany do pasa, tło pełni drugoplanową rolę,

◦ półzbliżenie – popiersie postaci ludzkiej, dekoracja zostaje praktycznie wyeliminowana,

◦ zbliżenie – twarz ludzka pokazana na całym ekranie (PLAN WIELKI),

◦ detal – szczegół postaci ludzkiej albo powiększenie rekwizytu (DUŻE ZBLIŻENIE).

Prowadzący na przykładach kadrów z filmów, prezentuje zastoso‐
wanie poszczególnych rodzajów planów filmowych.

c. punkty widzenia kamery:

◦ perspektywa normalna – kamera umieszczona na wysokości oczu stojącego człowieka,

◦ perspektywa „ptasia” – kamera skierowana w dół, linia horyzontu znajduje się u góry kadru lub zo‐
stała poza górną ramką kadru,

◦ perspektywa „żabia” – kamera skierowana w górę, linia horyzontu znajduje się u dołu kadru lub zo‐
stała poza dolną ramką kadru,

◦ perspektywa ukośna – kamera odchylona od pionu, linia horyzontu nie biegnie równolegle do dolnej
(lub górnej) ramki kadru.
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Prowadzący prezentuje różne kadry filmowe, a uczestnicy wskazują z jakiej perspektywy zostały
wykonane poszczególne ujęcia.

d. ruchy kamery:

◦ panorama pozioma – kamera wykonuje obrót wokół swej pionowej osi, śledząc poruszający się
obiekt lub opisując przestrzeń,

◦ panorama pionowa – kamera wykonuje obrót wokół swej poziomej osi,

◦ panorama łączona -– połączenie obrotu kamery wokół poziomej i pionowej osi,

◦ jazda równoległa – kamera na wózku jedzie równolegle do poruszającego się obiektu,

◦ jazda – kamera na wózku jedzie przed lub za obiektem, który może być w ruchu lub może być sta‐
tyczny. W przypadku obiektu statycznego mówimy o tym, że kamera wykonuje NAJAZD lub OD‐
JAZD.

Uczestnicy dzielą się na czteroosobowe grupy i w ciągu 10 minut rozpisują krótką scenkę, którą
opowiadają tylko językiem filmu (za pomocą środków filmowych, które poznali), tak, aby pozostali
mogli odgadnąć o jaką sytuację/wydarzenie chodzi.

Pojęcia wyjaśnione na podstawie: James Monako, Standardowy słownik filmowy telewizyjny i innych
środków przekazu, (tłum. Henryk Kluba)

2. Podstawowa instrukcja obsługi sprzętu Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, z którego będą mogli
korzystać wolontariusze/Przygotowanie do nagrania. Odpowiednie ustawienie aparatu, wybór kadru,
podpięcie mikroportów, ustawienie światła. Gimbal czy statyw, a może z ręki? Podpowiedzi kiedy i jak
dobierać ustawienia.

3. Podstawy języka fotografii

Kompozycja (pewien porządek elementów zawartych na zdjęciu, który powoduje, że dana fotografia nam
się podoba lub nie).

a. Podstawowe zasady kompozycji:

◦ proste kadry = prosty, jasny, zrozumiały przekaz,

◦ odpowiednie zbliżenie fotografowanego tematu,

◦ unikamy zbędnych, rozpraszających elementów,

◦ kadrując, nie ucinamy kończyn i żadnych innych części ciała w nieodpowiedni sposób.

Prowadzący wskazuje uczestnikom przykłady prawidłowego zastosowania zasad kompozycji oraz
najczęściej popełniane błędy.

b. Zasada trójpodziału – inaczej złoty podział, czyli sposób wyznaczania głównych punktów na zdjęciu

ĆWICZENIE
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◦ w jego podstawowym wariancie dzielimy fotografię za pomocą linii na trzy części w pionie i pozio‐
mie; najważniejsze elementy zdjęcia powinny znaleźć się na przecięciach tych linii,

◦ efekt: harmonia i przejrzystość kadru.

Uczestnicy poznają zasadę trójpodziału, a na przykładach zdjęć oglądają sposób jej zastosowania.
Równocześnie zostają zapoznani z kadrami, które ewidentnie łamią tę zasadę.

c. Symetria, wzory, struktura:

◦ powtarzające się elementy, ich układ czy też różnorodność
wzorów uatrakcyjniają kadr,

◦ szukamy powtórzeń i rytmów w swoim naturalnym otocze‐
niu, jak na przykład rząd drzew, latarni, ścieżkispacerowe
widziane z mostu, tory kolejowe,

d. Naturalne ramki:

◦ inaczej naturalne elementy kadru, służące za obramowa‐
nie, np. okno, gałęzie drzew, most,

◦ budują głębię, trójwymiarowość obrazu,

◦ niemuszą otaczać całego kadru, wystarczy, że skierują
uwagę na główny temat fotografii;

e. Linie i horyzont:

◦ linie prowadzą wzrok; umiejętnie wykorzystane,
skupiają odbiorcę na właściwych punktach kadru,

◦ linie poziome i pionowe budują zazwyczaj kompo‐
zycję statyczną, zaś linie skośne – dynamiczną,

◦ drogi, schody, łuki, ścieżki to najprostsze przykład
występowania linii, które warto wykorzystać,

◦ warto pamiętać, by linia horyzontu była zawsze
prosta.

f. Magia kolorów:

◦ kolory ciepłe ożywiają zdjęcie, nadają dynamiki,

◦ kolory zimne tonują, ochładzają, uspokajają,

◦ czerń i biel (odcienie szarości) nadają „powagi”
kadrom, skupiają uwagę na fotografowanym te‐
macie,

◦ warto eksperymentować z kolorystycznymi kontra‐
stami i powtórzeniami, które uatrakcyjnią każde
zdjęcie, nawet jeśli sam jego temat wydaje się kiep‐
ski.



54

g. Perspektywa:

◦ zmiana pozycji aparatu i kąta fotografowania dają ciekawe efekty wizualne.

◦ standardowo fotografujemy z pozycji wzroku, warto spróbować także innych: żabiej (fotografie
z dołu), czy z lotu ptaka (z góry).

Uświadomienie uczestnikom warsztatów, że robione zdjęcie można uatrakcyjnić na wiele różnych
sposobów, stosując się do podanych przykładów. Prowadzący prezentuje przykładowe fotografie,
a oni rozpoznają które omówione elementy zostały zastosowane przy ich wykonaniu.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu:

a. Kluczem przeprowadzenia dobrego wywiadu jest przygotowanie, czyli zrobienie tzw. dziennikarskiego
research’u – wyszukiwanie informacji.

b. Przygotowanie do wywiadu ma nie tylko służyć dogłębnemu poznaniu bohatera, ale także pozwoli wy‐
brać temat, który zainteresuje odbiorcę. Dobrze skupić się na jednym lub kilku tematach.

c. Sztuka zadawania pytań jest indywidualnym podejściem do rozmowy. Pytania muszą być ciekawe
i przemyślane. Zawsze dobrze przygotować ich więcej. Dopytanie czy prośba o doprecyzowanie są jak
najbardziej wskazane i pokazują przede wszystkim sumienne podejście prowadzącego do odbywanej
rozmowy.

d. Prowadzący rozmowę powinien także (w miarę możliwości) wybrać odpowiednie miejsce do przepro‐
wadzenia wywiadu.

5. Tworzenie krótkich filmików oraz videoblogów:

a. przygotowanie koncepcji materiału,

b. zaplanowanie kadrów, perspektyw, ruchów kamery, jakie muszą zostać wykonane, aby uzyskać zado‐
walające ujęcia,

c. nagranie

d. przejrzenie materiału i montaż (omówienie prostych zasad montażu: dodanie muzyki, wycinanie frag‐
mentów, dobieranie efektów, stabilizowanie obrazu, odszumianie, oczyszczanie dźwięku, proste i efek‐
towne przejścia, dodawanie tablic początkowych i końcowych, napisów, znaku wodnego.
Zaawansowany program czy amatorska aplikacja? Dobór zależy od zarówno od celu wykonania, jak
i końcowego deadline’u; im więcej czasu tym bardziej można dopracować montaż)

e. zasady stosowane przy nagrywaniu videoblogów:

◦ Mówienie z sensem do kamery, tworzenie relacji z widzem, odpowiedni dobór miejsca, wygląd swo‐
bodny a może raczej schludny i porządny?

◦ Znalezienie światła – miękkie najbardziej korzystne, wykadrowanie ujęcia, odpowiednia odległość
od mikrofonu, ton wypowiedzi, pewność siebie, dykcja, entuzjazm, intrygujący początek, nadanie
tempa przez odpowiedni montaż.
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Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z wolontariuszem,
który właśnie wrócił z wolontariatu w Afryce. Do wyboru także
nagranie wideobloga „z misji”. Zadaniem uczestnika jest także zmon‐
towanie zarejestrowanego materiału.

ĆWICZENIE
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BLOK 5

Obsługa mediów społecznościowych oraz
systemu zarządzania treścią „Wordpress”

Cele:

większenie zasięgów i obecności w mediach społecznościowych. Tworzenie ciekawych, wartościo‐
wych i angażujących odbiorcę treści. Dotarcie do większej liczby odbiorców. Większe oddziaływanie
społeczne. Pozyskiwanie darczyńców. Zapoznanie z najważniejszymi mechanizmami, którymi należy
się kierować publikując wmediach społecznościowych. Omówienie Facebooka, Instagrama i YouTube
– wskazówki dotyczące pracy z nimi.

Publikowanie na blogu i stronie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Aspekty techniczne oraz
merytoryczne – co robić a czego się wystrzegać. Oddziaływanie społeczne i budzenie świadomości
misyjności oraz pomagania.

Czas trwania: 0,5 godziny

I Obsługa mediów społecznościowych

1. Facebook

• co jest potrzebne do sukcesu Fanpage

• cele: budowanie wiarygodności, świadomości marki, relacji, edukacja, sprzedaż

• jak prawidłowo prowadzić Fanpage
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• tworzenie angażujących treści na Fanpage; rodzaje postów:

◦ problem – rozwiązanie,

◦ lifestylowe (zza kulis),

◦ lista (rady, wskazówki),

◦ historie

• porady dotyczące tworzenia treści na Fanpage Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego; jak pisać:

SZYBKO I AKTUALNIE – inspirujące, tematycznie na bieżąco, krótkie i konkretne historie (dzieci,
misjonarzy), kilka zdjęć z 2-3 zdaniami „luźnego” opisu, cytat, śmieszny dialog z dzieckiem, to, co chwyta
za serce i czym chcielibyście się podzielić.

Rodzaje wpisów angażujących społeczność. Różnorodność nagłówków. Praca copywrtitera.

• 8 PISANYCH GRZECHÓW GŁÓWNYCH:

1) 1. wpis-pamiętnik, bardzo długi

2) 2. brak szacunku i ocena

3) 3. turystyka i kulinaria (raczej na fb dla znajomych)

4) 4. czytanie poleceń bez zrozumienia

5) 5. brak autoryzacji od dziennikarza

6) 6. wpisy wyłącznie prywatnie (np. na Facebook)

7) 7. zbyt dużo emocji i oceny

8) 8. prywatne, niejasne skojarzenia

9) język obcy (angielski, hiszpański)

• prawidłowe pozyskiwanie fanów a najczęściej popełniane błędy

• menadżer reklamy – jak to działa, jak ustawić, dobrać grupę odbiorców.

2. Instagram

• Dobra strategia – traf w swoją niszę!

• Tematyka postów

• Stylistyka postów

• Dobre zdjęcie – czyli jakie?

• Dobór hashtagów – ile? Polskie? Obce? Właściwe czyli jakie?

• Zwiększanie zasięgów organicznych

• Istotna rola Instagram Stories
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3. YouTube

• Zasady prowadzenia kanału na YouTubie (Bądź widoczny, daj się znaleźć, interakcja z widzami – chodzi
o relację, chwytliwy adres – trzeba zadbać o dobrą nazwę, współpraca z innymi kanałami, jakość ma
znaczenie.

• Znaczenie uporządkowania materiałów, playlisty

• Czy „YouTubowe” mają jakiekolwiek znaczenie?

Tę część kończy krótkie ćwiczenie z tworzenia contentu na media społecznościowe. Mając do
dyspozycji archiwalne materiały SWM-u, każdy tworzy po jednym ciekawym poście na Facebooka
i Instagrama, z wykorzystaniem technik, które poznał.

II Obsługa Wordpressa i tworzenie treści na bloga
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego

1. zasady wrzucania zdjęć:

• szerokość zdjęcia 750px (drugi blok ustawia się automatycznie)

• rozdzielczość 72 DPI

2. po co ten blog?

• aby dać świadectwo

• informacja dla darczyńców (obecnych i potencjalnych)

• informacja dla kolejnych wolontariuszy

• uświadomienie sensu pomocy

• dla siebie, rodzin, przyjaciół i dzieci
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3. tworzenie treści – przykazania/dobre rady

• jeden temat (wpis spójny, najlepiej wokół „jednego” tematu, w ujęciu całościowym)

• fotoreportaż (kilka dobrych zdjęć poprzeplatanych tekstem)

• „historia” (nawiązanie do konkretnej historii/życia człowieka, wychowanka, mieszkańca kraju, misjona‐
rza lub Twoja

• lepszy wpis krótki niż długi,

• długi tekst tylko podzielony, na przykład śródtytułami lub w ostateczności – zdjęciami

• tytuł/treść wpisu w języku polskim (a jeśli jest coś w obcym to przetłumaczone)

• bez nawiązywania do poprzednich wpisów

• ciekawie napisany

• treść wpisów powinna być różnorodna, może być związanam.in. z tematami: praca wolontariuszy; dzia‐
łalność placówki / praca misjonarzy; historie dzieci; życie ludzi

4. publikowanie na stronie:

• logowanie

• „profil” – możliwość zmiany hasła, maila, opisu i zdjęcia

• „wpisy” – dodawanie wpisów (tytuł wpisu, treść, format, kategorie, obrazek wyróżniający, zdjęcia, link do
filmu, edycja zdjęcia (rozmiar, plik multimedialny), tworzenie galerii zdjęć i edycja, publikacja – instrukcje
i wskazówki)

5. najczęściej zadawane pytania związane z obsługą bloga i publikowaniem na stronie.
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BLOK 6

Fundraising

Cele:

Wolontariusz rozumie rolę, jaką ma do spełnienia fundraiser. Fundrising jako sztuka budowania relacji.
Uczestnik poznaje fundamenty strategii fundrisingowych. Dostaje także do ręki narzędzia, którymi
fundraiser powinien się posługiwać. Poznaje sztukę negocjacji. Dowiaduje się, jak należy rozmawiać
z potencjalnymi partnerami. Krótko omówiony zostaje także sponsoring jako kolejna metoda pozyski‐
wania środków i współpracy.

Czas trwania: 1 godzina

1. Definicja fundraisingu rozumianego jako procesu zdobywania funduszy lub darowizn rzeczowych poprzez
proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych.

– fundraising jest związany zasadniczo z działalnością charytatywną.

fund (ang.) = fundusz

raising (ang.) = zbieranie

2. Jak to ma działać? Cała organizacja zbiera pieniądze.
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3. Fundraising jako zmiana

• ludzie nie lubią zmian

• wyniki spadają

• rośnie zaangażowanie

• rosną koszty

• ujawniają się emocje i ukryte motywy

• ujawniają się braki wiedzy i kompetencji

• relacje między ludźmi przechodzą próbę

• pojawiają się nowi liderzy

• rosną potrzeby i aspiracje

• etyka, transparentność i komunikacja stają się ważne

• problemem stają się pieniądze, a nie ich brak

4. Fundraiser jako pośrednik dobra – łączy darczyńców w potrzebującymi.

5. Planowanie fundraisingu: pięć fundamentów dobrego zarządzania:

1) misja organizacji (znana i zrozumiała dla całego zespołu)

2) strategia rozwoju (na min. 5 lat) i plan działania (roczny lub na kadencję)

3) dojrzałość instytucjonalna (struktura, funkcje, kompetencje, procedury, kultura organizacyjna,
zasady etyczne itp.)

4) kapitał ludzki (osoby, ich potencjał i relacje między nimi)

5) kapitał społeczny (wizerunek, rozpoznawalność, przyjaźnie, partnerstwa, kontakty, bazy danych)

6. Cztery wielkie zasady fundraisingu:

1) kultywacja,

2) kreatywność,

3) służebność,

4) transparentność

7. Narzędzia fundraisera – od czego zacząć zbieranie pieniędzy:

• Popraw logo.

• Poznaj konkurencję.
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• Sformułuj i dopracuj Twój Wielki Cel – SMART (Specific – konkretny; Measurable – mierzalny; Achieva‐
ble – osiągalny; Relevant – potrzebny; Time-framed – określony w czasie)

• Znajdź swoich fanów.

• Stwórz dogodne okoliczności do startu; dobierz metody komunikacji, kieruj się empatią – pomyśl o wy‐
godzie darczyńcy, stwórz wyjątkową atmosferę.

• Bądź zdyscyplinowany i wytrwały.

• Wyjdź do ludzi; niech ludzie o was mówią, rozdawaj dużo wizytówek, zaprzyjaźnij się z mediami, zbuduj
stronę internetową i aktualizuj ją, wysyłaj newsletter, dziękuj każdemu darczyńcy.

• Bądź w czymś bezkonkurencyjny; wyróżnik, który przekonuje; etyka, która wzbudza zaufanie; pasja, któ‐
rą podziwiamy; skuteczność, która imponuje; konkurencyjność, która ustala standardy.

• Ułóż i stale doskonal „test windy” – termin ten to pewnego rodzaju metafora, która najczęściej dotyczy
sytuacji, w których przedsiębiorca próbuje „sprzedać” swój pomysł na biznes inwestorowi, a zatem tak
zainteresować go przedsięwzięciem, by ten skłonny był do rozważenia zainwestowania w nie pewnej
sumy pieniędzy. Nazwa testu windy nie wzięła się jednak znikąd. Mówi się, że w czasach hossy interne‐
towej jedynym miejscem, w którym można było liczyć na spotkanie z zabieganym, potencjalnym inwe‐
storem była winda biurowca. Ponieważ przejażdżka windą trwa z reguły kilkadziesiąt sekund – tyle
czasu otrzymywał przedsiębiorca na prezentację swojego projektu i przekonanie inwestora. Jeśli nie
udało mu się wzbudzić zainteresowania, zwykle nie otrzymywał już kolejnej szansy.

8. Jak prosić o milion?

a. Fundraiser musi wiedzieć, co chce osiągnąć

b. Plan – do kogo, krótko i rzeczowo, musi prowadzić rozmowę, relacja i partnerstwo. („Mam dla Pana(i)
ciekawą propozycję biznesową, która na pewno korzystnie odbije się na wizerunku Pana(i) firmy na ryn‐
ku lokalnym, co będzie miało przełożenie na obroty Pana(i) firmy…”)

c. Spotkanie: You never get a second chance to make a first impression

9. Negocjacje są: związane z konfliktem interesów i poszukiwaniem rozwiązań korzystnych dla obu stron.

• pięć głównych stylów negocjacji

◦ styl twardy (dominacja)

◦ styl miękki (dostosowanie się)

◦ odraczanie (unikanie negocjacji)

◦ kompromis (krakowskim targiem)

◦ styl konstruktywny (rzeczowy)

10. Studium przypadku – analiza sytuacji, w której pilna potrzeba prowadziła krok po kroku do przygotowania
i przeprowadzenia kampanii zakończonej sukcesem: potrzeba-spotkanie-przygotowanie kampanii-prosta
i czytelna strona-działanie-efekty akcji-follow up
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11. Wskazanie kluczowych kwestii:

• zaangażowanie

• nagła potrzeba

• wiarygodność i transparentność

• relacja z darczyńcami

12. Dwa zdania o sponsoringu

a. Sponsoring to jedna z najszybciej rozwijających się form promocji; narzędzie promujące dany produkt
lub firmę w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem.

b. Sponsoring wyrósł z mecenatu; początki sponsoringu datuje się na lata dwudzieste XX wieku. Najważ‐
niejszą różnicą jest charakter komercyjny sponsoringu, czyli nastawienie na zysk w porównaniu do bez‐
interesownego wspieranie nauki, kultury, sportu czy innych dziedzin (mecenat).

c. Typowanie sponsora

◦ Korzyści dla projektu ze współpracy ze sponsorem (pieniądze, usługi, produkty)

◦ Katalog wartości sponsorowanego projektu

◦ Katalog wartości wytypowanego sponsora Corporate i Brand Values

◦ Strategia centralna i lokalna

◦ Lokalny – globalny (dodatkowe korzyści dla sponsorowanego)

◦ Networking i rekomendacje

◦ Pora roku a wielkość wkładu sponsora

Zakończenie ćwiczeniem autoprezentacji – gdzie uczestnik w ciągu minuty opowie o swojej
organizacji i przekona, że warto ją wesprzeć.

„Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz”
Steve Jobes
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Projekty finansowane ze środków publicznych

Cele:

Uczestnik zna podstawowe zasady i etapy pisania oraz rozliczania projektu, rozumie także zasadność
składania wniosków. Potrafi wskazać i krótko omówić elementy z jakich składa się dobrze przygotowa‐
ny i napisany projekt. Wie jakich błędów unikać.

Czas trwania: 1 godzina

Jak pisać i rozliczać projekty finansowane ze środków publicznych?

1. Rozpoznanie potrzeb – znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji w kraju przyjmującym. Wszystkie
projekty zaczynają się od problemu/potrzeby. Nie ma problemu = nie ma projektu. Analiza problemu musi
opierać się na obiektywnych źródłach danych np. lokalne analizy, badania, statystyki. Jeden projekt
obejmuje jedynie jeden problem.

2. Napisanie i złożenie wniosku projektowego.

3. Projekt zaakceptowany – przygotowanie do realizacji w kraju przyjmującym szkolenia.

4. Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem, harmonogramem i budżetem.

5. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej.

6. Złożenie sprawozdań z realizacji projektu.

7. Odpowiadanie na pytania do sprawozdania – w razie potrzeby.

8. Zaakceptowanie zrealizowanego projektu przez grantodawcę.
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II Podział wniosku:

1. Część merytoryczna

2. Część finansowa:

• Istotne dokumenty:

◦ Do napisania wniosku: regulamin konkursu, wytyczne, limity, Rozporządzenie Ministra Finansów do‐
tyczącediet

◦ Do rozliczenia: umowa dotacji, budżet

• Budżet:

◦ Kwota dotacji

◦ Wkład własny osobowy i rzeczowy – jeśli wymagany

• Osoby zaangażowane w rozliczenie:

◦ Księgowa

◦ Administrator projektu

◦ Koordynator – część merytoryczna

◦ Asystent koordynatora

• Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę wniosku.
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3. Podział kosztów w budżecie:

a) koszty administracyjne:

◦ wynagrodzenie koordynatora, asystenta, administratora, księgowej i koszty programowe,

◦ wynajem i eksploatacja biura,

◦ komunikacja,

◦ materiały biurowe,

◦ koszty bankowe.

b. koszty programowe:

• koszty wyjazdu wolontariusza – szczepienia, bilety, ubezpieczenie, wizy, diety,

• koszty szkolenia przedwyjazdowego i poprzyjazdowego,

• koszty materiałów niezbędnych do realizacji projektu,

• koszty zakwaterowania wolontariusza w kraju przyjmującym,

• koszty monitoringu.

1. Projekt jako działanie zespołowe, które wprowadza zmianę!

2. Cechy projektu:

a) Cele:

CEL NIE JEST DZIAŁANIEM

JEST PRÓBĄ OKREŚLENIA ZMIANY JAKA MA ZAJŚĆ!

Cel projektu powinien spełniać kryteria SMART:

◦ S – specific numbers – określony liczbowo (ściśle określona ilość odbiorców),

◦ M –measurable – wymierny (określony słowami – kluczami: zmniejszenie, zwiększenie...),

◦ A – area specific – określony teren,

◦ R – realistic – realność,

◦ T – time bound – określony w czasie.

Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytanie co, gdzie, kiedy, dla kogo zostanie zmienione dzięki
realizacji projektu.

Cel projektu powinien być zgodny z celami statutowymi organizacji/instytucji.

b) Rezultaty – efekt działań projektowych;

c) Kryteria i zasady oceny – wartości wg których oceniamy, wymierne, zdefiniowane sposoby oceny

d) Komunikacja jako podstawowy element w zarządzaniu projektem:

◦ Cele zespołu i cele indywidualne członków zespołu,

◦ Role w zespole,

◦ Relacje miedzy członkami zespołu służbowe, osobiste,
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◦ Zasady zebrań: informacyjne, decyzyjne, walne,

◦ Zasady wymiany i zbierania informacji, procedury,

◦ Sposoby komunikowania wizualizacje, komunikaty, opisy,

◦ Partycypacja w zarządzaniu uczestniczenie i współodpowiedzialność,

◦ Przejrzystość i jawność działania w organizacji,

◦ Wszystkie zasady powinny być stosowane na każdym etapie projektu.

e) Najważniejsze zasady i metody kierowania projektami:

◦ UPMM (Unified Project Menagement Methodology) jest to sposób opisu projektu (ogłoszenie idei,
zapoczątkowanie, planowanie, wykonanie, kontrola, zamkniecie, stałe ulepszanie),

◦ kamienie milowe – metoda wyznaczająca działania, które są niezbędne aby zrealizować cel. Wy‐
znaczenie wydarzeń, ustaleń zamykających etapy projektu, pozwalających kontrolować stan za‐
awansowania prac i zmuszające do oceny dotychczasowych prac.

1) wyznaczenie czynności do wykonania

2) ułożenie w kolejności od pierwszej do ostatniej

3) rozeznanie, które czynności są ze sobą powiązane i zaznaczenie ich

4) ustalenie etapów projektu

5) wyznaczenie wydarzeń określających etapy projektu

◦ metoda ścieżki krytycznej CPM Critical Path Methody. Metoda optymalizacji działao. Poszukiwanie
najważniejszych czynności a odrzucaniemniej istotnych dla osiągania celu. Polega na wyznaczeniu
czynności prowadzących najkrótszą droga do celu.

◦ 9 kroków projektu – najbardziej popularny „spis treści projektu”:

1) Zdefiniowanie projektu (opis ok. 5-9 czynności do zrobienia)

2) Przygotowanie planu (opis ok. 20-30 czynności , podsumowanie, ogólny czas trwania i koordy‐
nacja)

3) Przygotowanie wykresu Gantta (wykorzystanie PERT) – omówienie

4) Negocjacje i zmiany (Przekonanie kierownictwa, ustalanie z grantodawcą)

5) Poinformowanie o projekcie wszystkich zainteresowanych

6) Praca

7) Sprawdzenie realizacji projektu

8) Powtarzanie p.7 w regularnych odstępach czasu

9) Zakończenie, podsumowanie, przyjęcie gratulacji.

f) Osoby w projekcie:

Projektem nie da się zarządzać – projekt to przede wszystkim ludzie, zarządzać można ludźmi. To
ważne założenie. Kluczowe dla dobrego projektu są pojęcia podziału czynności, relacji czyli wzajem‐
nych zależności i podległości oraz odpowiedzialności powiązanej z delegowaniem uprawnień.
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g) Planowanie może składać się z następujących etapów (G. Pitagorsky):

1. Identyfikacja celów i wymagań

2. Określenie standardów i procedur używanych w projekcie

3. Identyfikacja i opis działań

4. Szacowanie i przydział pracy

5. Optymalizacja

6. Aktualizowanie planu

Oparcie o realne założenia i solidną diagnostykę – najłatwiejszym narzędziem do diagnostyki jest
analiza SWOT (metoda oceny potencjału lub konkurencyjności biznesu na podstawie analizy
czterech zmiennych, którymi są:

1) Mocne strony („S” – od ang. strenghts),

2) Słabe strony („W” – od ang. weaknesses),

3) Szanse („O” – od ang. opportunities),

4) Zagrożenia („T” – od ang. threats).

h) Budżetowanie projektu (biznesplan)

Budżet to zgromadzona wiedza na temat wpływów, ich źródeł, powodów ich powstania, czasu w którym
się pojawią. Budżet przewiduje wydatki szczegółowo oraz musi też przewidywać rezerwę na nieprzewi‐
dziane koszty. Budżet pokazuje wszystkie kategorie dochodów (składki, darowizny, działalność gospo‐
darcza, granty) dzięki temu w budżecie łatwo stwierdzić czy cel jest osiągalny, kto za to zapłaci lub
jakich pieniędzy nam brakuje.

Nie ma możliwości przeprowadzenia dobrego projektu jeśli cele grantodawcy i wykonawcy nie są
spójne.

i) Wyraźne zakończenie i ocena:

przede wszystkim informacja na przyszłość. Ocena powinna zawierać:

◦ Opis realizacji projektu pokazujący podjęte działania i umożliwiający omawianie wniosków,

◦ Odpowiedź na pytanie czy zostały zrealizowane cele i jak to ocenia beneficjent projektu.

◦ Staranna analiza uzyskanych rezultatów i zrealizowanych celów.

◦ Zebranie wszystkich uwag ocen i refleksji przekazywanych w trakcie projektu.

◦ Dokładne rozliczenie projektu z pokazaniem efektywności finansowej działań

◦ Sugestie dotyczące obszaru pracy projektu.

◦ Sugestie i uwagi dotyczące innych obszarów. Zadanie: przykładowy projekt prospołeczny, dotyczą‐
cy pracy wolontariusza misyjnego, wyjeżdżającego na misje do jednego z krajów afrykańskich
z omówieniem poszczególnych, poznanych elementów pisania projektów.
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