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O Fundacji

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. 
Od ponad 20 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. 
Wynajdujemy i wspieramy liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, 
instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wierzymy, że to 
właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych 
opcji politycznych i społecznych. Programy Fundacji są silnym doświadczeniem 
rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach 
w życiu publicznym. Pośród absolwentów naszych projektów edukacyjnych jest 
wielu działaczy społecznych, samorządowych, a także kilku posłów tej kadencji.

Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania 
wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju. 
Podstawowe programy Fundacji, dzięki zaangażowaniu donorów i darczyńców, 
pozostają od wielu lat bezpłatne lub niskopłatne. Ponadto Szkoła Liderów oferuje 
indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta programy i usługi. Zysk z działalności 
gospodarczej w całości przeznaczany jest na cele statutowe organizacji. Nasze 
programy realizujemy dzięki wsparciu polskich oraz zagranicznych fundacji i programów pomocowych, 
a także - w coraz większej mierze - dzięki zaangażowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Organizacja powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego Zbigniewa 
Pełczyńskiego. Od 2014 roku działa jako Fundacja.

Główne nurty działalności 
Fundacji

Edukacja działaczy publicznych w Polsce  -  to  główny 
nurt działalności polegający na edukacji działaczy 
publicznych, a także promowaniu rzetelnej dyskusji o 
sprawach publicznych i modelu państwa. Fundamentem 
Szkoły Liderów jest przekonanie o tym, że społeczeństwo 

obywatelskie charakteryzuje się otwartością wobec 
różnych środowisk i przekonaniem, że obywatele 
powinni aktywnie budować swoje państwo na różnych 
szczeblach. Dlatego też nasze programy koncentrują się 
na kształceniu obywatelskich elit, wspieraniu publicznej 
debaty o problemach państwa i społeczeństwa, rozwoju 
i aktywizacji społeczności lokalnych oraz współpracy 
pomiędzy różnymi sektorami państwa.



Władze

Władze Fundacji:

• Przemysław Radwan-Röhrenschef - Prezes Zarządu 
• Katarzyna Czayka-Chełmińska - Wiceprezeska Zarządu 
• Maria Makowska - Członkini Zarządu 
• Magdalena Mazur - Członkini Zarządu (do lutego 2016 r.)
• Magdalena Tchórznicka - Członkini Zarządu (do listopada 2016 r.)

Rada Fundacji: 

• Zbigniew Pełczyński 
• Mirella Panek-Owsianska 
• Tomasz Chmal 
• Marcin Walecki 
• Rafał Mrówka 
• Urszula Pasławska 

Programy międzynarodowe - celem tego nurtu jest przekazywanie wypracowanych w Polsce metod 
szkolenia działaczy publicznych w zakresie edukacji obywatelskiej. Działania te kierujemy do Polonii 
oraz do innych organizacji z obszaru Europy posiadających podobne doświadczenia. Jednocześnie jest 
to wspieranie przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz promocja 
idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Nasze projekty w 2016r. realizowaliśmy 
z partnerami z Ukrainy.



Zespół

W 2016 roku przy różnych projektach pracowali:

Konsultacja merytoryczna i wsparcie projektów:

• Prof. Zbigniew Pełczyński 
• Przemysław Radwan-Röhrenschef

Dyrektorka Programu Liderzy PAFW

• Katarzyna Czayka-Chełmińska 

Program Liderzy PAFW

• Maria Makowska
• Agnieszka Szelągowska
• Julia Szcześniak
• Aleksandra Daszkowska-Kamińska
• Magdalena Plewowska-Semik
• Paulina Książek
• Anna Małyszko

Programy polityczne

• Magdalena Tchórznicka
• Iwona Ciećwierz
• Hanna Nowicka
• Jakub Radzewicz

Programy międzynarodowe 

• Magdalena Mazur
• Maria Mańkowska
• Anna Łukawska-Adamczyk

Komunikacja i media

• Aleksandra Daszkowska-Kamińska
• Hanna Nowicka



Koordynator biura

• Adam Paluszkiewicz

Finanse

• Magdalena Kwiatkowska
• Magdalena Kołodziejczyk



PROGRAMY EDUKACJI LIDERSKIEJ

Program Liderzy PAFW 

Program Liderzy PAFW ma na celu kreowanie i wspieranie lokalnych liderów poprzez rozwój ich 
kompetencji w prowadzeniu działań społecznych (wiedzy, umiejętności, doświadczeń postaw) oraz 
wzmacnianiu pozycji, które zajmują w swoich środowiskach. Program skierowany jest do osób, 
które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je 
przeprowadzić. Wiedzą, że aby zmieniać swoje otoczenie, muszą zacząć od zmieniania samych siebie. Chcą 
się rozwijać jako liderzy swoich społeczności, mają gotowość do pracy nad swoim liderskim rozwojem. 
Program Liderzy PAFW kierujemy przede wszystkim do osób, które realizowały już inne programy 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz:

• angażują się w życie społeczne swoich społeczności lokalnych lub środowiska,

• pełnią w nich role liderskie lub wykazują potencjał i gotowość do ich przyjmowania,

• chcą się rozwijać w roli lidera, by skuteczniej wpływać na zmiany w swoim środowisku.

By zrealizować powyższe założenia i cele, został stworzony zindywidualizowany programu edukacyjny 
oparty na metodologii kształcenia liderów społecznych z wykorzystaniem metody tutoringu.  Na Program 
składają się: comiesięczne indywidualne spotkania każdego uczestnika z tutorem i 4 zjazdy szkoleniowe. 
Podczas zjazdów uczestnicy biorą udział w warsztatach, grach szkoleniowych, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi, wykładach, seminariach, debatach. W 2016 roku zakończyła się XI edycja i rozpoczęła XII edycja 
Programu.

Uczestnicy po zakończeniu edycji są zapraszani do programu Alumni, który jest specjalną ofertą 
adresowaną do absolwentów wszystkich edycji Programu Liderzy PAFW. Program powstał, aby 
podtrzymywać powstałe między liderami więzi, umacniać środowisko ludzi zainteresowanych 
podnoszeniem swoich kompetencji oraz ułatwiać nawiązywanie współpracy wzmacniającej efektywność 



działań prowadzonych w  lokalnych środowiskach. 

Wartością Programu jest możliwość kontynuacji współpracy i wspierania osób, które – dzięki udziałowi 
w Programie Liderzy PAFW – gotowe są nadal rozwijać się w liderskiej roli.

Trening liderski XIII edycji

XII edycja Programu Liderzy PAFW

XII edycja jest realizowana od czerwca 2016 , zakończy się w czerwcu 2017. Uczestniczy w niej 41 
liderów i liderek oraz 11 tutorów i tutorek.



W ramach program edukacyjno-rozwojowego dla uczestników XII edycji, do końca listopada 2016 
zostały zrealizowane następujące działania: 

• warsztat wprowadzający dla tutorów,
• uroczysta inauguracji edycji, 
• 6 spotkań indywidualnych z tutorem (odbył je każdy z 41 uczestników edycji); rolą tutorów 

podczas indywidualnych spotkań jest praca z uczestnikiem nad jego indywidualnym rozwojem 
oraz wsparcie w przygotowaniu planów rozwoju,

• analiza indywidualna Extended DISC. Jest to metoda diagnostyczna, która pozwala poznać 
indywidualne predyspozycje i tendencje adaptacyjne badanej osoby i na bazie tych informacji 
planować dalsze kroki rozwojowe, 

• opracowanie 41 Indywidualnych Planów Rozwoju na czas trwania edycji oraz 41 Indywidualnych 
Ścieżek Rozwoju z perspektywą trzyletnią (praca nad nimi potrwa do połowy czerwca 2017), 

• 2 zjazdy szkoleniowe (2 kolejne w XII edycji odbędą się do czerwca 2017 ), które są dopełnieniem 
pracy z tutorem, o tematach przewodnich: 

• Świadomość liderska i wizja zmiany (I zjazd)
• Jednoczenie i angażowanie ludzi (II zjazd) 
• Wprowadzanie zmiany (III zjazd) – luty 2017
• Wizja jako narzędzie angażowania (IV zjazd) – maj 2017

W ramach zjazdów uczestnicy wzięli udział w warsztatach, zajęciach outdoorowych, wykładach, 
debatach, prezentacjach, sesjach wymiany doświadczeń. Gośćmi podczas spotkań i zjazdów w XII edycji 
dotychczas byli m.in.: Agnieszka Szczurek, Maria Rogaczewska (Ośrodek Ewaluacji), Andrzej Blikle 
(Inicjatywa Firm Rodzinnych), Andrzej Kaniewski (Leanhill). Tutorzy w ramach wzmacniania swoich 
umiejętności odbyli warsztat z dialogu motywacyjnego prowadzony przez Joannę Rutkowską (Centrum 
Dialogu Motywującego i Psychoterapii).

Ważniejsze przedsięwzięcia podczas XII edycji Programu

 Zlot „Zrób pierwszy krok”



• W ramach stałych działań odbył się zlot absolwentów i absolwentek pod hasłem „Zrób pierwszy 
krok”. Była tro zachęta, aby odważnie wychodzić z inicjatywą i działaniami w stronę osób 
o innych przekonaniach, jednocześnie nie rezygnując z własnych. Gościem specjalnym zlotu 
był dr Jan Szomburg, twórca Kongresu Obywatelskiego. Wystąpił również Paul Martinelli – 
amerykański coach i mówca motywacyjny. 

• We wrześniu przeprowadziliśmy spotkanie dla organizacji prowadzących pozostałe pogramy 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była to okazja dla Szkoły Liderów, aby pokazać model 
sieciowania tworzony od 7 lat w ramach Programu Alumni, ale też przeprowadzić wymianę 
doświadczeń między instytucjami, które w różnorodny sposób pracują z absolwentami. 

• W ramach konkursu grantowego na Fundusz Inicjatyw Absolwenckich  dofinansowaliśmy 5 
inicjatyw absolwentów.

• W ramach XII edycji kontynuowaliśmy wsparcie dla samorządowców, organizując m.in. 
spotkanie pod hasłem „Na półmetku kadencji”. Uczestnikami byli samorządowcy, którzy 
w ramach tego przedsięwzięcia spotkali się m.in. z wiceministrem Ministerstwa Rozwoju, 
prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, burmistrzem miasta Jawor oraz z Maciejem i Izabelą 
Kisilowskimi.

• W ramach podsumowania wizyty studyjnej w USA, która miała miejsce w maju, zorganizowaliśmy 
spotkanie z Haliną Bortnowską – filozofką, teolożką, współzałożycielką Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. Głównym motywem było pytanie, jak odnajdywać się w coraz bardziej 
podzielonym świecie. 

• W ramach współpracy z PwC rozpoczęliśmy realizację VII edycji programu „Dwa sektory – 
jedna wizja”, w której uczestniczyło 20 liderów społecznych, w tym 7 z nich było absolwentami 
Programu Liderzy PAFW. W ramach inauguracji 15 grudnia odbył się warsztat wprowadzający 
uczestników w zasady programu oraz przybliżający metodologię wspierania liderów 
społecznych poprzez coaching. 

Program Alumni (dla XI edycji) 

Uczestnicy Individual Visitor Leadership Programme



Najważniejsze działania zrealizowane w 2016 roku:  

• W ramach Individual Visitor Leadership Programme Ambasady USA zorganizowana została 
10-dniowa wizyta studyjna w USA, w której wzięło udział 10 absolwentów Programu. 
Tematem przewodnim wizyty był „Empowerment i włączanie w społeczność różnorodnych 
grup defaworyzowanych ze względów kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Działania 
na rzecz otwartego, różnorodnego społeczeństwa.”

• Alumni Programu przygotowali dla uczestników XI edycji 5 wizyt studyjnych.
• Przyznaliśmy Alumnom 10 dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich (FIA) – 

konkurs, który ma na celu przede wszystkim sieciowanie, wymianę doświadczeń, współpracę, 
wzajemne wsparcie w sieci absolwentów. Środki są przeznaczane na inicjatywy branżowe 
i regionalne. 

• W ramach XI edycji kontynuowaliśmy wsparcie dla samorządowców, organizując m.in. 
spotkanie dla wójtów, burmistrzów i radnych z ekspertką Centrum Wyzwań Społecznych UW 
– dr Marią Rogaczewską oraz warsztat nt. zamówień publicznych jako narzędzia kreowania 
wpływu politycznego i zmiany społecznej w wymiarze lokalnym. Ekspertami byli specjaliści 
z Urzędu Miasta Warszawa oraz z Fundacji Centrum CS Dodatkowo wójtowie i burmistrzowie 
zorganizowali 2 wizyty studyjne o tematyce samorządowej.

• Uczestnicy wzięli udział w marcowym Liderskim Open Space – spotkaniu pełnym inspiracji 
i bieżących wyzwań związanych z tematami, które są istotne w codziennej działalności 
Absolwentów (edukacji, kultury, pomocy społecznej i zarządzania). Wydarzenie rozpoczęło 
się od wystąpienia Wojciecha Kaczmarczyka – Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa 
obywatelskiego i równego traktowania. Gościliśmy również: Katarzynę Hall (b. minister 
edukacji), Martę Czapińską (szefową doradców strategicznych w gabinecie Joanny Kluzik-
Rostkowskiej), Marzenę Lelonkiewicz (trenerka biznesu), Julię Wygnańską (Fundacja Ius 
Medicinae), Zuzannę Sikorską (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Martę Rawłuszko 
(Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) i Andrzeja Pietruchę (specj. ds. fundraisingu).

• W ramach oferty dla absolwentek Programu w kwietniu 2016 zorganizowane zostało spotkanie 
otwarte z Erin Vilardi – amerykańską speakerką, liderką i założycielką VoteRunLead – 
platformy internetowej dla kobiet, które chcą brać czynny udział w życiu publicznym, m.in. 
w wyborach powszechnych. 

• W kwietniu odbył się także warsztat pt. „Kobiece Inspiracje”, który miał na celu wzmocnienie 
absolwentek w swoich liderskich rolach i szczególnie popracowanie nad aktualnym wyzwaniem 
związanym z trudną sytuacją w zespole, instytucji, organizacji, radzie gminy itp. W programie 
warsztatu znalazły się ćwiczenia z asertywności połączone z metodologią wen-do oraz praca 
z narzędziem SDI (Strenght Deployment Inventory) – dedykowany pracy nad konkretnymi 
wyzwaniami w obszarach: komunikacji, zarządzania konfliktem, zarządzania zespołem, 
budowania efektywnych relacji międzyludzkich, które posłużą nowemu spojrzeniu na relacje 
z drugim człowiekiem, wypracowaniu dla siebie nowych kroków działania. 

• Ofertę dla absolwentów wzbogaciliśmy 2 webinariami – w maju na temat „Superwizja, feed-
forward, peer-to-peer; czyli wszystko o naszych metodach, o czym zawsze chciałeś wiedzieć, 
ale bałeś się zapytać” (prowadzenie: Agnieszka Szelągowska, gościnnie Edyta Gleich – 
absolwentka III edycji Programu), a w czerwcu – „Przekonać, nie krzycząc” (prowadzenie: 



Mira Suchodolska).
• 6 absolwentów Programu zostało objętych opieką tutorską.
• W październiku zorganizowaliśmy seminarium prezentujące osiągnięcia Programu zatytułowane 

„Spotkanie Designerów Procesów Rozwojowych”. Zaprezentowaliśmy  podejście Programu 
do przywództwa lokalnego oraz metody rozwijania liderów wypracowane w ciągu ostatnich 
11 lat. 

• W ramach współpracy z PwC zrealizowaliśmy szóstą edycję programu „Dwa sektory – jedna 
wizja”. W ramach wolontariatu kompetencji menedżerowie tej firmy objęli coachingiem 
liderów społecznych; W programie wzięło udział 13 liderów społecznych, z czego 5 osób to 
Absolwenci Programu Liderzy PAFW oraz 1 tutorka.

 

Dwa sektory-jedna Wizja

Spotkanie Designerów Procesów Rozwojowych



Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała na realizację XI edycji Programu 
Liderzy PAFW kwotę 1 281 376 PLN, na realizację XII edycji Programu Liderzy PAFW 
kwotę 1 302 850 PLN, a na realizację VI edycję programu „Dwa sektory – jedna wizja” 

–  kwotę 13 400 PLN.

Zespół pracujący przy realizacji Programu Liderzy PAFW w 2016 

• Katarzyna Czayka-Chełmińska
• Agnieszka Szelągowska
• Julia Szcześniak
• Magdalena Plewowska-Semik
• Anna Małyszko
• Paulina Książek
• Maria Makowska
• Aleksandra Daszkowska-Kamińska
• Hanna Nowicka



SZKOŁA LIDERÓW 
POLITYCZNYCH24

Program 24 Szkoła Liderów Politycznych

Celem programu SLP jest przygotowanie wyselekcjonowanej grupy liderów z całej Polski do wzięcia na 
siebie większej odpowiedzialności za sprawy kraju i zwiększenie ich wpływu na rzeczywistość społeczną 
i polityczną oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia świadomej i rzetelnej 
działalności publicznej w Polsce.

Bezpośrednimi uczestnikami programu w 2016 było 30 liderów i liderek z całej Polski. Zostali oni 
wyłonieni w procesie rekrutacji ze środowisk politycznych (partie, młodzieżówki, fundacje i instytuty 
polityczne), administracji rządowej oraz w mniejszym stopniu ze świata biznesu, nauki i ogólnopolskich 
organizacji pozarządowych.

W Szkole wzięło udział:

• 5 posłów (4 z partii Nowoczesna, 1 z partii Kukiz’15) – w sumie w Szkole miało wziąć udział 6 
posłów. Niestety dzień przed rozpoczęciem Szkoły zrezygnował parlamentarzysta z Kukiz’15

• 8 samorządowców (burmistrz, radni)
• lokalni aktywiści i politycy pozaparlamentarni
• konsultanci polityczni
• liderzy środowisk zajmujących się ekologią, dziedzictwem żydowskim, prasą opiniotwórczą

Wśród uczestników udało się zgromadzić osoby związane z ugrupowaniem, które obecnie jest u władzy 
czyli PiS, a także opozycyjnymi – PO, Nowoczesną, PSL, Ruchem Kukiz’15. Byli także przedstawiciele 
stronnictw pozaparlamentarnych jak Razem i liderzy środowisk zajmujących się ekologią, dziedzictwem 
żydowskim czy prasą opiniotwórczą.

Uczestników charakteryzowała aktywność w życiu publicznym, nastawienie propaństwowe oraz 
ambicje, aby mieć większy wpływ na rzeczywistość społeczną. Były to osoby z liderskim potencjałem, 
takie które umieją diagnozować problemy, mają wizję jak zmieniać rzeczywistość, a co najważniejsze – 
potrafią skonsolidować grupę wokół dążenia na rzecz danej zmiany. To osoby łączące szerokie wizjonerskie 
myślenie z pracowitością i potrzebą czynu; mające za sobą pierwsze doświadczenia w działalności 
publicznej. Od pierwszych dni można było zauważyć spotkanie charyzmatycznych i fascynujących osób, 



a nie partyjnych rzeczników. W procesie rekrutacji, jak nigdy dotąd w takim stopniu, udało się wyłonić 
grupę składającą się z wyrazistych osobowości o bardzo bogatym doświadczeniu w życiu publicznym. 
Dzięki temu Szkoła miała bardzo intensywny charakte

24 Szkoła Liderów Politycznych to 14 dni nauki, 63 godzin wykładów, 32 godzin ćwiczeń, 5 debat 
oksfordzkich, 14 spotkań grup asystenckich. Warsztaty, debaty i wykłady prowadzone przez znane 
i doświadczone osoby ze sfery polityki, nauki, mediów. Uczestnicy przeszli wspólnie liderski warsztat 
outdoorowy oraz trening przywództwa opartego na wartościach – ich zadaniem było określenie swoich 
celów w działalności politycznej. Mieli też okazję ćwiczyć kształtowanie swojego wizerunku w sytuacjach 
kryzysowych oraz umiejętność debatowania.

Z uczestnikami spotkało się ponad 70 osób – przedstawicieli świata polityki, nauki, mediów – m.in. 
Ambasador Szwajcarii w Polsce Andrev Motyl, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, minister Konstanty 
Radziwiłł,  minister Paweł Szefernaker, minister Andrzej Dera, generał broni, Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych dr hab. Mirosław Różański, prof. Jadwiga Staniszkis, ksiądz Adam Boniecki, 
prof. Marek Kozak, poseł Urszula Pasławska, Aleksander Smolar, prof. Sławomir Sowiński, dr  Anna 
Materska-Sosnowska i wielu innych. Szkoła rozpoczęła się od panelu z 8 liderami polskiej sceny politycznej 
i skierowanego do nich pytania „Czy i jak da się skleić Polskę?”. 

Realizacja programu przyczyniła się do przełomowego wzmocnienia postaw, wiedzy i umiejętności 30 
liderów życia publicznego w Polsce oraz kilkudziesięciu absolwentów programu w zakresie przywództwa, 
przez co przyczyniła się także do rozwoju organizacji/partii/środowisk, które prowadzą liderzy-uczestnicy 
programu. Program Szkoła Liderów Politycznych oraz Program Absolwencki mają oddziaływanie 
długofalowe, tzn. że nie przyczyniają się bezpośrednio do natychmiastowego rozwiązania problemów. Dają 
natomiast niezbędne narzędzia liderom oraz inspirują i motywują ich, aby działali w życiu publicznym 
w Polsce.

Opinie uczestników po Szkole:

"Polecam Szkołę Liderów Politycznych każdemu, kto chce profesjonalnie i skutecznie funkcjonować 
w życiu publicznym. To miejsce przyjaznej konfrontacji poglądów, wartości i charakterów, z którego 
wyjdziecie wzmocnieni i bardziej zdeterminowani do przeprowadzania zmian w swoim otoczeniu."

 Mateusz Sabat, Nowoczesna

„Udział w Szkole Liderów Politycznych pozwolił mi określić wartości, które są dla mnie najważniejsze. 
Wartości istotne dla zdefiniowania mojej misji i wizji dalszej działalności politycznej.”

Kamil Wojciechowski, radny Bielawy

"Dla mnie największym odkryciem z SLP jest to, że mogę się uczyć od ludzi, z którymi kompletnie 
się nie zgadzam."

Anna Adamczyk, partia Razem



"Szkoła Liderów Politycznych była dla mnie czymś więcej niż tylko przygodą. Była to wyprawa, 
która pozwoliła mi zrozumieć samego siebie."

Emil Berebecki, Polska Razem

„To była świetna przygoda, która dała mi możliwość zajrzeć w głąb siebie, ugruntować wartości 
i dać porządnego "kopa" do dalszego działania. Głowę mam pełną myśli, a listę do zrealizowania 
bardzo długą. Czuję, że wracam innym człowiekiem."

Bartosz Brożyński, Platforma Obywatelska

"Dzięki Szkole Liderów Politycznych dowiedziałem się, ile jeszcze pracy mnie czeka, ale i przekonałem 
się, ile już osiągnąłem."

Szymon Huptyś, Prawo i Sprawiedliwość

„Z perspektywy czasu Szkoła Liderów była dla mnie etapem, który część mojego życia zamknął 
a nową część otworzył na nowe horyzonty i wyzwania."

Klaudia Klimek, przedstawicielka środowiska żydowskiego

"Rozbiłam szklany sufit, który, jak się okazało, był w mojej głowie."

Maja Kuczmińska, Tygodnik Powszechny 

Zespół pracujący przy realizacji Programu 24 SLP

• Magdalena Tchórznicka
• Kuba Radzewicz
• Hanna Nowicka
• Aleksandra Daszkowska-Kamińska
• Iwona Ciećwierz
• Adam Paluszkiewicz

Program został zrealizowany dzięki fundatorom: Fundacja PZU – 250 000,00 zł;

Fundacja Konrada Adenauera – 44 000,00; darowizny Absolwentów - 19960,65



 

ABSOLWENCI
SZKOŁY
LIDERÓW

24 Szkoła Liderów Politycznych nie powstałaby bez wsparcia partnerów.

PARTNERZY PROJEKTU:



Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów

Program KSKL podejmuje wyzwanie małego zainteresowania wpływaniem na sprawy publiczne oraz 
niskiej świadomości dotyczącej spraw publicznych wśród Polaków. Taką tezę potwierdzają m.in. „Raport 
końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” (SMG/KRC i Stocznia, 2011) oraz 
dokument „System stanowienia prawa w Polsce – Zielona Księga” wydany w 2013 roku przez Kancelarię 
Prezydenta. Stworzenie sieci lokalnych liderów było też odpowiedzią na niską skuteczność wpływania 
pojedynczych jednostek lub organizacji na proces stanowienia prawa w Polsce. Funkcjonowanie sieci 
kilkudziesięciu liderów pozwala wzmocnić ich głos i upodmiotowić tę grupę w dialogu z decydentami 
stanowiącymi prawo.

Celem programu jest m.in. uwzględnienie w regulacjach tworzonych na poziomie centralnym 
perspektywy lokalnej – skutków nowo tworzonego prawa z perspektywy społeczności lokalnych i potrzeb 
ich przedstawicieli.

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów to ponad 100 przedstawicieli środowisk lokalnych, którzy za 
pomocą narzędzia internetowego http://kskl.eu mogą zgłaszać stanowiska w sprawie zmian regulacji 
prowadzonych na poziomie centralnym. W konsultacje Krajowej Sieci Konsultacyjnej włączyło się 
dotychczas prawie 1000 osób. 

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów ma stać się narzędziem używanym we wszystkich programach 
Szkoły Liderów. W 2016 narzędzie to zostało uproszczone i dostosowane do większej liczby użytkowników, 
co pozwoli na łatwiejszą rejestrację i aktywność nowych uczestników Sieci. Cyklicznie będą formułowane 
nowe opinie Sieci i publikowane w mediach ogólnopolskich i tematycznych. 

W 2016 roku w ramach KSKL zostały skonsultowane 2 tematy, ważne z punktu widzenia społeczności 
lokalnych i jakości przywództwa: reforma edukacji i jej lokalne oblicze oraz kwestia podatku handlowego. 
Na podstawie zebranych głosów od przedstawicieli społeczności lokalnych zebrano wnioski, które 
posłużyły do stworzenia raportów. Raporty każdorazowo prezentowane były na konferencjach z udziałem 
polityków, mediów i ekspertów oraz znalazły szeroki odzew w mediach ogólnopolskich i lokalnych. 

Beneficjentami programu byli Absolwenci programów Szkoły Liderów – 68 osób z całej Polski oraz 
pośrednio ich społeczności lokalne, z którymi liderzy prowadzili działania.



Program został zrealizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Kwota dotacji: 199 955zł. 

Zespół pracujący przy realizacji KSKL w 2016 r.:

• Magdalena Tchórznicka – koordynatorka programu
• Kuba Radzewicz – pomoc merytoryczna
• Aleksandra Daszkowska – analizy i badania
• Adam Gajek – monitoring zmian legislacyjnych
• Julia Szcześniak – kontakt z liderami
• Hanna Nowicka – redakcje i promocja

 



Pracownie Orange

Szkoła Liderów po raz kolejny zaangażowała się we współpracę z Fundacją Orange przy projekcie 
Pracownie Orange, w ramach którego w małych miejscowościach całej Polski tworzone i animowane są 
świetlice edukacyjno-multimedialne. Wsparcie Szkoły Liderów dla Pracowni Orange i ich liderów oraz 
liderek obejmowało 4 obszary: 

• szkolenia z zakresu przywództwa dla Liderów nowopowstałych Pracowni oraz z zakresu 
współpracy w gminie podczas Zjazdu Liderów Pracowni Orange,

• indywidualny coaching dla wybranych uczestników Programu, 
• webinaria poszerzające wiedzę uczestników oraz 
• działania na portalu pracownieorange.pl (artykuły merytoryczne i wyzwania grywalizacyjne). 



W ramach prowadzonych działań:

• 28 osób z 22 Pracowni uczestniczyło w 36 godzinach kursu liderskiego, a kolejne 80 w 3-godzinnej 
grze symulacyjnej podczas Zjazdu Liderów Pracowni

• coachów odwiedzała 12 osób z 10 Pracowni w całej Polsce, przemierzając w sumie ponad 9800 
kilometrów

• przeprowadzono 7 webinariów, w których wzięło udział około 60 osób
• stworzono 5 artykułów na stronę pracownieorange.pl
• przeprowadzone zostały 2 wyzwania grywalizacyjne, w których wzięło udział w sumie 

21 Pracowni

Program kontynuowany będzie w roku 2017. Kwota dotacji przeznaczonej na ten 
projekt wynosi w sumie: 157 400

Program w 2016 r. koordynował: 

• Paweł Cieślak





Programy samorządowe

Programy służące wsparciu przedstawicieli władz lokalnych wybranych w wyborach 2014 roku, zarówno 
uchwałodawczych (radni), jak i wykonawczych (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci). FSL zapełnia 
nimi lukę w edukacji pochodzących z wyborów samorządowców, oferując całoroczny cykl edukacyjny, 
w kadencji 2014-2018. Możliwe jest to ponieważ Szkoła Liderów jest rozpoznawalna powszechnie 
w środowiskach lokalnych. Aż 376 absolwentów programów FSL kandydowało w ostatnich wyborach 
samorządowych. 154 osoby uzyskały mandat, w tym: 103 mężczyzn i 51 kobiet. W puli wygranych znajduje 
się 2 wójtów/burmistrzów/prezydentów oraz 122 radnych. Z myślą o nich, a także o samorządowcach, 
którzy nie przeszli programów Szkoły Liderów, przeprowadziliśmy 3 programy samorządowe.

Akademia Liderów Samorządu KAS 2016

Program współorganizowany przez FSL i Fundację Konrada Adenauera, na który składały się warsztaty 
kompetencyjne oraz jesienne spotkanie samorządowców w ramach Klubu Samorząodwca. Ponadto dzięki 
wsparciu KAS odbyły się 3 webinaria, aktualizowano na bieżąco kalendarz samorządowca online, opisano 
przykłady kilku dobrych praktyk (case study) i utrzymywano networkingowe kontakty z absolwentami 
- samorządowcami.

Ponad 180 osób o potencjale liderskim z całej Polski otrzymało wzmocnienie swoich kompetencji 
w zakresie mechanizmów podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach samorządowych, 
wypracowywania rozwiązania,  planowania w oparciu o wiedzę, przekuwania wizji w plan zmiany 
w perspektywie nowej kadencji samorządowej – w szczególności w tematach – edukacji, rozwoju 
gospodarczego gmin, najnowszych trendów i wyzwań oraz zamówień publicznych i planowania przestrzeni 
metoda forsightsingu. Naszym celem było wzmocnienie kompetencji i poszerzenie wiedzy Absolwentów 
FSL, którzy zarządzają wspólnotami. W Polsce nadal brakuje tego typu programów kształceniowych dla 
kadr samorządowych, dlatego też FSL postanowiła wesprzeć  przede wszystkim samorządowców z sieci 
absolwenckiej. Natomiast ogólnodostępne materiały informacyjne, webinaria i kalendarz samorządowca 
służyły wszystkim zainteresowanym samorządowcom w Polsce.

Program został zrealizowany dzięki partnerstwu merytorycznemu i finansowemu 
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Kwota dotacji: 32 000 zł.

Koordynatorka projektu:

• Iwona Ciećwierz



Smart samorząd 2016

Program organizowany we współpracy z Orange Polska to komponent wsparcia dla absolwentów 
programów Szkoły Liderów w budowaniu ich świadomości dotyczącej narzędzi smart city. Dzięki niemu, 
zyskaliśmy 30 prężnych opiniotwórczych ośrodków przekazujących tę wiedzę i inspirację. Stworzyliśmy 
przy okazji proste materiały o  nowoczesnych technologiach przydatnych w zarządzaniu miejscowością, 
mogących dodatkowo multiplikować wiedzę i inspiracje w środowisku samorządowym w Polsce. 
Uczestnicy poprzez udział w warsztatach, wizytach studyjnych oraz dzięki indywidualnemu mentoringowi 
wprowadzili temat smart city w swoich miejscowościach.

Celem programu jest, aby włodarze miast i mniejszych miejscowości:

• dowiedzieli się na czym polega idea smart city i przekonali się do stosowania jej narzędzi;
• zaczerpnęli inspirację i zapoznali się z działającymi narzędziami M2M i IST; 
• potrafili zdiagnozować potrzeby swoich miejscowości i umiejętnie wpleść je w strategię regionu
• potrafili poruszać się swobodnie w dyskusji na temat narzędzi Smart City, wiedzieli o co pytać 

firmy oferujące im technologię, a w przełożeniu na praktykę: potrafili przeprowadzić zakup 
i wdrożenie technologicznych rozwiązań, które przyniosą ich miejscowościom oszczędności

Uczestnikami byli samorządowcy – wybrani radni, wójtowie, burmistrzowie, ale też specjaliści, 
pracownicy samorządów. Wśród nich ponad 180 absolwentów programów SL.

W ramach programu odbyły się:

• Warsztaty Smart city w samorządach
W marcu odbyły się Warszawie warsztaty dla absolwentów–samorządowców, w których uczestniczyło 

27  osób. W czasie warsztatów odbyły się sesje specjalistyczne: Smart City – oczami dostawczy 
rozwiązań; Jeden Numer 19115; Smart Water Metering; Bezpieczeństwo IT  oraz debata o Cyfryzacji 
z przedstawicielami Min. Cyfryzacji i ekspertów.

• Wizyty studyjne 
W kwietniu grupa samorządowców-absolwentów i absolwentek Programów Szkoły Liderów, spotkała 

się w Warszawie w kolejnej odsłonie programu Smart Samorząd. 

W ramach wizyty studyjnej, samorządowcy odwiedzili Warszawskie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, 
gdzie zapoznali się w praktyce funkcjonowaniu jednego numeru zgłoszeniowego - 19 115. Pracownicy 
miejskiej komórki zaprezentowali strukturę działania, najczęstsze interwencje oraz schemat współpracy 
ze wszystkimi służbami miejskimi.

W II części dnia w siedzibie Orange Polska, w Ogrodach Innowacji – przestrzeni interaktywnych 
narzędzi SMART, uczestnicy mieli możliwość przetestować nowoczesne aplikacje komunikacyjne oraz 
pracować z grupa ekspertów na d indywidualnymi planami wykorzystania nowoczesnych rozwiązań 
w ich lokalizacjach. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.



• Mentoring 
W ramach wsparcia indywidualnego dla najbardziej zaangażowanych uczestników programu, troje 

z nich zostało objętych wsparciem indywidualnym. Byli to liderzy miasta

Mielec, gminy Staszów oraz gminy Sanok w partnerstwie z gminami Solina i Besko.

Wartość wsparcia w 2016 na ten program wyniosła 50 000 brutto.

Partnerem strategicznym programu absolwenckiego była firma Orange Polska, która 
wsparła realizację kwota 50 tys. zł. 

Program koordynowała:

• Iwona Ciećwierz



Przywództwo wzmacniające lokalne strategie: edukacji i ochrona zdrowia

Celem programu jest wzmocnienie lokalnych liderów w działaniu na rzecz szeroko pojętej edukacji 
i ochrony zdrowia. Dla lokalnych liderów-samorządowców czy też działaczy ngo to dwa kluczowe obszary 
działalności i samorządowych wydatków budżetowych (edukacja). Profitami dla uczestników z programu 
były: 

• wzmocnienie umiejętności tworzenia dokumentów strategicznych,
• rozwinięcie tendencji do myślenia i działania wykraczającego poza tradycyjne „myślenie 

wydziałowe”
• zdobycie wiedzy i inspiracji na temat tworzenia przekrojowych dokumentów strategicznych 

w zakresie edukacji i ochrony zdrowia

W ramach programu powołano dwie rady programowe ekspertów, sprawujące merytoryczną pieczę 
nad przebiegiem i jakością programu – rada ds. ochrony zdrowia i rada ds. edukacja. W składzie rad 
programowych znaleźli się oprócz absolwentów FSL także eksperci pracujący na co dzień w danych 
obszarach. 

W ramach programu odbyły się:

• Warsztaty z zarządzania strategicznego w JST – równolegle dwie ścieżki: ochrona 
zdrowia oraz edukacja. 

W dniach 7-8 X 2016 odbyły się Warszawie warsztaty dla absolwentów – samorządowców. W ścieżce 
edukacja uczestniczyło 28 osób, w ścieżce ochrona zdrowia – 19 osób. W sumie 47 osób. W programie 
warsztatów: debata o edukacji z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, spotkanie z Minister Zdrowia 
– K. Łandą, panel dyskusyjny z ekspertami, spotkania z przedstawicielką Banku Światowego – Anną 
Kozieł oraz warsztaty kompetencyjne poszerzające wiedze uczestników.

• Wizyty studyjne 
W ramach kontynuacji 2 ścieżek tematycznych w dniach 27 i 28 X odbyły się 2 wizyty studyjne 

w Jarocinie (edukacja) i w Gdańsku (ochrona zdrowia). Warunkiem udziału w wizycie było przesłanie przez 
uczestników prac domowych zadanych w oparciu o materiału z warsztatu pierwszego. Po zaopiniowaniu 
przez ekspertów, na wizyty zaproszono 17 osób. 

• Mentoring 
W ramach wsparcia indywidualnego dla najbardziej zaangażowanych uczestnicy programu zostali 

objęci wsparciem indywidualnym. W każdej ze ścieżek po 4 miejscowości, w sumie 8. Ten rodzaj wsparcie 
otrzymali absolwenci naszych programów, jak  osoby z poza networku FSL.

Wartość wsparcia w 2016 na ten program wyniosła 64 300 zł.

Partnerem strategicznym programu absolwenckiego była Fundacja PZU.



Zespół odpowiedzialny za realizację programów samorządowych w 2016:

• Iwona Ciećwierz – specjalistka ds. Samorządu
• Magdalena Plewowska-Semik - Program Liderzy PAFW



Programy międzynarodowe

Program Liderzy w organizacji mniejszościowej. Podnoszenie standardów działania 
organizacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych przedstawicieli środowisk 
polonijnych

Od sierpnia 2015 roku Fundacja Szkoła Liderów realizuje program związany z edukacją obywatelską 
oraz wsparciem organizacji polonijnych w przejściu procesu profesjonalizacji działań z młodzieżą. 

Dwa podstawowe cele programu to:

• Zwiększenie potencjału organizacji polonijnych, działających w dziedzinie edukacji obywatelskiej 
młodych przedstawicieli Polonii (w wieku 18-35 lat) w krajach UE.

• Opracowanie nowych narzędzi mających zwiększyć aktywność obywatelską młodych 
przedstawicieli Polonii.

Program realizowany jest w partnerstwie z organizacji Absolwentów Programów 
Polonijnych Szkoły Liderów:

• Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova z Węgier
• ProgramPolska.is z Islandii
• Polish Cultural Festival Association ze Szkocji

W ramach 24-miesięcznych działań odbywają są wspólne szkolenia kadry, opracowanie trzech 
produktów intelektualnych skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą polonijną, a także 
wydarzenia upowszechniające. 

Produktami programu będą ogólnodostępne publikacje, dotyczące:

• diagnozy lokalnej społeczności polonijnej
• tworzenia strategii rozwoju i zarządzania organizacją polonijną
• innowacyjnych metod angażowania i aktywizowania młodzieży polonijnej w ramach edukacji 

obywatelskiej.

W marcu 2016 roku w Budapeszcie zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące tworzenia strategii 
działania organizacji polonijnych. Pomogło to zaplanować w dłuższej perspektywie rozwój organizacji 



uczestniczących w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań aktywizujących obywatelsko 
młodych ludzi. 

W październiku 2016 roku odbyło się szkolenie dotyczące aktywnych metod pracy z młodymi ludźmi. 
Dzięki niemu 20 uczestników ze wszystkich organizacji partnerskich poznawało wybrane metody 
pracy z młodzieżą, dzieliło się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, a także planowało programy 
młodzieżowe, które uczestnicy będą przeprowadzili w swoich krajach. Dodatkowo w czasie szkolenia 
uczestnicy wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez osoby pracujące z dziećmi ulicy na 
Warszawskiej Pradze, czy prowadzące klub młodzieżowy na Stegnach, z wykorzystaniem narzędzi on-line. 

4 organizacje polonijne prowadzone przez absolwentów programów międzynarodowych otrzymały 
bardzo konkretne wsparcie w procesie profesjonalizacji swoich działań kierowanych do młodych ludzi. 
Poprzez pracę nad tworzeniem diagnozy potrzeb młodych migrantów oraz szkolenie dotyczące tworzenia 
strategii organizacje partnerskie stworzyły nowe koncepcje pracy z młodzieżą polonijną i planują 
rozszerzenie działań w tym zakresie. Dodatkowo w ramach programu w 2016 roku trwały prace nad 
stworzeniem podręcznika dot. tworzenia strategii działania organizacji polonijnych, który stanie się 
jednym z narzędzi pracy Szkoły Liderów w obszarze polonijnym.

Program został zrealizowany w ramach programu Erasmus+ Młodzież – akcja 2 – 
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Kwota dotacji: 170 921 Euro.

Program w 2016r. koordynował:

• Kuba Radzewicz



Inclusive leadership - nowe podejście do wzmacniania 
i rozwoju osób ze środowisk defaworyzowanych 

Program realizowany od listopada 2016 do marca 2018 we współpracy z organizacjami partnerskimi 
alp – Aktivieren von Leadership Potential (Austria) oraz EU-Fundraising Association (Niemcy).

W ramach programu zostanie wypracowana nowa metodologia służąca wspieraniu przywództwa 
w środowiskach zagrożonych wykluczeniem: wśród osób z niepełnosprawnościami, osób z terenów 
wiejskich, uchodźców oraz imigrantów. W poszukiwaniach modelu „przywództwa włączającego” 
wykorzystane zostanie dotychczasowe doświadczenie Szkoły Liderów w rozwijaniu przywództwa 
i kompetencji przywódczych na równi z bogatym résumé naszych absolwentów-praktyków, czyli tych, 
którzy na co dzień pracują z grupami zagrożonymi wykluczeniem.

Celem programu jest zwiększenie efektywności programów rozwojowych dla osób z grup zagrożonych 
wykluczeniem. Środkiem do tego będzie innowacyjny model Inclusive Leadership gotowy do wprowadzenia 
w praktykę liderów tych środowisk. Chcemy, aby opracowany przez nas model IL był użytecznym 
narzędziem do wzmacniania kompetencji społecznych oraz gotowości do rozwoju osób, które będą 
adresatami działań edukacyjnych.

Uczestnicy Programu:

• liderzy środowisk defaworyzowanych, takich jak: osoby z mniejszych miejscowości, osoby 
niepełnosprawne, imigranci oraz uchodźcy;

• trenerzy i edukatorzy, którzy pracują z powyższymi grupami;
• przedstawiciele administracji publicznej, mający wpływ na lokalne prawodawstwo i polityki 

społeczne;
• pracownicy organizacji pozarządowych, które zajmują się aktywizacją lub edukacją osób 

z powyższych grup

Program w praktyce:

W ramach programu Szkoła Liderów będzie pracować z 3 organizacjami partnerskimi działającymi 
w obszarze edukacji dorosłych i związanymi z nimi środowiskami edukatorów, którzy poprzez współpracę 
z siecią liderów społecznych mogą skutecznie upowszechniać wypracowaną metodologię.



W ramach 17-miesięcznego programu odbędą się dwa szkolenia, na bazie których powstaną 3 
materiały edukacyjne:

• podręcznik „Przywództwo włączające” dla liderów środowisk zagrożonych wykluczeniem;
• podręcznik dla edukatorów i trenerów „Zastosowanie modelu Inclusive Leadership w pracy 

w środowiskach defaworyzowanych”;
• internetowy zestaw edukacyjny upowszechniający wiedzę o Inclusive Leadership

Efekty pracy zostaną zaprezentowane  podczas seminarium w Wiedniu (luty 2018), seminarium 
w Berlinie (luty 2018) i konferencji podsumowującej w Warszawie (luty 2018).

 

Zespół pracujący przy projekcie w 2016 roku: 

• Maria Makowska 
• Anna Małyszko 

Program jest sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+. 

Kwota dotacji na lata 2016-2018: 162 805,00 euro.

 



VIII Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Podczas VIII Szkoły Liderów Polonijnych udało się wyłonić i wykształcić 24 liderów polonijnych Europy 
Zachodniej. Przygotowano ich do skutecznego podejmowania inicjatyw w środowiskach polonijnych 
i sieciowania; wyposażono w pakiet wiedzy na temat Polski i kontaktów służących rozwojowi więzi z Polską 
i polskimi organizacjami/instytucjami (wizyty studyjne, spotkania, networking). Dzięki programowi 
skierowanemu do Polonii 482 liderów polonijnych miało stały dostęp do rzetelnej wiedzy na temat Polski, 
organizacji społecznych w Polsce itp. za pośrednictwem newslettera, platformy e-learningowej, profilu 
na portalu Facebook, 34 doświadczonych liderów polonijnych oraz 15 doświadczonych liderów lokalnych 
oraz działaczy organizacji pozarządowych z Polski wymieniło się doświadczeniami i opracowało plany 
działania w zakresie: budowania współpracy, innowacyjnych metod pracy z młodzieżą.

 Projekt został zrealizowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii 
Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami 

za granicą w 2016 r.”. Kwota dofinansowania: 200 000 zł

Koordynatorka VIII Szkoły Liderów Polonijnych:

• Anna Łukawska-Adamczyk



Program "Bez mieszkańców się nie da. Konsultacje 
publiczne standardem funkcjonowania zreformowanych 

gmin"

Fundacja Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją PAUCI zrealizowała na Ukrainie projekt skierowany 
był on do samorządów nowopowstałych gmin na Ukrainie w obwodach czerkaskim, czernichowskim 
i połtawskim. Celem projektu było zmobilizowanie i wsparcie merytoryczne liderów samorządu lokalnego 
i społeczności lokalnej w 10 skonsolidowanych gminach do stworzenia i skutecznego wprowadzenia do 
praktyki uchwałodawczej zinstytucjonalizowanych mechanizmów konsultacji publicznych.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu było 30 ukraińskich liderów samorządu lokalnego i społeczności 
lokalnej. W każdej gminie uczestniczącej w projekcie powstała 3-osobowa grupa inicjatywna, w skład 
której weszli: radni, urzędnicy gminni oraz działacze społeczni.

Gminy uczestniczące w projekcie 

• w obwodzie czerkaskim: Biłozirska gromada, Mokrokalihirska gromada, Yerkiwska gromada, 
• w obwodzie czernichowskim: Desniańska gromada, Vertiivska gromada, Kiptivska gromada, 
• w obwodzie połtawskim: Omelnycka gromada, Pyriatyńska gromada, Pokrovsko-Bagaczańska 

gromada, Novoavramicka gromada

Zadaniem gminnych grup inicjatywnych było:

• opracowanie wstępnego projektu regulacji i zasad prowadzenia konsultacji publicznych 
w swojej gminie; 

• uzyskanie poparcia władz lokalnych dla jego wdrożenia; 
• doprowadzenie do uchwalenia przez rady gmin regulaminów konsultacji publicznych; 
• przeprowadzenie konsultacji publicznych na wybrany temat w swojej gminie;
• podsumowanie wyników konsultacji i przedstawienie ich mieszkańcom, władzom lokalnym, 

mediom, lokalnym organizacjom społecznym.

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w formie: szkolenia dotyczącego konsultacji społecznych, 
szkolenia dotyczącego moderowania spotkań, opieki eksperckiej i tutorskiej. Przedstawiciele zespołów 
odbyli również wizytę studyjną w Polsce. 

8 gmin uczestniczących w projekcie uchwaliło regulaminy konsultacji, zostało 
zrealizowanych 

17 konsultacji społecznych na tematy ważne dla lokalnych społeczności, a efekty 
konsultacji zostały uwzględnione przez rady gromad.

Grupy, które zrealizowały działania w projekcie są zgranymi energicznymi zespołami, przekonanymi 
o korzyściach, jakie daje zaangażowanie społeczności lokalnej do współdecydowania o losach gminy. 
Są specjalistami od konsultacji przygotowanymi do wspierania innych ukraińskich gmin w procesie 
wdrażania ukraińskiej reformy samorządowej, w tym wprowadzania regulacji konsultacji publicznych.



Jako podsumowanie przeprowadzonych działań powstała publikacja on-line zawierająca opisy dobrych 
praktyk prowadzenia konsultacji społecznych w Polsce i na Ukrainie.

Projekt „Bez mieszkańców się nie da” był współfinansowany ze środków Polsko-
Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu 

Kanady.

Kwota dotacji: 280 300 zł

Koordynatorka projektu:

• Maja Mańkowska



Szkoła Liderów – Usługi Rozwojowe

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, coachingu, tutoringu, moderacji oraz 
usług doradczych. Naszymi klientami były przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe w Polsce i za granicą, 
a także jednostki samorządu terytorialnego , szkoły wyższe i instytucje kultury. Zysk z przeprowadzonych 
Usług Rozwojowych wykorzystywany jest na pokrycie bieżących kosztów działania Fundacji.

W 2016 przeprowadziliśmy w sumie 290 godzin szkoleń dla 320 uczestników oraz moderowaliśmy 
60 godzin spotkań w których wzięło udział ok. 650 osób. Prowadziliśmy także programy doradcze oraz 
tutoring indywidualny.

Rok 2016 był też pierwszym rokiem współpracy z Haliną Nałęcz-Nieniewską – w jej ramach odbyły 
się dwie edycje treningu interpersonalnego oraz przygotowania do Szkoły Treningu Grupowego. Więcej 
informacji na stronach:

http://www.halinanieniewska.pl/

http://www.szkolatreningugrupowego.pl/

Przykładowe programy komercyjne zrealizowane w roku 2016:

Szkoła Tutoringu dla tutorów programu 
„Teatroteka Szkolna” organizowanego 
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego.

Przeprowadzenie 40-godzinnego kursu z zakresu metodologii i praktyki tutoringu dla 12 tutorów 
w programie Teatroteka Szkolna, wraz z superwizją pracy uczestników.

Doradztwo w zakresie systemu 
zarządzania programami dla Centrum 
Myśli Jana Pawła 2

Zaprogramowanie zmian w procedurze zarządzania programami w Centrum wraz z 
wypracowaniem rekomendacji zmian w informatycznym systemie zarządzania programami.

Moderacje spotkań miejskich 
i konsultacji społecznych na zlecenie 
Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu M. St. Warszawy



Moderacja spotkań organizowanych przez Urząd Miasta St. Warszawa, w tym:
spotkań konsultacyjnych w zakresie modernizacji Pl. Narutowicza, zmian w ciągach rowerowych 
na Żoliborzu i budowy Mostu Krasińskiego
spotkań roboczych w sprawie Zintegrowanego Programu Rozwoju, Polityki Mobilności, 
Standardów Systemu Rowerowego oraz funkcjonowania Centrum Komunikacji Społecznej;
spotkań inauguracyjnych Zespołów ds. Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicach Rembertów, 
Praga Południe, Ursus, Białołęka, Wola, Mokotów

Szkolenia na Ukrainie z zakresu budżetu 
partycypacyjnego (we współpracy 
z Fundacją Współpracy Polsko-
Ukraińskiej PAUCI)

Zapewnienie ekspertów-trenerów z zakresu planowania i realizacji budżetu partycypacyjnego w 
ramach programu “Budżet partycypacyjny - sukces aktywności obywatelskiej i otwartości władz 
publicznych” realizowanego na terenie czterech miast ukraińskich: Żytomierza, Irpynia, Pryłuków 
i Sumów.

Warsztaty strategiczno-integracyjne dla 
zespołu Habitat for Humanity Poland

Przeprowadzenie dwudniowego spotkania dla zespołu Habitat for Humanity Poland, łączącego 
planowanie strategii organizacji z elementami integracyjnymi.

World Cafe podczas Zjazdu Liderów 
Programu MegaMisja, organizowanego 
przez Fundację Orange

Przygotowanie i przeprowadzenie sesji World Cafe dla 250 uczestników Zjazdu Liderów Programu 
MegaMisja oraz zaprogramowanie gry integracyjnej na część wieczorną spotkania.

Szkolenie trenerskie dla edukatorów 
Federacji Polskich Banków Żywności

Warsztaty z zakresu programowania szkoleń i umiejętności trenerskich dla trenerów Banków 
Żywności z różnych regionów Polski, pracujących z odbiorcami końcowymi w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program prowadzony razem ze Stowarzyszeniem Trenerów 
Organizacji Pozarządowych.

Szkolenie dla trenerów Akademickich 
Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich 
(Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie)

Szkolenie dla trenerów Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, podczas którego 
wypracowany został wspólny program warsztatów uczących debaty oksfordzkiej.





Nadzór nad wykonywanymi usługami sprawowali:

• Paweł Cieślak - menedżer ds. szkoleń
• Magdalena Kołodziejczyk




