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Uczestników dotychczasowych szkoleń  
regionalnych Akademii Instytutu Spraw 
Obywatelskich.

kOgO  
ZaprasZamy?

Kurs specjalistyczny składający się  
z pięciu bezpłatnych, dwudniowych  
szkoleń. To propozycja dla najmocniej  
zaangażowanych uczestników szkoleń 
otwartych/zamkniętych. 

cO dajemy?
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harmOnOgram 
i prOgram  
warsZtatów

Głównym elementem kursu specjalistycznego  
jest cykl warsztatów, obejmujących 5 poniższych 
obszarów tematycznych oraz udział  
w jednodniowej wizycie studyjnej.

Każde warsztaty trwają dwa dni  
(16 godzin szkoleniowych łącznie).

Miejsce wszystkich spotkań: Hotel Ibis Warszawa 
Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa

Uwaga, decyzja, czy zajęcia będą organizowane  
w formie stacjonarnej czy zdalnej zależeć będzie  
od sytuacji epidemiologicznej i powszechnie  
obowiązujących regulacji. Oznacza to, że w toku  
trwania Programu forma zajęć może się zmieniać. 

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:  
dyplom, materiały szkoleniowe, a w przypadku 
szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe oraz obiad.  
Dla osób spoza miejscowości, w której odbywa się 
szkolenie, zapewniamy nocleg ze śniadaniem oraz 
możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

1.

2.
3.

4.

5.
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Korzyści dla uczestnika:

• pozyskanie wiedzy na temat procesu rozmowy i negocjacji z decydentami

• nabycie umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi  
i technik komunikacji interpersonalnej

• zmiana postawy związanej z prowadzeniem rozmów i negocjacji z decydentami

jak negOcjOwać i rOZmawiać 
Z decydentami?
25-26.09.2021

Tomasz Piotr Sidewicz – zawodowy negocjator, który bierze  
odpowiedzialność za efekt prowadzonych negocjacji. Specjalizuje się  
w trudnej komunikacji biznesowej, wpływie społecznym (manipulacje),  
rozpoznawaniu kłamania oraz negocjacjach w konflikcie interesów.  
Pasjonuje się komunikacją interpersonalną, zarówno werbalną,  
jak i niewerbalną, szczególnie w obszarach wpływu (pragmatyka)  
i językoznawstwa kryminalistycznego.

Zakres tematyczny szkolenia:

• przebieg procesu rozmowy i negocjacji z decydentami

• udział przedstawicieli organizacji pozarządowych  
w procesie rozmowy i negocjacji z decydentami

• narzędzia i techniki komunikacji interpersonalnej
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Korzyści dla uczestnika:

• pozyskanie wiedzy na temat procesu stanowienia prawa na poziomie lokalnym,  
udziału organizacji pozarządowych w tym procesie oraz narzędzi prawnych

• nabycie umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi  
w procesie stanowienia prawa na poziomie lokalnym
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jak wykOrZystać prawO  
na pOZiOmie samOrZądOwym?
09-10.10.2021

Jarosław Ogrodowski –  ekspert w zakresie partycypacji społecznej  
i rewitalizacji, społecznik, samorządowiec. Pracował w Biurze ds. Rewitalizacji  
i Zabudowy Urzędu Miasta Łodzi. W latach 2016-2019 pracownik Instytutu  
Rozwoju Miast, gdzie odpowiadał za prowadzenie szkoleń, tworzenie dokumentów 
strategicznych dla samorządów oraz tworzenie publikacji poradnikowych  
i podręczników dla samorządów z zakresu partycypacji społecznej i rewitalizacji. 
Współzałożyciel ruchu „TAK dla Łodzi”, Ruchu Społecznego „Szacunek dla Łodzi”  
oraz fundacji Instytut Działań Samorządowych.

Zakres tematyczny szkolenia:

• przebieg procesu stanowienia prawa na poziomie lokalnym  
(gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska)

• udział przedstawicieli organizacji pozarządowych  
w procesie stanowienia prawa na poziomie lokalnym

• narzędzia prawne, z których mogą korzystać przedstawiciele  
organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa  
na poziomie lokalnym, m.in. ciała doradcze funkcjonujące  
przy gminie, zespoły robocze powoływane przez włodarza,  
komisje rady, panel obywatelski, referendum lokalne,  
inicjatywa uchwałodawcza, dostęp do informacji publicznej,  
plan zagospodarowania przestrzennego, budżet gminy,  
budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne



Korzyści dla uczestnika:

• pozyskanie wiedzy na temat techniki tworzenia wirusowych treści

• nabycie umiejętności związanych ze storytellingiem  
i przygotowywaniem przyczepnych historii

• zmiana postawy związanej z zarażaniem ideami społecznymi

jak Zarażać ideami  
spOłecZnymi?
20–21.11.2021

Piotr Bucki –  architekt, który wybrał projektowanie zdań a nie budynków.  
Aktor, który scenę teatralną zamienił na sale szkoleniowe i spotkania z widownią  
na konferencjach. Psycholog, który lubi badać i ciągle zadaje sobie pytanie, „skąd 
wiem, to co wiem?”. Od 18 lat uczy ludzi projektować komunikację w różnych  
wymiarach. Zawsze bazuje przy tym na psychologii poznawczej i neuronaukach.  
Autor książek,m.in. „Porozmawiajmy o komunikacji”, „Złap równowagę” i „Viral”.  
Napisał wstęp do polskiego wydania bestsellera „Przyczepne historie”.  
Od ponad 9 lat związany z WSB, gdzie projektuje kierunki i wykłada,  
głównie w obszarze brandingu, marketingu i komunikacji. Wykłada też  
na USWPS, SGH i AGH. Szkoli m.in. w Allegro, Dynatrace, Santanderze,  
Nordea IT. Współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i GNSSA,  
gdzie współtworzy programy szkoleniowe dla startupów i konsultantów.

Zakres tematyczny szkolenia:

• tworzenie wirusowych treści, storytelling’u,  
kartografii kulturowej, przyczepnych historii

• praktyczne przykłady zarażania ideami społecznymi
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Korzyści dla uczestnika:

• pozyskanie wiedzy na łączenie różnych źródeł pozyskiwania funduszy:  
darczyńców instytucjonalnych, darczyńców indywidualnych, darczyńców  
biznesowych, działalności gospodarczej i kapitału żelaznego

• uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie podstaw planowania  
kampanii fundraisingowej

• pozna narzędzia i metody pracy fundraisera

jak pOZyskiwać fundusZe  
na dZiałalnOść OrganiZacji?
27-28.11.2021

Zakres tematyczny szkolenia:

• konkretne przykłady dobrych praktyk w obszarze fundraisingu organizacji  
rzeczniczych/strażniczych/lobbingowych. Przykładowe, dobre komunikaty  
fundraisingowe (przykłady NGO polskich i/lub zagranicznych)

• nowe technologie w pracy fundraisera

• fundraising partyzancki. Narzędzia i metody. Gdzie szukać pieniędzy na fundraising

• jak budować społeczne zaangażowanie w organizacjach rzeczniczych/strażniczych/ 
lobbingowych/think-tankowych

• jak zbudować ciepłą bazę darczyńców jednorazowych i regularnych

• nieoczywiste sposoby/źródła pozyskiwania pieniędzy

• jak tworzyć case for support w organizacjach rzeczniczych/strażniczych/ 
lobbingowych/think-tankowych? Jak sprzedać naszą ideę?

Michał Rżysko –  zajmuje się zarządzeniem projektami, promocją  
i pozyskiwaniem funduszy. Związany jest z Fundacją Pomoc Maltańska –  
Maltańska Służba Medyczna, gdzie pozyskuje fundusze i zarządza projektami  
międzynarodowymi. Jest certyfikowanym trenerem organizacji pozarządowych, 
współpracownikiem Polskiego Stowarzyszeniem Fundraisingu, Toruńskiej  
Federacji Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu w Warszawie,  
Korpusu Solidarności, Fundacji Orlen, Instytutu Pozytywnej Edukacji i wielu innych, 
dla których prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje z zakresu fundraisingu.
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Korzyści dla uczestnika:

• pozyskanie wiedzy na temat procesu stanowienia prawa  
na poziomie krajowym, udziału organizacji pozarządowych  
w tym procesie oraz narzędzi prawnych

• nabycie umiejętności związanych z wykorzystywaniem  
narzędzi w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym

jak wykOrZystywać prawO 
na pOZiOmie krajOwym?
11-12.12.2021

Konrad Hennig –  doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, ekspert 
w zakresie analizy polityk publicznych. Pełni funkcję Dyrektora programowego Forum 
Prawo dla Rozwoju. W przeszłości pracował m.in. jako ekspert Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego, naczelnik wydziału w Centrum Analiz Strategicznych  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno- 
Ekonomicznej w Sieradzu. Publikował teksty naukowe oraz prowadził zajęcia  
z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zakres tematyczny szkolenia:

• przebieg procesu stanowienia prawa na poziomie krajowym

• udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie  
stanowienia prawa na poziomie krajowym

• narzędzia prawne i instytucje, z których mogą korzystać przedstawiciele  
organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa na poziomie krajowym,  
m.in. petycje do Sejmu i instytucji publicznych, wniosek do RPO, konsultacje publiczne,  
interpelacja poselska, komisje i zespoły parlamentarne, Centrum Analiz Strategicznych,  
obywatelska inicjatywa ustawodawcza, referendum krajowe
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cZęścią prOgramu 
będZie 1-dniOwy 
wyjaZd studyjny 
dO warsZawy

Wizyta będzie dedykowana procesowi stanowienia 
prawa od prac nad założeniami aktu prawnego,  
poprzez inicjatywę ustawodawczą, ścieżki  
legislacyjne, w tym w odniesieniu do prowadzenia  
konsultacji społecznych i włączenia partnerów  
społecznych i organizacji pozarządowych w proces 
stanowienia prawa, monitorowanie wdrażania  
prawa i jego stosowania.

Podczas wizyty odbędzie się panel ekspercki –  
spotkanie z legislatorami i praktykami, parla- 
mentarzystami/przedstawicielami ministerstw  
biorącymi aktywny udział w pracach nad  
stanowieniem prawa. Wizyta studyjna  
planowana jest na maj lub czerwiec br.,  
w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną.
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Zaakceptowania Regulaminu Projektu  
oraz podpisania umowy szkoleniowej

Przemyślenia możliwości udziału w kursie.  
Uczestnik powinien wziąć udział we wszystkich  
spotkaniach.

cZegO  
wymagamy?

1.
2.

Przez 80% czasu szkolenia uczymy się  
przez doświadczenie (Cykl Kolba).  
Wykorzystujemy metody warsztatowe,  
dyskusyjne, coachingowe i gry.

metOdy pracy
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W I edycji kursu może wziąć udział 15 osób, dlatego  
przy wyborze uczestników będziemy brać pod uwagę  
udzielone odpowiedzi w formularzu i dotychczasowe  
zaangażowanie podczas szkoleń regionalnych.

Skontaktujemy się z wybranymi uczestnikami,  
by poinformować co dalej. Ostateczna lista uczestników  
będzie zamieszczona na stronie Akademii.

jak wygląda  
rekrutacja  
i jak się ZgłOsić?

Wypełnij formularz dostępny TUTAJ. 
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https://forms.gle/Hyw9SKFT5hKuhtRU8


Zadzwoń do Marty Stępniak  
tel. 519 300 647 lub napisz:  
akademia@instytut.lodz.pl

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40 | 91–408 Łódź 
tel./fax: 42 630 17 49

www.instytutsprawobywatelskich.pl

f/instytut.spraw.obywatelskich 
w/InstytutSprawO 
i/instytut 
y/InstytutSprawObywatelskich

masZ pytania?

patrOn medialny

tygodniksprawobywatelskich.pl 12

https://instytutsprawobywatelskich.pl
https://www.facebook.com/instytut.spraw.obywatelskich/
https://twitter.com/InstytutSprawO
https://www.instagram.com/instytut/
https://www.youtube.com/channel/UCWdNHp2fsu1v23Nf_kvN1bA
https://tygodniksprawobywatelskich.pl
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