
P R O G R A M
drugiego cyklu szkoleń

Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
11 i 25 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30

Myślenie projektowe
13 i 14 maja 2022, godz. 10.00-15.00

Zarządzenie projektem. Budżet i harmonogram.
20 i 21 maja 2022, godz. 10.00-15.00

Budowanie partnerstw i współpraca partnerska
7 i 8 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15

Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze 
20 i 23 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30

Tematy szkoleń w ścieżce projektowej

 ścieżka projektowa

"Od projektu do projektu" to często codzienność życia
organizacji pozarządowych. Celem tej ścieżki
szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji, które
pomogą Wam myśleć projektowo, określić grupy
odbiorców i ich potrzeby, tworzyć realne
harmonogramy i kalkulacje budżetowe oraz zrozumieć
różnice między rezultatami, a produktami projektu.
Przyjrzymy się również procesom budowania zespołów
oraz rozwojowi partnerstw.

Wszystkie szkolenia w tej ścieżce będą realizowane
online, na platformie Zoom.



Prowadząca: Anna Miodyńska

Z wykształcenia przyrodniczka i edukatorka. 
Absolwentka szkół trenerskich i studiów podyplomowych 
w zakresie pracy z grupami.  Prowadzi działania poświęcone
partycypacji mieszkańców w planowaniu rozwoju kultury 
w ramach strategii rozwoju miast, gmin i wsi, we współpracy 
z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządu
terytorialnego. 
Przez bardzo wiele lat była związana z Małopolskim Instytutem
Kultury w Krakowie. 
Obecnie współtworzy małą fundację eksplorującą kulturę miejsc.

Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności oraz wybranych grup odbiorców

O diagnozie zwykle przypominamy sobie, gdy w formularzu wniosku 
o dofinansowanie pojawia się pytanie: na jakie potrzeby społeczne
odpowiada projekt? Badanie potrzeb i zasobów staje się ważne, gdy
prowadzimy ewaluację rezultatów zadania lub kiedy tworzymy strategię
rozwoju naszej organizacji. Czyli w konkretnych, wynikających z naszych
zobowiązań, momentach. 

Tymczasem dobra diagnoza to taka, która jest integralną częścią codziennych
zajęć. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona nie dodaje pracy, 
lecz ją ułatwia.

Terminy szkolenia:

pn, 11 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30, Zoom – część 1.
pn, 25 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30, Zoom – część 2.

10 godzin szkoleniowych

online



Myślenie projektowe

problem i jego środowisko,
drzewo problemu i drzewo celu, 
rezultaty SMART,
logika projektowa: zasoby – działania – produkty/rezultaty – cel – wpływ,
szacowanie wskaźników: działania i rezultaty,
zarządzanie oparte na rezultatach,
trwałość projektu: terminologia i praktyczne działania.

Celem szkolenia jest zrozumienie logiki myślenia projektowego oraz poznanie
sposobów jej wykorzystania na etapie przygotowania projektu. 

Na konkretnym przykładzie przeprowadzimy analizę środowiska, w którym
ma być realizowany projekt, zdefiniujemy problem, na który nasze działanie
odpowiada, sformułujemy cele i określimy rezultaty projektu. 

Zapoznamy się również z zasadami zarządzania projektem 
oraz poznamy narzędzia budowania jego trwałości. 

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkań to:

Terminy szkolenia:
pt, 13 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 1.
sb, 14 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 2.

Prowadząca: Magdalena Krasowska-Igras
Fundraiserka i koordynatorka projektów, szczególnie 
w obszarze współpracy międzynarodowej, edukacji osób
dorosłych i edukacji kulturalnej. 
Projektantka procesów edukacyjnych, trenerka organizacji
pozarządowych i instytucji kultury, prowadząca zajęcia na
kierunku „Sztuki społeczne” w Instytucie Kultury Polskiej UW,
menedżerka ds. komunikacji i rozwoju instytucjonalnego 
w Programie Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalnych, 
była ekspertka UE w programie „Kultura i Kreatywność".

11 godzin szkoleniowych
online



Sprawna realizacja projektu jest możliwa jedynie pod warunkiem posiadania
koniecznych zasobów i odpowiedniego zarządzania. 

Podczas szkolenia zastanowimy się czym dysponujemy i jak nawiązywać
relacje partnerskie, dowiemy się jak zbudować zespół projektowy oraz
zaplanować jego pracę i wewnętrzną komunikację, przeanalizujemy ryzyka
związane z realizacją projektu oraz porozmawiamy o tym jak im
przeciwdziałać. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak informować 
o projekcie i jak monitorować realizowane zadania, by założone rezultaty
zostały osiągnięte w zaplanowanym czasie i budżecie. 

Przy pomocy wykresu Gantta uporządkujemy planowane działania, nadamy
im priorytet i określimy czas ich realizacji. 

W kontekście harmonogramu działań projektowych zastanowimy się nad
budżetem projektu. Przyjrzymy się zasadom kalkulacji wydatków oraz
procedurom zakupowym, koniecznym do ich realizacji. 

Terminy szkolenia:
pt, 20 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 1.
sb, 21 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 2.

Prowadząca: Magdalena Krasowska-Igras
Fundraiserka i koordynatorka projektów, szczególnie
 w obszarze współpracy międzynarodowej, edukacji osób
dorosłych i edukacji kulturalnej. 
Projektantka procesów edukacyjnych, trenerka organizacji
pozarządowych i instytucji kultury, prowadząca zajęcia na
kierunku „Sztuki społeczne” w Instytucie Kultury Polskiej UW,
menedżerka  ds. komunikacji i rozwoju instytucjonalnego 
w Programie Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalnych, 
była ekspertka UE w programie „Kultura i Kreatywność”

11 godzin szkoleniowych
onlineZarządzanie projektem. Budżet i harmonogram 



Nasze zasoby i doświadczenia – co wnosimy do współpracy?
Po co nam „ta współpraca” w środowisku lokalnym? Jakie tematy, grupy
wymagają partnerskiej współpracy? O jaką zmianę nam chodzi?
Jakich partnerów potrzebujemy, żeby realizować tę zmianę? 
Co to znaczy partnerska współpraca? Ważne wartości, zasady, przykłady.

Jeśli czujecie, że w Waszej społeczności wiele podmiotów działa na własną
rękę, brakuje wymiany informacji i zasobów, nie podejmujecie razem ważnych
dla mieszkańców i mieszkanek tematów albo współpraca partnerska wymaga
"odświeżenie”, to spotkanie jest dla Was. 

Podczas szkolenia na konkretnych przykładach poznacie zasady i modele
współpracy partnerskiej. Dowiecie się jak ją zainicjować i budować  
w kontekście rozwoju społeczności lokalnej.

Główne zagadnienia:

Terminy szkolenia:
wt, 7 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15, Zoom – część 1. 
śr, 8 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15, Zoom – część 2.

Prowadząca: Marta Henzler
z wykształcenia socjolożka i edukatorka. Pracuje głównie
jako superwizorka, trenerka, animatorka. Na co dzień
związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP, wiele lat związana ze Stowarzyszeniem CAL.

Od 2003 roku pracuje rozwojowo z przedstawicielami 
i przedstawicielkami instytucji i organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, sąsiedztw,
partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji
edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.
Ważne są dla niej wątki równości i różnorodności 
oraz działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 

10 godzin szkoleniowych
onlineBudowanie partnerstw i współpraca partnerska



inicjowanie procesu budowania i rozwijania zespołu,
motywacja w zespole – jak nią zarządzać,
rola lidera w organizacji/zespole,
konflikty w zespole – szansa czy zagrożenie? 
czego potrzebuje Twój zespół? Jak dobrać styl i metody zarządcze dla
Twojego zespołu?

Efektywny i współpracujący zespół to marzenie wielu organizacji 
i menadżerów. Czy to możliwe, w czasach ciągłej zmiany? 
Jakie są kluczowe kompetencje efektywnego zespołu?

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkań to:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzone metodami
aktywnymi. 

Terminy szkolenia:
pn, 20 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30, Zoom – część 1.
cz, 23 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30, Zoom – część 2.

Prowadzący: Damian Dec
Z wykształcenia politolog, z pasji – trener. 
Od 2004 roku prowadzi szkolenia, moderuje spotkania, seminaria
i konferencje. Jego doświadczenie w tym obszarze wynosi w sumie
ponad cztery tysiące godzin. 
Specjalizuje się w tematach związanych z zarządzaniem,
rozwijaniem współpracy i integracji w zespole, rozwiązywania
konfliktów, komunikacji interpersonalnej, planowania
strategicznego i partycypacyjnego. Posiada bogaty warsztat
trenerski i 16-letnie doświadczenie zawodowe. 
W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem,
koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań. 

12 godzin szkoleniowych
onlineBudowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze



„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy" to projekt

realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


