
 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu 

 

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wraz z Partnerami pragnie zaprosić Państwa do 

udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanym i skierowanym do 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski. 

 

Szkolenie realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów. 

To w sumie 48 godzin szkoleniowych. Szkolenie dopasowane jest tematycznie do Państwa 

potrzeb. Składa się ono z czterech modułów, podczas których będą poruszane takie 

zagadnienia jak: 

 

1. CSR dla NGO 

Wprowadzimy Was w świat etyki. Powiemy czym jest odpowiedzialność w pracy 

zawodowej, przedstawimy podstawowe zagadnienia CSR- czym jest etyka biznesu, społeczna 

odpowiedzialność, społeczne zaangażowanie. Wspólnie zastanowimy się po co komu CSR? I 

czy jest on tylko dla biznesu? Poznamy specyfikę działania II i III sektora. Nauczymy Was 

poszukiwać partnerów w biznesie i wskażemy korzyści dla współpracujących stron i dla 

otoczenia. 

 

2. Szkolenie równościowe, antydyskryminacyjne 

Ogólnym celem naszych warsztatów będzie rozwijanie indywidualnej wrażliwości 

antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy 

antydyskryminacyjnej w wypełnianiu zadań i misji organizacji pozarządowych. Uwspólnimy 

wiedzę na temat pojęć i zjawisk z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji (np. 

kategoryzowanie, stereotypizacja, uprzedzenia, dyskryminacja/ dyskryminacja wielokrotna). 

Przyjrzymy się jak działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. 

Zidentyfikujemy własne możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej 

pracy. Spróbujemy wspólnie wypracować rekomendacje równościowe i antydyskryminacyjne 

do standardów działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.  

 

3. Rola samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Podczas szkolenia przedstawimy wybrane formy współpracy samorządu z organizacjami - 

współtworzenie dokumentów programowych, wzajemne informowanie się o kierunkach 

działań, konsultowanie dokumentów strategicznych (obligatoryjnie roczny program 

współpracy), powierzanie i zlecanie zadań publicznych. Wskażemy jakie mogą być 

pozafinansowe formy wspierania NGO. Omówimy rolę Rad Działalności Pożytku 

Publicznego oraz partnerstwa projektowego. Ponadto omówimy zagadnienia związane z 

partycypacją obywatelską - role samorządu i organizacji pozarządowych w ramach 

konsultacji społecznych. Dlaczego warto angażować się w konsultacje społeczne? 

 

4.  Crowdfunding i Impact investing. Sensowne finanse na sensowny projekt 
Dowiesz się czym jest Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe , jak przekonać do 

siebie i swojego pomysłu finansujących, którymi mogą być członkowie społeczności 

wirtualnych, znajomi, rodzina i wszelkie osoby, które za pomocą wpłat drobnych kwot, chcą 

wesprzeć twórców projektu. Wiele drobnych wpłat składa się na dużą pulę środków, które 

pozwalają spełniać marzenia, rozwijać biznes lub organizować atrakcyjne eventy. Dowiesz 

się czym jest impact investing, czyli inwestowanie dla zysków finansowych, społecznych i 



innych. Pokażemy Ci jak możesz skorzystać z tych nowych pomysłów; jak opracować Lean 

canvas własnego projektu [czyli wskazać mocne i słabe strony Twojego projektu, odkryjesz, 

nad czym jeszcze można popracować, by projekt odniósł sukces. Lean canvas to 9 pól, jedna 

kartka papieru]. Opowiemy o finansowaniu pomysłów za pomocą środków własnych i 

pozyskanych - obcych oraz pomożemy Ci przygotować projekt – będzie m. in. o tym jak 

ważne jest odpowiednie podejście, budowanie zespołu i społeczności, autentyczny marketing. 

 

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. 

 

TERMINY 

Szkolenia realizowane są w następujących terminach: 

ZJAZD NR 1 ZJAZD NR 2 ZJAZD NR 3 ZJAZD 4 

13-14.02.2015  13-14.03.2015 10-11.04.2015 8-9.05.2015 

 

W celu zapisania się na szkolenie: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 

Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo na 

adres ngo@dzialamyrazem.pl, lub: faksem 65-573-33-04. 

Więcej informacji o rekrutacji pod numerem tel.: 65-573-33-08.  

Wszelkie informacje o szkoleniach dostępne są na stronie www.rokosowo.pl oraz na stronie 

projektu www.dzialamyrazem.pl  

 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Szkolenie odbędzie się w Zamku w Rokosowie www.rokosowo.pl. Organizator gwarantuje 

bezpłatnie w ramach szkolenia: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe. Zapewniamy 

transport z Poznania do Rokosowa.  

 

Szkolenia będą prowadzone przez: 

 

Dawid Sokołowski - Crowdfunding i Impact investing. Sensowne finanse na sensowny 

projekt  

 

Założyciel Sieci Sensownego Biznesu. Pracował w Gildii Aniołów Biznesu oraz funduszu 

VC ZernikeMeta Ventures gdzie oceniał oraz pracował z projektami startupowymi. Przez 

jego ręce przeszło ok. 700-800 projektów. Wielokrotnie prowadził warsztaty i prezentacje 

dotyczące rynku startupów i inwestycji w Polsce oraz ich przygotowania do inwestycji 

kapitałowych. Ma także na swoim koncie lekcje z dwóch nieudanych własnych projektów co 

sprawia, że oprócz profesjonalnego doświadczenia inwestorskiego nauczył się wiele na 

własnej skórze. 

Jako wielki zwolennik interdyscyplinarności czerpie doświadczenia i umiejętności z wielu 

źródeł. Jego zainteresowania dotyczą m.in. crowdsourcingu, ekonomii współpracy, 

przedsiębiorczości społecznej, kreatywności, studiów przyszłości, ale także filozofii wschodu, 

psychologii czy zdrowego stylu życia. 

 

mailto:ngo@dzialamyrazem.pl
http://www.rokosowo.pl/
http://www.dzialamyrazem.pl/


 

Łukasz Broniszewski - Rola samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Absolwent filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa 

Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej. Działacz społeczny – prezes zarządu 

Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii 

Społecznej. Koordynator projektów, trener, fundraiser. Jako ekspert współtworzył dokumenty 

strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem 

III sektora m.in. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Program Współpracy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017. 

 

Małgorzata Dymowska - Szkolenie równościowe, antydyskryminacyjne 

 

Trenerka umiejętności społecznych i trenerka antydyskryminacyjna. Prowadzi warsztaty i 

szkolenia, przygotowuje programy szkoleniowe i podręczniki, bierze udział w realizacji 

badań mających na celu wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań służących równemu 

traktowaniu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji, na poziomie jednostkowym, 

instytucjonalnym i społecznym.  

Pracuje z pracownicami i pracownikami administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 

z nauczycielkami i nauczycielami, bibliotekarkami i bibliotekarzami, studentami i 

studentkami.  Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla Głuchych oraz dla nauczycieli/ 

wychowawców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchu.  

Przeprowadziła audyty organizacyjne z zakresu wdrażania zasady równości szans w centrach 

wsparcia i organizacjach wspierających funkcjonujących na Mazowszu, w ramach projektu  

„Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu – system wspierania i certyfikowania 

działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” 

(Stowarzyszenie BORIS). 

Obecnie bierze udział w badaniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. 

„Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, którego celem jest przyjrzenie 

się sytuacjom związanym z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, a także prowadzonym 

przez szkoły działaniom równościowym, zarówno z perspektywy uczennic i uczniów, jak i 

nauczycielek i nauczycieli.  

Absolwentka Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz przeciwdziałania 

dyskryminacji  na poziomie zaawansowanym, Szkoły Treningu Grupowego i Szkoły 

Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Prezeska 

Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.  

 

Szymon Iwanowski – CSR dla NGO 

 

Szkoleniowiec i nauczyciel akademicki; dydaktyk kursów etycznych i okołoetycznych od 

roku 2000. Sympatyk i praktyk e-learningu od 2003 roku (przeprowadzonych ponad sto 

kursów e-learningowych). Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie 

Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (2005). Posiada kwalifikacje czynnego zawodowo 

nauczyciela (2006). Absolwent Łódzkiej Szkoły Trenerów (roczny kurs trenerski, OPUS 

2010). Od trzech lat współpracuje z III sektorem (szkolenia, koordynacje) – m.in. autor 

broszury i tematyki programów TV w ramach projektu Kształcenie ustawiczne – aktualne 



kompetencje i kwalifikacje(www.ksztalcsie.pl). Współautor artykułu E-filozofia: e-learning i 

b-learning w nauczaniu filozofii, w książce Filozofia. Edukacja interaktywna, pod red. A. 

Pobojewskiej (Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012). 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

http://www.ksztalcsie.pl/

