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11 WRZEŚNIA 2021, SOBOTA
od 11:00
11:30-12:30
12:30-13:45
13:45-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-18:30

| Przyjazd i rejestracja
| Rozpoczęcie i integracja
| Bliskie związki - jak je budować, by zmieniały świat:
JUSTYNA DĄBROWSKA I LUDWIKA WUJEC
| Przerwa
| Cyfrowa bliskość. Jak technologia zmienia nasze związki:
ADA FLORENTYNA PAWLAK
| Obiad i kwaterunek
| Blok warsztatowy:
mediacje, impro, Kuchnia Konfliktu, Krąg bliskości, Obywatele blisko lasu; Blisko siebie i innych

20:30-21:30
21:30-rano

| Przerwa
| Linia życia: spotkanie w duchu świadomej pracy z ciałem, w swobodnym ruchu
ANNA SIERPOWSKA
| Kolacja uroczysta
| Impreza "Bliskie spotkania III-go stopnia"

12 WRZEŚNIA 2021, NIEDZIELA
8:30-9:30
9:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:45
12:45-13:00
13:00-14:15
14:15-14:30
14:30-15:30
15:30

| Śniadanie
| Liderzy i liderki, liderom i liderkom
| Przerwa
| Blisko prawdy - perspektywa reportażystów "Przewiew"
| Przerwa
| Wiele głosów, jedna wspólnota
akcja wokalna pod kierunkiem Seana Palmera
| Pożegnanie
| Obiad
| Odjazd autokaru

BLISKOŚĆ

18:30-19:00
19:00-20:30

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 12:30-13:45

BLISKIE ZWIĄZKI - JAK JE BUDOWAĆ, BY ZMIENIAŁY ŚWIAT
LUDWIKA WUJEC I JUSTYNA DĄBROWSKA
Zastanowimy się, czym jest bliskość w ujęciu psychologicznym, a potem z dialogu z Ludwiką Wujec
przyjrzymy się bliskim związkom, zgłębimy czemu rewolucjoniści potrzebują rodziny i przyjaciół
i zastanowimy się wspólnie, co jest bardziej potrzebne w zmienianiu świata - miłość czy przyjaźń?

Działaczka społeczna i samorządowa, redaktorka, nauczycielka;
współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, współtwórczyni
wydawanego poza cenzurą „Robotnika” i legalnej „Niezależności”; redaktorka
w Agencji Solidarności, internowana w okresie stanu wojennego; w latach 80.
członkini redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”, później asystentka
Tadeusza Mazowieckiego przy obradach Okrągłego Stołu i zastępczyni
dyrektora Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Po 1989 roku
działaczka ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności, a także m.in. sekretarz
warszawskiej gminy Centrum. Matka Pawła, żona Henryka Wujca

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, certyfikowana
psychoterapeutka
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego
oraz
Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for
Psychotherapy). Pracuje w podejściu zintegrowanym. Ukończyła Studium
Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz szkolenie Parent Infant
Psychoanalytic Psychotherapy w Anna Freud Centre w Londynie.
W Laboratorium Psychoedukacji prowadzi także seminarium otwarte dla osób
pracujących z kobietami w okresie okołoporodowym. Pisze, redaguje
i publikuje. Jako autorka wydała między innymi „Matkę młodej matki”, „Nie ma
się czego bać” oraz „Miłość jest warta starania”. Jako współautorka: „Jaka
piękna iluzja” (wraz z Magdaleną Tulli), „Rozmowy o odpowiedzialności”
i „Psychoterapia dziś. Rozmowy” (prace zbiorowe).

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 14:00-15:00

CYFROWA BLISKOŚĆ. JAK TECHNOLOGIA ZMIENIA NASZE ZWIĄZKI?
ADA FLORENTYNA PAWLAK
Pomówimy o tym, jak technokultura wpływa na bliskość, przyjaźń i zaufanie. Postawimy pytanie
o bliskość i obecność to również pytanie o to jak chcemy zaprogramować świat wartości? Sexdroidy,
cyfrowe dzieci, hologramy zmarłych, społeczne roboty opiekuńcze, awatary i asystenci głosowi
- coraz doskonalsze, symulujące emocje sztuczne istoty staną się wkrótce częścią naszego życia.
Czy jesteśmy gotowi na inwazję ucieleśnień? Przed nami konieczność zaprojektowania
i wprowadzenia, „układu immunologicznego” chroniącego przed negatywnymi skutkami technologii.
Fundamentem naszej strategii ochronnej może się stać dowartościowanie doświadczeń
wspólnotowych i moc kontaktu fizyczny.

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni
akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ,
Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital
University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii.
Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska
TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), jedna z założycieli Polskiego
Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Specjalizuje się w obszarze
społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi
zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności
i współpracy człowieka z maszyną.

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 16:00-18:30
BLOK WARSZTATOWY

BLISKO, BLIŻEJ, IMPRO!
KASIA LALIK
Warsztat zaprasza do wspólnego otwierania tematu bliskości poprzez działania teatru
improwizowanego. To doświadczanie przez zabawę - wykorzystuje mechanizmy gier impro. Odbywa
się w bezpiecznej i twórczej atmosferze, ponieważ w impro nie ma błędów. Każdy może spróbować
improwizacji i wziąć udział w warsztacie, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Wystarczy
ciekawość. Bycie w trybie online w trakcie pandemii stało się dojmującym i przedłużającym się
doświadczeniem, które ograniczyło nas w interakcjach międzyludzkich w każdej sferze życia. W tym
kontekście impro jako sztuka, która wydarza się w całości na żywo i w relacjach między uczestnikami
jest doskonałą płaszczyzną powrotu do bycia razem, czucia, słuchania, wzajemnego inspirowania się
oraz wspólnego śmiechu, który otwiera i zbliża.

Improwizatorka i pedagożka teatru, z wykształcenia aktorka i menedżerka
kultury. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda
Polska - kurs improwizacji w IO West Theater w Los Angeles w 2017 r.
Współprowadziła cykl warsztatów pedagogiczno-teatralnych dla edukatorów
w ramach projektu “Pippi Pończoszanka” organizowanego przez Instytut
Teatralny, wieloletni cykl warsztatów „O!swój!” Teatru 21, kursy dla dzieci
w Szkole Impro, warsztaty w ramach projektu "Improspekcja", program “Kula
Zabawula”, animacje teatralne w Łazienkach Królewskich, muzyczne
improwizacje z Chórem Eksperymentalnym Gre Badanie, zajęcia w Domu
Kultury Dorożkarnia.

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 16:00-18:30
BLOK WARSZTATOWY

BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH, CZYLI PRZEKSZTAŁCANIE
TRUDNOŚCI W PRZYDATNE JAKOŚCI
KASIA PATEREK
W życiu lubimy przyjemne zdarzenia i miłe znajomości - to wspaniale, jeśli takie są - niech ich będzie
jak najwięcej! Co jednak robić z tymi, które są zgoła inne? Jak z nich korzystać, jak sobie radzić, co
można z nich wynieść dla siebie? I przede wszystkim: czemu zdarzają się akurat nam? A także: ile jest
prawdy w zdaniu, że "jeśli ktoś cię złości, spójrz najpierw na to, co masz z tym wspólnego". Podczas
spotkania przyjrzymy się bardzo łagodnie obszarowi trudności i za pomocą narzędzia opartego o ideę
porozumienia bez przemocy (NVC) autorsko zaadaptowanego, spróbujemy przekształcić nasze
trudności w bliskości. Ćwiczenie jest elementem programu "Lepiej z ludźmi", który rozwija
umiejętności interpersonalne, wspierając kompetencje intrapsychiczne.

Jestem psycholożką, terapeutką, a także zawodową fryzjerką i z serca
śpiewaczką. Od lat jestem związana ze środowiskiem organizacji
pozarządowych. Moja praca jest moją pasją - zawodowo zajmuję się
wspieraniem rozwoju osobistego, wspieraniem zmian. W pracy używam
najczęściej narzędzi opartych o doświadczenia ze szkoły psychologii procesu
oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, jak również porozumienia bez
przemocy. Działam dużo w przyrodzie i dla przyrody, a szczególnie kocham
Puszczę Białowieską.
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KRĄG BLISKOŚCI
EWA ŁUKASIEWICZ I TOMASZ SOL
Zapraszamy na niezwykłe, niecodzienne, nietuzinkowe spotkanie w kręgu bliskości. Spotkanie
z samym sobą, spotkanie z duszą i drugim człowiekiem. Spotkanie w bliskości, akceptacji i obecności.
Krąg to wyjątkowa przestrzeń, w której każdy może wyrazić siebie, w której panuje spokój
i akceptacja dla wszystkiego, co ma się wydarzyć. Otwarcie kręgu poprzedzi krótka ceremonia
z prawdziwym kakao, które ma moc uzdrawiania i otwierania serc. Podczas spotkania będzie miejsce
na szczere rozmowy oraz ćwiczenia pogłębiające kontakt z samym sobą oraz pomiędzy
uczestnikami.

Ewa Łukasiewicz – psycholog, trener umiejętności miękkich, masażystka,
wiedźma, czasem szamanka, miłośniczka życia, słońca i tańca. Od lat związana
z rozwojem osobistym i pracą z energią.
Tomasz Sol – reżyser, wykładowca, animator kultury, dj, obserwator,
zajawkowicz dźwiękowy.

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 16:00-18:30
BLOK WARSZTATOWY

KIEDY TRUDNO O BLISKOŚĆ- ELEMENTY MEDIACJI
ROBERT BOCH
Mediacja jest sposobem wspierania osób w konflikcie, czyli pomagania stronom w znalezieniu
rozwiązań w sytuacji, gdy coś je oddala od siebie. W tym procesie pracujemy z różnicami, pomagamy
w nazwaniu ich, wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które mogą zbliżać w niektórych
obszarach pomimo różnic, a czasem nawet dzięki nim. Popracujmy wspólnie z wybranymi
elementami mediacji.

Mediator, konsultant i trener. Pracuje nad rozwojem komunikacji oraz
zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów od końca XX wieku. Członek
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Szwedzkiego Forum Mediacji.
Absolwent Gothenburg University. Praktyk współpracujący z wieloma
uczelniami, stale prowadzi praktyczne zajęcia z negocjacji i mediacji na
Uniwesytecie SWPS. Wspiera mediacyjnie, szkoleniowo i konsultacyjnie
osoby prywatne, organizacje i firmy.

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 16:00-18:30
BLOK WARSZTATOWY

JEDZENIA ZBLIŻA- WARSZTAT KULINARNY Z KUCHNIĄ
KONFLIKTU
KHEDI ALIEVA I DOROTA JAWORSKA
Nic nie zbliża tak, jak jedzenie- wspólne gotowanie i spożywanie posiłków. Dziewczyny z Kuchni
konfliktu* mają do zaoferowania wiele więcej niż tylko wspaniałe, egzotyczne przepisy- to ich
historie i doświadczenie w współpracy z osobami uciekającymi z obszarów objętych wojną i ogólnie
tematyką migracji. Zapraszamy na prawdziwie bliskie spotkanie w duchu wielokulturowości. A przy
okazji zrobimy razem pyszne placki! *Kuchnia Konfliktu to bistro-sklep i przestrzeń do dialogu
współtworzona przez uchodźców, czynie, to miejsce dające kluczowe wsparcie w budowaniu
poczucia bezpieczeństwa oraz szansę podzielenia się znakomitą kuchnią.

Khedi Alieva - pedagożka, uchodźczyni z Czeczenii, członkini Rady Imigrantów
i Imigrantek w Gdańsku. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu
Integracji Imigrantów w Gdańsku. Ekspertka w obszarze integracji i dialogu
międzykulturowego. Fundatorka i prezeska Fundacji Kobiety Wędrowne –
wspólnej inicjatywy kobiet z doświadczeniem przymusowej migracji i kobiet
z Polski. Animatorka społeczna, twórczyni Domu Międzykulturowego
w Gdańsku – innowacyjnego projektu samopomocowego w obszarze integracji
uchodźców i uchodźczyń. Współautorka i realizatorka badań oraz programów
edukacyjnych i integracyjnych.
Dorota Jaworska - psycholożka, doktor pedagogiki, adiunkt w Instytucie
Pedagogiki
Uniwersytetu
Gdańskiego.
Zainteresowania
badawcze
skoncentrowane na procesach integracji społecznej i kulturowej w warunkach
zmiany społecznej. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji
Imigrantów w Gdańsku. Współautorka projektów badawczych i wdrożeniowych
w zakresie rozwoju kompetencji międzykulturowych pracowników instytucji
edukacji i integracji społecznej. Realizatorka projektów integracji migrantów
w lokalnych społecznościach.
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OBYWATELE BLISKO LASU
MARTA JAGUSZTYN I GRZEGORZ JAKACKI
Co mogę zrobić by chronić las? Chcemy porozmawiać z Wami o tym, czemu w Polsce społeczności
coraz częściej angażują się w ochronę lasu i jakie mają narzędzia by to efektywnie robić. Chętnie
podzielimy się naszą historią i opowiemy, jak nasz projekt z dziedziny civic tech -- interaktywne
mapa rębni #ZanimWytnąTwójLas -- wywołał dyskusję o gospodarce leśnej w Polsce. Liczymy na to,
że Wy podzielicie się z nami przemyśleniami na temat tego, czym las jest dla społeczności w których
działacie, jak one mogłyby się angażować (albo już się angażują) w sprawy lasu, jaka wiedza
i narzędzia są im do tego potrzebne.

Marta Jagusztyn Badaczka, ewaluatorka, konsultantka międzynarodowych
organizacji rozwojowych. Pracowała m.in. w Azji Południowo-wschodniej,
Chinach, Namibii i Ukrainie. Założycielka Fundacji Lasy i Obywatele.

Grzegorz Jakacki Informatyk, przedsiębiorca, tłumacz literatury technicznej,
doradca spółek technologicznych, inwestor. Założyciel i członek rady
nadzorczej międzynarodowej firmy technologicznej Codility. Współzałożyciel
Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace. Technolog Fundacji Lasy
i Obywatele, współtwórca mapy #ZanimWytnąTwójLas, Nie lubi ściemy,
szczególnie od polityków i urzędników. Wierzy w naukę i pożyteczne
zastosowania technologii.
Fundacja Lasy i Obywatele wspiera i dokumentuje działania lokalnych społeczności, które angażują
się w sprawy lasu. Wierzymy, że w dobie zmian klimatycznych zarządzanie lasami publicznymi
w Polsce powinno się zmienić, i że do takiej zmiany potrzeba szerokiego społecznego
zaangażowania. Tworzymy rozwiązania technologiczne, prawne i społeczne, które pomagają
obywatelkom i obywatelom realizować ich prawa do współdecydowania o lasach publicznych
i lasy chronić. Marta Jagusztyn Badaczka, ewaluatorka, konsultantka międzynarodowych organizacji
rozwojowych. Pracowała m.in. w Azji Południowo-wschodniej, Chinach, Namibii i Ukrainie.
Założycielka Fundacji Lasy i Obywatele.

11 WRZEŚNIA, SOBOTA 19:00-20:30

LINIA ŻYCIA
ANNA SIERPOWSKA
Linia Życia – spotkanie w duchu świadomej pracy z ciałem, w swobodnym ruchu. Zapraszamy do
integracji doświadczeń wspólnej pracy. Zapraszamy do swobodnego ruchu, z oddechem,
w przestrzeni z muzyką. Będziemy integrować doświadczenia na planie mentalnym ale przede
wszystkim uruchomimy nasze czujące ciała by połączyć się z ty co stanowi nasze najcenniejsze zasoby
– połączenie z naszą osobistą intencją, siłą życia i żywotnością ciała. Zaprosimy ruch, ciekawość
dziecka i zabawę by w pełni połączyć się z naszym najwyższym potencjałem stając we własnej Mocy
i kontakcie ze swoją dziką naturą. Zapraszam do bezpiecznej przestrzeni swobodnego ruchu
i doświadczenia.

Anna Sierpowska – nauczycielka, medicine woman, Bodywork Wisdom Expert
– odpowiada za elementy pracy z ciałem w projektach rozwojowych. Ekspertka
w pracy z ciałem z doświadczeniem pracy z człowiekiem w procesie
transformacji. Certyfikowana nauczycielka Movement Medicine, terapeutka
w nurcie bioenergetyki lowenowskiej w procesie certyfikacji w Analizie
Bioenergetycznej metodą Aleksanda Lowena akredytowanego przez Florida
Society for Bioenergetics Analysis. Jest też trenerką slow joggingu
i masażystka według polinezyjskiej tradycji pracy z ciałem emocjami i duchem.
Ciało w jego pełnym wymiarze jest jej fascynacją. Artystka i performerka,
prowadzi ceremonie transformacji poprzez ruch. W swojej praktyce kieruje się
intencją odkrywania i wzmacnianie radykalnej akceptacji i czucia pełni życia.
Pracuje pod superwizją School Of Movement Medicine oraz Instytutu
Bioenergetyki Lowena. www.annasierpowska.com Michał Kaza – doktor nauk
farmaceutycznych, bębniarz i perkusista, miłośnik płynącego rytmu. Jeden
z założycieli projektu muzycznego Freedance. Współtworzy przestrzeń
muzyczną na warsztatach i wydarzeniach związanych z ruchem, dzięki
wieloletniemu doświadczeniu improwizując na żywo. Swoją muzykę dedykuje
świadomości w ruchu i tancerzom.

12 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 9:30-11:00

LIDERZY I LIDERKI, LIDEROM I LIDERKOM

MAKATKA
ALINA DĘBOWSKA, EDYCJA IV
I NATALIA GIERASIMIUK, EDYCJA X
nowa forma wypowiedzi

OPOZYCJA: TOTALNA, CZY
KONSTRUKTYWNA?
JAKUB JAKUBOWSKI, EDYCJA VI
Czy kryzys w jakim znajduje się dziś Polska i samorządy wynika z jakości opozycji? Jak być w
opozycji? Jak być opozycją? Podczas warsztatów chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami
samorządowymi i posłuchać o dobrych i złych przykładach "działaczy opozycyjnych", które znacie.
Opowiedzieć o ewolucji mojej postawy i porozmawiać o tym jak być sprawczym w opozycji.
Jakub Jakubowski, absolwent VI edycji, Radny Miasta Radzyń Podlaski 20142018 i Powiatu Radzyńskiego 2018-2023, w obu kadencjach w opozycji.
Zawodowo grafik i animator kultury

LIDERSKA WYMIANA
PIOTR KOZIOL, EDYCJA VI
Każda liderka i lider jest wyjątkowa/y. Mamy unikalne talenty, potencjał, doświadczenie, wiedzę
i kompetencje. Możemy jeszcze więcej zyskać wymieniając się tymi darami. Dzieląc się z innymi
pomnożymy swoje zasoby. Wiele liderek i liderów mówi o podobnych potrzebach. Odwiedzając
rozmawiam o liderskich wyzwaniach. Razem możemy sprawić, by sieć liderska przynosiła nam
jeszcze więcej korzyści. Nie tylko w trakcie zorganizowanych przez Szkołę Liderów aktywności, ale
także własnych inicjatyw liderskich, dzielenia się, wymiany, goszczenia, odwiedzania itp. Zapraszam
do wspólnej przygody i Liderskiej Wymiany

HERBATEKA - ALBUM RODZINNY
AGATA LISOWICZ-WALA, EDYCJA X
Spotkanie z herbatą oraz prezentacja działalności kulturalnej realizowanej przez przedsiębiorstwo
ekonomii społecznej w ramach aktywności Fundacja Herbateka :)
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LIDERZY I LIDERKI, LIDEROM I LIDERKOM

PROJEKT „ŻEŃSZCZYZNA” - ZACHĘCENIE
DO UDZIAŁU LIDERKI I LIDERÓW PAFW
AGNIESZKA WARGOWSKA-DUDEK, EDYCJA XV
„Żeńszczyzna” (prasłowiańska žena) jest jednym z najwcześniejszych określeń kobiety, wspólnym
językom słowiańskim. Oznaczało ono nie tylko rolę rodzinną (jak we współczesnym znaczeniu), ale
także płeć. W wiekach XV−XVII używano słów ŻEŃSZCZYZNA oraz MĘŻCZYZNA. Naszym celem
jest zebranie starych fotografii, przedmiotów, które wiążą się z kobietami z historycznego
terytorium Rzeczypospolitej. Chcemy je wspólnie utrwalić: zdigitalizować, opisać, opracować
i przypomnieć zapomniane lokalne społeczniczki - kobiety z rodzinnych fotografii. Chcemy usłyszeć
HERstorie! NAPISZEMY ZATEM SPOŁECZNIE KSIĄŻKĘ! O naszych matkach, ciotkach, babkach
i pra…babkach O CZYM BĘDZIE I TOM? (bo nie zamierzamy na tym zakończyć): Dedykujemy go
lokalnym społeczniczkom i społecznikom, liderkom i liderom, pasjonatkom i pasjonatom i ich
przodkiniom. CO MOŻNA ZROBIĆ? Nagrać i opisać HERstorie, przesłać fotografie przodkiń.
W ramach zajęć proponuję praktyczne poszukiwanie żeńskich korzeni, pracę na wybranym
narzędziu - zapoznam lub przypomnę uczestnikom bezpłatne aplikacje, platformy do digitalizacji
i archiwizacji zasobów (m.in. aplikacja EtnoStoria https://etnostoria.com/, izi.travel
https://www.izi.travel/en, o Patronite https://patronite.pl/jak_to_dziala#patron ale również
o Otwartym Systemie Archiwizacjihttps://cas.org.pl/ i platformie Europejskich Dni Dziedzictwa
i innych). Opowiem o tym jak i gdzie budować OPOWIEŚĆ integrując technologię cyfrową w myśl
Digital Storytelling. Zapytam też Liderki i Liderów PAFW jak sprawić aby projekt był realizowany na
większą skalę, jak go rozwijać, co zrobić aby opowieści były prawdziwe czyli opowiadały o tym, co
osiągały kobiety, kim były faktycznie wykraczając poza oficjalnie przypisane im role społeczne.
Więcej na temat warsztatu praktycznego też tutaj: https://szkolenia.arts-fun.pl/szkolenia/

PROJEKTY NIE SPADAJĄ Z NIEBA
ANDRZEJ SMYK, EDYCJA VI

Jak prawidłowo angażować młodzież w projekty młodzieżowe w ramach europejskiego programu
Erasmus+, sektor 'Młodzież' (o dobrych praktykach i patologiach projektowych). W jaki sposób
szukać partnerów w innych krajach, a jakie sposoby mogą wpędzić nas w kłopoty - znaczenie
pierwszych decyzji. Co zrobić jeśli już w naszym projekcie pojawił się problem? Prywatna motywacja
uczestników, a cel projektu. Nowości w programie Erasmus+ sektor 'Młodzież' (budżet 2021 2027) - moje doświadczenia. Międzynarodowe projekty młodzieżowe w czasach COVID-19.

12 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 9:30-11:00

LIDERZY I LIDERKI, LIDEROM I LIDERKOM

DOBRE WSPARCIE - SYSTEM IT DLA
WZMOCNIENIA DZIAŁAŃ WŁASNYCH NGO
PIOTR JAŚKIEWICZ, EDYCJA XI

Na spotkaniu podzielę sie: 1) Narzędziami IT dla każdego, kto chce wejść na nowy poziom
zarządzania organizacją, gminą lub firmą. 2) Pokażę jak u nas działa Smart Opieka - czyli
innowacyjna usługa społeczna, bazująca na sztucznej inteligencji i nowościach technologicznych
(internetu rzeczy, chmurze lokalnej, uczeniu maszynowym AI) już dziś dostępnych dla każdego. 3)
Na koniec zobaczymy w praktyce, jak działa system IT wprowadzający nowoczesny sposób
zarządzania pracą wolontariuszami i współpracownikami lub zarządzania usługami organizacji lub
gminy dla dobra wspólnego i w koncentracji na odbiorcy. 4) A dla chętnych ... pokażę ścieżkę
wdrożenia i bezpłatnego przetestowania (przez cały 2022 rok) tych rozwiązań w Waszych
organizacjach ;)

STATUS I KOMPETENCJE DYREKTORA
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
PAWEŁ KAMIŃSKI, EDYCJA X
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w dość ogólny sposób reguluje
funkcjonowanie instytucji kultury. Z tego powodu źródłem prawa w coraz większym stopniu jest
orzecznictwo sądów administracyjnych, nie zaś tekst samej ustawy. Powoduje to problemy
w stosowaniu przepisów oraz bieżącej działalności instytucji kultury. Z tego powodu kierowanie
instytucją kultury bywa porównywane do chodzenia po polu minowym lub pływania w tzw. mętnej
wodzie. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przepisy prawa oraz liczne orzeczenia sądowe,
rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i inne dokumenty dotyczące funkcjonowania instytucji
kultury, w tym powoływania i odwoływania dyrektora, organizacji wewnętrznej oraz relacji
z organizatorem. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kandydatów na
dyrektorów oraz samorządowców.
Menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Sekretarz
Wrocławskiej Rady Kultury. Absolwent X edycji Programu Liderzy PAFW a także Szkoły Trenerskiej
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów.
Trener i ekspert w różnorodnych projektach kulturalnych. Redaguje serwis internetowy
MenedżerKultury.pl. Jest autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.
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BLISKO PRAWDY - PERSPEKTYWA REPORTAŻYSTÓW
"PRZEWIEW"
RAFAŁ PIEKARSKI I JAN KRÓL
Dwóch autorów reportaży z naszego zbioru ”Przewiew” opowie o swoim pisarskim doświadczeniu
i warsztacie. Potem wszyscy będziemy się mogli na chwilę wcielić w reportażystów i poczuć, jak to jest
szukać bliskości w opowiadaniu czyjejś historii, zadawaniu pytań, próbie zobaczenia i zrozumienia
pełnej historii.

Rafał Piekarski - pastor Społeczności Chrześcijańskiej “TOMY” w Tomaszowie
Mazowieckim, jeden z liderów Fundacji Proem, działacz społeczny. Inicjator
i koordynator Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu Kontakt Łódź
i Kontakt Tomaszów. Ukończył lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie
Warszawskim. Mąż i ojciec trójki dzieci. Wolny czas spędza z rodziną,
podróżując bądź pijąc dobrą kawę nad równie dobrą książką. Miłośnik
literatury non-fiction (reportaż). Autor jednego z reportaży w "Przewiew - 12
historii otwartych.
Jan Król - reporter, absolwent Polskiej Szkoły Reportażu. Obecnie zajmuje się
komunikacją i promocją w Centrum Nauki Kopernik. W latach 2019 i 2020
wyróżniony w konkursie dziennikarskim im. Zygmunta Moszkowicza. Swoje
reportaże publikował na łamach „Dużego Formatu”, "Magazynu Pismo",
„Gazeta.pl” i „Newsweek.pl". Autor jednego z reportaży w "Przewiew - 12
historii otwartych.

O KSIĄŻCE "PRZEWIEW - 12 HISTORII OTWARTYCH"
WWW.SZKOLA-LIDEROW.PL/PRZEWIEW-12-HISTORII-OTWARTYCH
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WIELE GŁOSÓW, JEDNA WSPÓLNOTA - AKCJA WOKALNA
SEAN PALMER
Sean zabierze uczestników na dziką przejażdżkę w nieznane miejsce improwizowanych chórów! Nie
będziemy uczyśc się śpiewać! Nauczymy się „słuchać”, potem „replikować”, „jednoczyć”
i „improwizować”!

Sean Palmer ukończył sztuki sceniczne na MMU w Wielkiej Brytanii. Od 2000
roku występuje jako aktor i wokalista w całej Europie, a od 2010 roku prowadzi
duże chóry awangardowe. Prowadzi warsztaty z „antyśpiewu” i „śpiewaj to, co
widzisz” – odnajdywania piękna w codziennym głosie i jego niedoskonałości

