
 

II FORUM ANIMATORÓW KULTURY 

„Hauzerak na ścieżkach animacji” 

4 – 6  kwietnia 2019 Łódź 

 

ORGANIZATORZY:  

 Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, 

 Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi,  

 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,  

 Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. 

 

II Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji” odbędzie się pod hasłem 

„ANIMACJA W PROCESIE”.  

 

Po raz drugi już podczas Forum towarzyszyć nam będzie łódzki HAUZERAK1 czyli wędrowny muzyk, a 

raczej grajek, trochę cwaniak i łobuziak na wzór warszawskiego andrusa.  

 

Podczas Forum chcemy dać przestrzeń do dzielenie się doświadczeniem animacji w małych i dużych 

miastach. Poszukamy podpowiedzi do pracy z młodzieżą, osobami starszymi i innymi grupami, które 

są wokół nas. Będziemy podglądać duże instytucje i dyskutować o tym, jak wyjść z ofertą w miasto…  

 

Do dyskusji i dzielenia się doświadczeniem zapraszamy: 

 

 animatorów, praktyków pracujących w miastach, na osiedlach, w przestrzeniach 

zdegradowanych centrów i modnych osiedli,  

 twórców i ludzi kultury, dla których miasto jest przestrzenią do pracy,  

 społeczników wprowadzających zmiany w miejscach i ludziach,  

 artystów, rzemieślników, instruktorów, działaczy...  

 

                                                           
1
 Określenie to popularne było w Łodzi pod koniec XIX w. i pochodzi z jęz. niemieckiego od słowa hausieren czyli 

dobitnie i dosłownie: szwędać się po domach. W numerze 215 Dziennika Łódzkiego z 29 IX. 1891 roku 
sprawozdawca muzyczny Stefan Krzyszkowski zjawisko hauzeraków opisywał jako typowe dla Łodzi. 



 

 

 

KIEDY 

04 - 06 KWIETNIA 2019 r.  

 

GDZIE  

W Łodzi, w łódzkich instytucjach kultury oraz w przestrzeni miejskiej    

 

CO W PROGRAMIE 

1. GIEŁDA ANIMACJI SĄSIEDZKIEJ  

Czas i przestrzeń na prezentację pomysłów, opowieści o działaniach animacyjnych. W małych 

grupach będzie okazja do rozmów o sukcesach i wyzwaniach. Zachęcamy, by do tej sesji się 

przygotować, przywieźć ze sobą opowieść o swoim doświadczeniu animacyjnym. Albo wcześniej 

przesłać nam pytania, na jakie szukacie odpowiedzi w swoich działaniach animacyjnych.  

2. ANIMACJA W PROCESIE  

W tej części w łódzkich przestrzeniach miejskich działania animacyjne poprowadzą zaproszeni goście 

– animatorzy z krwi i kości, osoby spoza Łodzi. Wejdą w łódzkie podwórka, zaprezentują swoje 

narzędzia i pomysły animacyjne. Pokażą „jak to robią”, a potem nam o tym opowiedzą. Będzie okazja 

najpierw do podglądania, a potem do rozmowy i uczenia się od praktyków.  

3. PANEL O STREETWORKINGU  

Panel dyskusyjny oparty na doświadczeniu projektów podwórkowych, łódzkich działań „wyciągamy 

dzieci z bramy”.  

4. PANEL O ANIMACJI GRUP SENIORALNYCH  

Jak budować ofertę dla seniorów? Czy zajęcia komputerowe, decoupage i wieczorki taneczne to 

wszystko co mamy do zaoferowania dla osób 60+? Jak włączyć tę grupę mieszkańców w tworzenie 

działań kulturalnych? Jak animować aktywność tej grupy? Do panelu zaprosimy osoby, które wskażą 

wyzwania jakie stoją przed włączaniem osób starszych w działania kulturalne.  

5. OPOWIEŚĆ O DOŚWIADCZENIU WYJŚCIA Z INSTYTUCJI  

Dodatkowo proponujemy:  

 wieczór muzyczny w towarzystwie grupy The Recyclofones   

 wizytę studyjną w EC1 Miasto Kultury 

 sporo przestrzeni do rozmów i dzielenia się doświadczeniem  

Szczegółowy program poszczególnych dni oraz lista zaproszonych gości będą dostępne niebawem 

na stronach organizatorów.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2019. Do udziału w Forum zapraszamy animatorów, 

liderów, edukatorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą 

formularza zgłoszeniowego i  wpłacą na konto organizatora opłatę akredytacyjną w wysokości 50 zł 

od osoby wskazanej w formularzu. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych 



 

 

 

(znajdą je Państwo w załączonych dokumentach) na adres e-mail: sekretariat@bok.lodz.pl, faksem 

(42) 651 50 30 w 55 

 

INNE KWESTIE ORGANIZACYJNE:  

Organizator zapewnia wyżywienie (obiad, kolacja- dzień pierwszy; obiad kolacja dzień drugi; lunch 

dzień trzeci; przerwy kawowe), materiały i pomoc w rezerwacji noclegu.  

Udział w wydarzeniach Forum jest odpłatny i wynosi 50 zł opłaty akredytacyjnej od osoby. Wpłaty 

należy dokonać na konto: Bałuckiego Ośrodka Kultury;  91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166, NIP 

726- 000- 24- 36, konto: Getin Bank SA, nr: 06 1560 0013 2028 0050 0106 1004 z dopiskiem „II 

Forum Animatorów Kultury- Hauzerak na ścieżkach animacji”.  

 

Wycofanie uczestnictwa w Forum może nastąpić najpóźniej do dnia 30 marca 2019 r. 

Brak obecności osoby zgłoszonej lub zgłoszenie jej rezygnacji w późniejszym terminie nie powoduje 

zwolnienia z kosztów lub też zwrotu wpłaconej kwoty. Informacja nt. Forum i wydarzeń 

realizowanych w ramach Forum dostępna jest również na stronie internetowej: www.bok.lodz.pl 

oraz na stronach partnerów.  

 

Potwierdzenie udziału w Forum zostanie przekazane Państwu telefoniczne i/lub przesłane e-mailem 

na podany w formularzu adres do dnia 30.03.2019 r. do godz. 16.00 

W przypadku rezygnacji z udziału należy poinformować Organizatora najpóźniej do dnia 30.03.2019. 

 

WAŻNE TERMINY 

11.02-25.03.2019 / nabór formularzy zgłoszeniowych  

do 28.03.2019 / potwierdzenie udziału 

do 02.04.2019 / sporządzenie ostatecznej listy uczestników 

04-06.04.2019 / II Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji” 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych" (w skrócie RODO) Bałucki Ośrodek Kultury przesyła 

link do strony internetowej zawierającej treść obowiązku informacyjnego: www.bok.lodz.pl 

Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Forum Animatorów do celów rekrutacji, sprawozdawczości oraz 

ewaluacji. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia 

danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Forum wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez 

Organizatora wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych. 

 

Dodatkowych informacji w sprawie warsztatów i  spotkań seminaryjnych udzielają: 

Pan: Marek Stoliński Tel.( 42) 653 36 45; kom 603 767 827;  

 

Zapraszamy serdecznie! 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. (42) 651 50 30, sekretariat@bok.lodz.pl 

http://www.bok.lodz.pl/
http://www.bok.lodz.pl/
mailto:sekretariat@bok.lodz.pl

