Szczegółowy program Szkoły Liderów i Liderek Społecznych
1. szkolenie – 30.09.- 01.10.2017
 Społeczność lokalna i jej rozwój
 Odkrywanie potencjałów miejsc i ludzi
 Skuteczny lider i liderka
 Rola animatora społecznego w środowisku lokalnym
 Angażowanie i mobilizowanie mieszkańców do działania
Wizyta studyjna – 26 - 28.10.2017
• Odwiedzimy co najmniej 4 organizacje działające na rzecz lokalnej społeczności. Spotkamy
się z praktykami, którzy opowiedzą i pokażą, w jaki sposób współtworzą z mieszkańcami
ciekawe rozwiązania związane z przedsiębiorczością społeczną
2. szkolenie – 18 - 19.10.2017
 Rola lidera w kierowaniu pracą zespołu
 Motywowanie ludzi do działania
 Skuteczna współpraca
 Organizacja spotkania z mieszkańcami – pierwsze kroki
Realizacja przedsięwzięcia – listopad - grudzień 2017 r.
Zadaniem uczestników Szkoły Liderów będzie wymyślenie oraz zrealizowanie w swojej
społeczności lokalnej przedsięwzięcia. Ma to być krótkie wydarzenie skierowane do
mieszkańców, które pozwoli np. zintegrować społeczność, zainspirować mieszkańców oraz
sprawdzić się we wspólnym działaniu. O tym czy będzie to rodzinny piknik, zajęcia dla dzieci, gra
terenowa dla młodzieży czy spotkanie tematyczne dla seniorów zdecydują sami uczestnicy
projektu. Wymyślenie pomysłu, zaplanowanie działań oraz ich realizacja odbędą się pod okiem
trenerów i animatorów. Co ważne, uczestnicy Szkoły będą mogli na wydatki związane
z przedsięwzięciem przeznaczyć kwotę do 1 000 zł.
3. szkolenie – 03 - 04.02.2018
 Podsumowanie przedsięwzięć
 Lokalne partnerstwa i koalicje
 Czy już jestem Liderem/Liderką Społeczną? Analiza potencjału i planowanie własnego
rozwoju
WYMAGANA JEST OBECNOŚC NA MIN. 80% ZAJĘĆ
Zajęcia odbywać się będą w Krakowie – OWES Krakowski Obszar Metropolitarny
W siedzibie Biura Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/Ip

PROWADZĄCY:

Ewa Chromniak
Współzałożycielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, obecnie Prezeska Zarządu Fundacji.
Trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacji pozarządowymi i instytucjami
samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji
działań, współpracy partnerskiej w środowisku oraz urzeczywistnianiu idei „partycypacji
obywatelskiej” czyli włączania mieszkańców w życie społeczne. Nieustanie uczy się
animacji społecznej, wspomagając społeczności lokalne i grupy nieformalne w rozwoju
w oparciu o zasoby lokalne.
Od 2005r. zaangażowana w rozwój III Sektora w Małopolsce, szczególnie w Krakowie.
Obecnie, członkini Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.
Absolwentka Kierunku Nauki Polityczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów
podyplomowych w zakresie Zarządzania Ekonomią Społeczną Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, uzyskała
certyfikat jakości szkoleń I stopnia. Uczestniczka Szkoły Treningu Grupowego,
Grupa Training&Consulting.
Teresa Jankowska – animatorka, trenerka, superwizorka, edukatorka CAL. Doświadczenie w
zakresie animacji społecznej i kulturalnej (m.in. Centrum Aktywności Lokalnej, Program
Rozwoju Bibliotek, , Dom Kultury+, Inicjatywy Lokalne 2014, 2015, 2016, 2017), partycypacji
w rewitalizacji, animacji środowisk lokalnych w programie Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie).
Joanna Czarnik
Członkini zarządu Biura Inicjatyw Społecznych. Psycholog i trener. Zajmuje się planowaniem
programów szkoleniowych oraz organizacyjną i formalną stroną projektów unijnych. Zależy
jej na tym, aby podejmowane działania cechowały się jak najwyższą jakością i przynosiły ich
odbiorcom realną zmianę. Jej zainteresowania i doświadczenia zawodowe wiążą się przede
wszystkim z edukacją pozaformalną. Projektuje, realizuje programy i cykle
szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji zawodowych i osobistych. Prowadzi również
szkolenia związane m.in. z uczeniem siebie i innych, umiejętnościami społecznymi oraz
zarządzaniem ludźmi i realizacją projektów. Ma na swoim koncie zarówno szkolenia
i projekty edukacyjne skierowane do młodzieży jak i dorosłych. Od początku swojej drogi
zawodowej kieruje również zespołami projektowymi i jest związana z sektorem organizacji
pozarządowych.

