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Szanowni Państwo, 

Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla 

moderatorów debat publicznych.  

Cykl szkoleniowy jest elementem projektu „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich 
seniorów w życiu publicznym miasta”, który ma na celu  wzrost aktywności obywatelskiej legnickich 
seniorów oraz zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów  
i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce lokalnej.  
   

Cykl szkoleniowy składał się będzie z dwóch szkoleń, które odbędą się w Hotelu Chata Karczowiska 

położonym w Karczowiskach między Legnicą a Lubinem.  Pierwsze szkolenie planowane jest na 19 

czerwca 2015r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów obu szkoleń zostaną podane 

bezpośrednio osobom, które dokonają zgłoszenia.   

Szkolenia maja charakter bezpłatny a organizator zapewnia pełne wyżywienie, noclegi, materiały 

szkoleniowe, 2 wykwalifikowanych trenerów.  

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każdy z moderatorów otrzyma certyfikat 

W szkoleniu weźmie udział 12 seniorów (przedstawiciele organizacji senioralnych i członkowie 
Legnickiej Rady Seniorów). Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną fachowo przygotowane do 
prowadzenia i moderowania debat publicznych, które zostaną zorganizowane i przeprowadzone w 
ramach projektu. Efektem szkolenia będzie wzrost aktywności obywatelskiej oraz podniesienie 
wiedzy 12 seniorów na temat partycypacji obywatelskiej i sposobów moderowania dyskusji 
publicznych.  
 

Zakres szkolenia:  

 Partycypacyjne metody prowadzenia dialogu społecznego 

  Konsultacje społeczne 

 Techniki i narzędzia planowanie i organizacja konsultacji społecznych  

 Dobre przykłady konsultacji społecznych przy udziale seniorów 

  Zasady i warianty prowadzenia debat publicznych 

 Nawiązywanie współpracy przy realizacji dyskusji publicznej 

 Skuteczne informowanie,  

 Wybór kanałów informowania, formy przekazu 

 Zasady prowadzenia i moderowania dyskusji, 

 Komunikacja społeczna, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,  

 Wystąpienia publiczne.  
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy 

futurama.fundacja@interia.pl lub telefonicznie 530469736.  

Serdecznie zapraszamy! 

Zespół Fundacji Futurama 
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