Szanowni Państwo!
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat szkolenia.
Trenerzy, którzy będą prowadzić wrześniową grupę, to nasi wieloletni współpracownicy Przemysław Kozak i
Katarzyna Bryczkowska. Krótkie notatki o trenerach znajdą Państwo na końcu tej wiadomości.
HARMONOGRAM:
1 i 2 tydzień – Warsztat Planowania Projektów. Będziemy rozmawiać o takich tematach jak diagnoza
potrzeb, cel projektu, harmonogram, budżet, ewaluacja… W tym czasie uczestnicy będą opracowywać własne
projekty – będzie można pracować nad projektami w grupach.
3 tydzień – co to jest partycypacja obywatelska? Czym jest trzeci sektor? Jaki sens ma wolontariat? W tym
czasie zaprosimy też gości – aktywnych seniorów, którzy już mają doświadczenia w działaniu na rzecz innych,
będzie też czas na dopracowywanie Państwa projektów.
W poniedziałek 19 września spotkamy się na wyjątkowym wydarzeniu, czyli prezentacji przez uczestników
projektów na forum publicznym – przed innymi uczestnikami Akademii Aktywnego Seniora i przed komisją
konkursową.
23 września – termin na złożenie swoich projektów.
Do 30 września – wyniki konkursu i informacja o tym, które projekty zostaną przez nas sfinansowane.
Do 30 listopada – czas na realizację projektów.
W czasie szkolenia zapewniamy poczęstunek, podręczniki i materiały szkoleniowe. Uczestnicy dostaną
również regulamin opisujący jak projekty będą oceniane.
Przez cały czas trwania szkolenia i realizacji projektów uczestnicy będą mogli konsultować się z trenerami,
którzy będą służyć pomocą w procesie ich tworzenia i realizacji.
Na koniec przypominamy, że sfinansowanie przez nas projektów nie oznacza, że FISE przekaże uczestnikom
fundusze, tylko że zapłaci za wybrane przez uczestników usługi lub produkty.

Warsztat Warszawski to to śródmiejskie miejsce aktywności lokalnej.
Istniejemy po to, żeby wspierać inicjatywy obywatelskie mieszkańców
Warszawy i stołecznych organizacji pozarządowych. "Warsztat" to
przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów i ich realizacji. Każdy może
bezpłatnie skorzystać z naszych sal, a także wziąć udział w debatach i
konsultacjach związanych z dalszym rozwojem miasta oraz w szeregu
zajęć, organizowanych przez nas i przez korzystające z naszych sal
organizacje / grupy mieszkańców z myślą o mieszkańcach Śródmieścia i
nie tylko.

Przemysław Kozak
Psycholog i trener biznesu, administracji publicznej oraz NGO.
Absolwent podyplomowych studiów z zarządzania zasobami ludzkimi na
Uniwersytecie Warszawskim 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 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 ramach projektu
szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Trener
sukcesu”. Klienci, dla których realizował usługi w ostatnim czasie: Pekao SA, Media Markt, Saturn, Test HR,
Komisja Nadzoru Finansowego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
Komenda Główna OHP, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(Departament Wdrażania Programów Rozwojowych), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła
Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie „Wiosna”, Fundacja
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Interesuje się psychologią osobowości oraz tematyką organizacji
samouczących się. Lubi wędrówki górskie i jazdę na nartach.

Katarzyna Bryczkowska
Trenerka, Coach
Trenerka Biznesu,Coach, specjalistka kształcenia dorosłych,
doradczyni zawodowa, przedsiębiorczyni. Od 9 lat z pasją
prowadzi szkolenia metodą warsztatową. Autorka i
współautorka wielu programów szkoleniowych
skierowanych do MŚP oraz klientów organizacji
pozarządowych. Licencjonowana trenerka programu
Wirtualna Firma i kursu Planowania Kariery „Spadochron”.
Twórczyni koncepcji, opiekun merytoryczna oraz trenerka Szkoły Trenerów Biznesu FRDL. W ramach szkoleń
oraz treningów indywidualnych wspiera ludzi biznesu w rozwoju i prowadzeniu oraz planowaniu inwestycji w
swoich firmach. Specjalizuje się w następujących obszarach: powstawanie i rozwój MŚP, planowanie kariery
zawodowej, ekonomia społeczna oraz kształcenie kadry trenerskiej.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzuje się w Katedrze Edukacji Dorosłych i Andragogiki
Wydziału Pedagogicznego UW, gdzie prowadzi również zajęcia kursowe ze studentami.
Prywatnie mama 12 letniej Maliny, właścicielka kota, dwóch gryfoników brukselskich, miłośniczka własnego
ogrodu i Warszawy. W wolnych chwilach trenuje taniec współczesny.

