Zagadnienia przekrojowe
warsztaty dla Grantobiorców
programu Obywatele dla Demokracji

Warsztat I: Równe szanse
25.06.2015 w godz. 9.00 – 17.00, miejsce spotkania: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a,
Warszawa
„Różnorodność i równe szanse w planowaniu i wdrażaniu działań projektowych”
Celem warsztatu jest prezentacja narzędzi ułatwiających planowanie i wdrażanie działań projektowych
z uwzględnieniem różnorodności oraz równych szans. Spotkanie będzie składać się z 3 części:
1. Wprowadzenie do tematyki równych szans i różnorodności w organizacjach, a także w zarządzaniu
projektami i poszczególnymi wydarzeniami w ramach realizowanych projektów
2. Planowanie i wdrażanie działań projektowych z uwzględnieniem równych szans i różnorodności –
pomocne narzędzia
3. Monitorowanie różnorodności oraz równych szans w trakcie realizacji działań z uwzględnieniem
wymagań końcowej ewaluacji projektu.
Podczas warsztatu zaprezentujemy przykłady narzędzi oraz dobrych praktyk. Będzie okazja do sprawdzenia
skuteczności narzędzi w praktyce na przykładach zarówno z własnych organizacji, jak i z doświadczeń British
Council – organizacji globalnej prowadzącej swoją działalność w ponad 100 krajach, obecnej w Polsce
od 76 lat.
Warsztat poprowadzą:
Ewa Kownacka - psycholożka międzykulturowa i trenerka równościowa. Od przeszło dekady prowadzi
szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu komunikacji międzykulturowej, równych szans i różnorodności dla
administracji publicznej (m.in. Urząd ds. Cudzoziemców, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Urząd Miasta St. Warszawy), służb społecznych i mundurowych (personel medyczny,
nauczyciele i nauczycielki, Straż Graniczna) oraz dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i
zagranicą. Od 2006 roku współpracuje z British Council w projektach lokalnych i globalnych. Członkini
panelu eksperckiego Diversity Assessment Framework British Council - procesu oceny rozwoju i postępów
organizacji w realizacji polityki równych szans i różnorodności.
Przemysław Tymiński - koordynator projektów British Council w dziale Edukacja i Społeczeństwo, jest
lokalnym przedstawicielem Diversity Unit i członkiem Global Diversity Network odpowiedzialnym m.in. za
promocję, monitoring i ewaluację zarządzania równymi szansami i różnorodnością w organizacji. Posiada
doświadczenie w koordynacji działań związanych z wdrażaniem Diversity Assessment Framework na
poziomie regionalnym. Przeprowadzał szkolenia i prezentacje z zarządzania różnorodnością m.in. na
potrzeby Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Konfederacji Lewiatan, Fundacji LGBT Biznes Forum,
Kolegium Europejskiego.
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Warsztat II: Dobre rządzenie
2.07.2015 w godz. 10.00 – 16.00, miejsce spotkania: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a,
Warszawa
„Dobre zarządzanie i dobre rządzenie – jak wprowadzać w życie Kartę zasad, żeby działać skutecznie i
odpowiedzialnie”
Na czym polega dobre rządzenie w organizacji pozarządowej i czym się różni od zarządzania? Dobre rządzenie oznacza
podejmowanie decyzji oraz działań, charakteryzujące się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron,
praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem
głosów mniejszości, efektywnością, jak również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa.
Na warsztatach poświęconych dobremu rządzeniu porozmawiamy o tym, co to w praktyce oznacza dla naszych
organizacji i jak możemy wdrażać zasady dobrego rządzenia w codziennym ich funkcjonowaniu. Warsztaty będą miały
bardzo praktyczny wymiar, poszczególne zasady będziemy omawiać na autentycznych przykładach - złych i dobrych zachęcając uczestników do dyskutowania o ich własnych doświadczeniach. Uczestnicy warsztatów zostaną przed

warsztatem poproszeni o zgłoszenie tematów szczególnie ich interesujących, a w trakcie warsztatu będą
mogli przedstawić i przedyskutować z innymi praktyki stosowane w swoich organizacjach. Będziemy w ten
sposób pracować na przykładach z naszej najbliższej rzeczywistości.

Warsztaty poprowadzi Katarzyna Sadło - trenerka i konsultantka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z 20-letnim doświadczeniem. Współautorka wytycznych do uaktualnionej wersji Karty
Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
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Warsztat III: Zrównoważony Rozwój
6.07.2015 w godz. 10.00 – 17.00, miejsce spotkania: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a,
Warszawa

Odpowiedzialne zakupy w praktyce // Prawo autorskie i efektywne publikowanie w sieci
Warsztat będzie się składał z dwóch części. Pierwsza dotyczyć będzie społecznego aspektu zasady
zrównoważonego rozwoju. Celem warsztatu będzie przedstawienie specyfiki przedsiębiorstw społecznych,
a także przekazanie praktycznej wiedzy na temat społecznie odpowiedzialnych zakupów i korzyści z nich
wynikających. Uczestnicy poznają dostępne narzędzia ułatwiające dotarcie do oferty przedsiębiorstw
społecznych.
Druga część spotkania dotyczyć będzie prawa autorskiego i efektywnego publikowania w sieci. Jak spełniać
wymogi grantodawców dotyczące otwartości i jak wykorzystać maksymalnie jej potencjał? Warsztat będzie
okazją do przejścia od podstaw prawnych i licencji Creative Commons po praktyczne porady dotyczące
korzystania, wyszukiwania i publikowania otwartych zasobów.
Warsztaty poprowadzą:
Przemysław Kozak - psycholog, trener biznesu, administracji publicznej oraz NGO. Absolwent
podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły
Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys - Jan Robert Sołtys. Licencjonowany trener programu
„Spadochron” dla osób poszukujących pracy i zmieniających zawód. Specjalizuje się w obszarach związanych
z ekonomią społeczną, budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi,
rozwojem menadżerskim i osobistym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds.
Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. Trener w projekcie szkoleniowym
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Trener sukcesu”. Od 2010 r. zarządza działalnością
gospodarczą Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych aktywnie współpracując z przedsiębiorstwami
społecznymi.
Kamil Śliwowski – koordynator edukacyjny Creative Commons Polska. Na co dzień koordynator projektów
edukacyjnych i trener w Fundacji Panoptykon, zajmującej się ochroną praw człowieka przed współczesnymi
formami nadzoru. Poza pracą w organizacjach pozarządowych tworzy serwis o otwartych zasobach
edukacyjnych, prowadzi zajęcia z wykorzystywania nowych technologii w humanistyce w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej.
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