RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI
2020 ROK

O Fundacji
Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia
publicznego w Polsce. Od 25 lat pracujemy na rzecz
rozwoju świadomego, opartego na wartościach
przywództwa. Wyłaniamy i wspieramy liderów i
liderki działających w różnych obszarach życia
publicznego: w organizacjach pozarządowych,
instytucjach samorządu terytorialnego, 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
reprezentujące różne opcje polityczne i społeczne. Programy Fundacji są dla wielu absolwentów
i absolwentek znaczącym doświadczeniem rozwojowym, stają się punktem zwrotnym w ich
karierach w życiu publicznym. Wśród absolwentów naszych projektów edukacyjnych jest wielu
działaczy i działaczek społecznych, samorządowych, a także 25 parlamentarzystów i
parlamentarzystek 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.
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Główne nurty działalności Fundacji
Edukacja liderów życia publicznego w Polsce i promowanie rzetelnej dyskusji o sprawach publicznych
i modelu państwa to kluczowy obszar działań Fundacji. Kierujemy je do czterech głównych grup
odbiorców:
liderów i liderek politycznych, działających na szczeblu centralnym;
liderów i liderek lokalnych, budujących lokalne wspólnoty i środowiska;
liderów i liderek miejskich, zaangażowanych w życie danego miasta
oraz liderów/liderek i wolontariuszy/wolontariuszek działających w Warszawie – mieście,
w którym Szkoła Liderów działa od początku swojego istnienia.
Te cztery grupy wyznaczają także najważniejsze nurty działania Fundacji w 2020 roku.

Władze
Zarząd Fundacji:
Do czerwca 2020:
Katarzyna Czayka - Chełmińska – Prezeska Zarządu
Przemysław Radwan - Röhrenschef – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Szelągowska - Członkini Zarządu
Od czerwca 2020:
Przemysław Radwan-Röhrenschef - Prezes Zarządu
Katarzyna Czayka-Chełmińska - Wiceprezeska Zarządu
Agnieszka Szelągowska - Członkini Zarządu
Mirella Panek-Owsiańska - Członkini Zarządu

Rada Fundacji:
Do czerwca 2020:
Zbigniew Pełczyński
Mirella Panek-Owsiańska
Marcin Walecki
Rafał Mrówka
Urszula Pasławska
Tomasz Chmal

Od czerwca 2020:
Zbigniew Pełczyński
Marcin Walecki
Rafał Mrówka
Urszula Pasławska
Tomasz Chmal
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Zespół
W 2020 roku w Fundacji pracowały następujące osoby:

Kierowanie działaniami Fundacji
Przemysław Radwan-Röhrenschef
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Beata Borkowska-Ślósarska

Szefowa Programu Liderzy PAFW
Agnieszka Szelągowska

Program Liderzy PAFW
Agata Gajda
Agnieszka Wróblewska
Areta Wasilewska
Małgorzata Maryl-Wójcik (do października)
Julia Szcześniak (urlop)
Paulina Książek (urlop)

Programy polityczne
Maria Klaman
Karolina Grzegorzak

Program Szkoła Liderów Miast
Agnieszka Muras
Helena Belina-Brzozowska

Programy na rzecz liderów i ochotników Warszawy
Maria Mańkowska – do końca stycznia 2020 roku
Agnieszka Szymańska
Aneta Birnbaum
Anna Warwas

Komunikacja i media
Gabriela Jaguszewska
Mirella Panek-Owsiańska (od czerwca)
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Działalność gospodarcza
Małgorzata Czarnecka

Koordynatorka biura
Helena Belina-Brzozowska

Szkoła Liderów w 2020 roku
2020 rok był dla Fundacji rokiem wyzwań, podobnie jak dla większości organizacji
pozarządowych. Pandemia spowodowała konieczność przeniesienia pracy, a także formuły
większości naszych programów online. To także czas nauki pracy w rozproszeniu, co zwłaszcza
dla zespołu przyzwyczajonego do codziennych spotkań, dyskusji i interakcji w biurze było
procesem wymagającym czasu.
Niezmienna pozostała nasza strategia z jej głównymi punktami:
1. zbudować i rozwijać ekspercką rolę Szkoły Liderów;
2. wzmocnić widoczność Szkoły jako instytucji pracującej na rzecz przywództwa w Polsce
i edukującej liderów i liderki społeczne i polityczne poprzez zbudowanie spójnej komunikacji
zewnętrznej;
3. rozwinąć długofalową współpracę z absolwentami i absolwentkami;
4. poszerzyć oddziaływanie Szkoły Liderów poprzez ich skalowanie; stworzyć mechanizmy
skalowania;
5. zbudować stabilność finansową opartą na dywersyfikacji źródeł finansowania.
Ważnym uzupełnieniem prac strategicznych był wewnętrzny proces rozwojowy, toczący się przez
cały rok. Podczas spotkań z zewnętrzną moderatorką pracowaliśmy nad koszykiem kompetencji
koordynatorów, sposobem organizacji pracy i komunikowaniem się oraz rozwijaniem
zespołowości.
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17

Projektów na rzecz liderów
i liderek życia publicznego
oraz osób działających
społecznie.

1135

Uczestników i uczestniczek
– liderów i liderek życia
publicznego – społecznych,
politycznych,
samorządowych, miejskich.

295

Absolwentów i absolwentek
Szkoły Liderów, którzy wzięli
udział w wydarzeniach
Fundacji w 2020 roku.
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Partnerzy:
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Orange
Fundacja PWC
Fundacja Veolia Polska
MAGOVOX Sp. z o.o.
McDonald’s Polska
Miasto Stołeczne Warszawa – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawa
Miasto Poznań
Orange Polska S.A.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Województwo Śląskie
Absolwenci i darowizny indywidualne
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
SWPS
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju podjęliśmy decyzję o przeniesieniu Szkoły Liderów
Politycznych, Szkoły Liderów Miasta Poznania, a także większości spotkań programu Liderzy
PAFW online. Wymagało to od całego zespołu nabycia nowych umiejętności cyfrowych
oraz stałej troski o to, żeby jakość doświadczenia uczestników i uczestniczek projektów nie
uległa zmianie. Sądząc po rozmowach i ankietach ewaluacyjnych udało nam się zachować ducha
Szkoły, a relacje stworzone wirtualnie okazują się tak samo trwałe i wartościowe jak te, które
powstały w trakcie spotkań na żywo.
Ważnym obszarem w 2020 roku było dla nas dalsze rozwijanie kontaktów z absolwentami
i absolwentkami, wiosną odbyło się kilka debat na Zoomie z cyklu „Liderzy mówią”, pojawiły się
także czwartkowe spotkania dyskusyjne dla absolwentów i absolwentek, podczas których można
porozmawiać o najważniejszych wydarzeniach społecznych i politycznych w kraju. Wyjątkowym
wydarzeniem okazało się wielkanocne wirtualne spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim
z Tygodnika Powszechnego, które zgromadziło ponad 150 osób.

Chociaż rok 2020 przyniósł nam dużo wyzwań, przetrwaliśmy go dzięki pracy zespołowej.
Dbanie o siebie nawzajem czy uważność na emocje i samopoczucie okazały się być w tym roku
jeszcze ważniejsze. Jesteśmy dumni z przyspieszonej cyfrowej transformacji, którą przeszła
fundacja, a także z tego, iż udało nam się utrzymać ciągłość działań i współpracę z kluczowymi
partnerami.
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Programy i działania Fundacji prowadzone w 2020 roku

Program „Przywództwo lokalne”
1. Program Liderzy PAFW
Program „Przywództwo polityczne”
1. 28 Szkoła Liderów Politycznych
Program Szkoła Liderów Miast
Szkoła Liderów Miast edycja V
(Fundacja Veolia)
1. Przywództwo w samorządzie
2. Szkoła Liderów Miasta Poznania
(FVP i Miasto Poznań)
3. Programy dla liderów miasta
Hrubieszowa i Kraśnika

Inne programy:
1. Dwa sektory – jedna wizja

Program na rzecz liderów
i ochotników Warszawy
1. Warszawska Akademia Młodych
Liderów
2. Miejska oferta szkoleniowoedukacyjna
3. Miejska oferta szkoleniowoedukacyjna dla wolontariuszy
z obszaru opiekuńczoleczniczego
4. Akademia Rzeczników Zmian
5. Akademia Rzeczników Zmian 2.0
6. Program Rozwoju Wolontariatu
w Domach Kultury

8

Program Liderzy PAFW
2019-2020 (XV edycja)
Celem Programu Liderzy PAFW jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom wiedzy
i umiejętności przydatnych w pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz wzmacnianie ich pozycji
liderskiej. Program jest adresowany do liderów i liderek mających za sobą realizację udanych
projektów w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz osób
posiadających szczególne osiągnięcia w działaniach zbieżnych z misją Fundacji. Uczestnicy
programu to lokalni liderzy i liderki społeczni/e.
Zrealizowano drugą część zindywidualizowanego programu edukacyjnego opartego na
metodologii tutoringu dla grupy 46 liderów/liderek i 14 tutorów/tutorek; program stałej
współpracy z grupą ok. 70 tutorów/tutorek i ponad 660 absolwentów/absolwentek poprzednich
edycji Programu oraz promowano postawy liderskie – ważne z perspektywy rozwoju Polski.
Zorganizowano 2 zjazdy szkoleniowe, na temat wprowadzania zmiany w środowisku
oraz komunikowania wizji zmiany. Na zakończenie Programu liderzy i liderki opracowali swoje
Indywidualne Ścieżki Rozwoju – plany liderskie na 3 lata. 12 tutorów i tutorek wspierało
uczestników i uczestniczki w procesie rozwojowym, w 2019 roku każda para lider/liderk –
tutor/tutorka odbyła po 8 spotkań. Ze względu na sytuacje epidemiczną ostatni zjazd obył się online. Zakończenie edycji XV odbyło się we wrześniu, w 4 podgrupach.
Przygotowano i zrealizowano ofertę rozwojową dla absolwentów i absolwentek: 6 absolwentów
wygrało konkurs na organizację wizyt studyjnych, ale tylko jedna wizyta odbyła się, ze względu
na epidemię. Nie odbyła się zaplanowana wizyta studyjna w USA.
W związku z lockdownem zmodyfikowano procedurę Funduszu Inicjatyw Absolwenckich
(zrealizowano 9 inicjatyw) oraz wsparcia indywidualnego (skorzystało 15 osób). Odbyło się
wydarzenie on-line na ok. 60 osób „Jaki los, taki LOS”. Odbyło się 14 spotkań on-line
z ekspertami/ekspertkami i liderami/liderkami „Liderzy Mówią”.
W wyniku udziału w Programie wśród uczestników i uczestniczek nastąpił wzrost identyfikacji
z rolą lidera/liderki i pewności w niej; wzrosły ich liderskie kompetencje; wzmocniły się ich
organizacje; wzrósł wpływ liderów (nowe stanowiska, większa odpowiedzialność); podjęli nowe
działania; poszerzyli grono odbiorców, pozyskali nowych partnerów. Sieć współpracy
absolwentów wzmocniła się. Powstały nowe inicjatywy absolwenckie. Absolwenci i absolwentki
wzmocnili swoje kompetencje (m.in. działania i samoświadomości w sytuacjach kryzysowych,
kompetencji ICT i prowadzenia działań online).
Podstawowym długofalowym efektem Programu są przeprowadzane przez uczestników
i uczestniczki zmiany służące rozwojowi ich społeczności lokalnych, w tym budowaniu kapitału
społecznego.
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Termin realizacji:
23.01.2019 – 30.06.2020
Dotacja na 2019 - 2020: 1 454 646,15 zł (na 2020 – 914 174,30 zł)
Koordynatorka/koordynator/zespół:
Agnieszka Szelągowska
Agata Gajda
Agnieszka Wróblewska
Areta Wasilewska
Małgorzata Maryl-Wójcik
Julia Szcześniak
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Program Liderzy PAFW
2020-2021 (XVI edycja)
Celem Programu Liderzy PAFW jest dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom wiedzy
i umiejętności przydatnych w pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz wzmacnianie ich pozycji
liderskiej. Program jest adresowany do liderów i liderek mających za sobą realizację udanych
projektów w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz osób
posiadających szczególne osiągnięcia w działaniach zbieżnych z misją Fundacji. Uczestnicy
programu to lokalni liderzy społeczni.
W 2020 roku rozpoczęła się XVI edycja Programu. Zrealizowano pierwszą część
zindywidualizowanego programu edukacyjnego opartego na metodologii tutoringu dla grupy 45
liderów i liderek i 14 tutorów i tutorek; program stałej współpracy z grupą ok. 70
tutorów/tutorek i ponad 700 absolwentów/absolwentek poprzednich edycji Programu oraz
promowano postawy liderskie – ważne z perspektywy rozwoju Polski.
Zorganizowano 2 zjazdy szkoleniowe, na temat samoświadomości oraz budowania zespołu.
W związku z sytuacją epidemiczną zjazdy odbyły się on-line lub w formie hybrydowej (cześć online, a cześć w 4 podgrupach regionalnych).
Liderzy i liderki opracowali swoje Indywidualne Plany Rozwoju – plany liderskie na 4 miesiące. 14
tutorów i tutorek wspierało uczestników w procesie rozwojowym, w 2020 roku każda para lider
– tutor odbyła po 6 spotkań. Część spotkań odbyła się on-line.
Przygotowano i zrealizowano ofertę rozwojową dla absolwentów: odbyły się 3 warsztaty on-line
(2 x „Prowadzenie spotkań on-line” i „Model DISC a stres”); spotkanie z cyklu Liderski Open
Space „Lider w czasach zrazy” (70 osób). Stworzona zastała nowa forma wsparcia – superwizje
grupowe on-line. W 2020 roku ruszyło 5 grup superwizyjnych, do których zapisało się ponad 70
osób. 4 Alumnów dostało wsparcie indywidualne i odbyło po 3 spotkania z tutorami.
Za względu na sytuacje epidemiczną nie odbył się coroczny Zlot Alumnów połączony
z ceremonią zakończenia XV edycji.
Rozpoczął się program dodatkowy „Lider w rzeczywistości hybrydowej”, w którym wzięło udział
17 uczestników i uczestniczek.
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Termin realizacji:
17.01.2020 –30.06.2021
Dotacja na 2020: 612 869,53zł
Koordynatorka/koordynator/zespół:
Agnieszka Szelągowska
Agata Gajda
Agnieszka Wróblewska
Areta Wasilewska
Małgorzata Maryl-Wójcik
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Szkoła Liderów Politycznych to najstarszy i najbardziej unikatowy program edukacji przywódczej
w Polsce, w którym odpowiedzialnie kształcimy liderów życia publicznego.
W Szkole Liderów Politycznych liderzy o różnych poglądach politycznych zyskują okazję do
rozwoju kluczowych kompetencji, wiedzy i narzędzi skutecznego działania niezbędnych w życiu
politycznym i publicznym. Szkoła Liderów Politycznych tworzy przestrzeń do otwartej
i merytorycznej dyskusji na temat kluczowych wyzwań współczesnego świata i polityki osobom
o odmiennych poglądach politycznych. Spotyka ze sobą ludzi z różnych środowisk i sektorów,
inspirując do rozmowy o rozwiązaniach służących dobru publicznemu, a tym samym przyszłości
Polski.
Uczestnikami i uczestniczkami Szkoły Liderów Politycznych są liderzy i liderki szczebla
samorządowego (radni/radne, burmistrzowie, prezydenci/prezydentki) i centralnego,
aktywiści/aktywistki, liderzy/liderki organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, urzędnicy
państwowi, a także liderzy/liderki opinii, członkowie/członkinie think-thanków, którzy chcą
kształtować rzeczywistość społeczno-polityczną w Polsce.
Program 28. Szkoły Liderów Politycznych był realizowany w odpowiedzi na wyzwania, które
stawia przed liderami sytuacja związana z COVID-19. Zarówno formuła– w pełni online, jak
i program merytoryczny, został dostosowany do rzeczywistości, w jakiej znaleźliśmy się
w związku z pandemią.
Program szkoły obejmował 4 zjazdy online w okresie 16 września- 8 listopada (11 dni), w których
udział wzięło 36 uczestników i uczestniczek. W sumie odbyło się 100 godzin zajęć, w ramach
których znalazły się różnorodne formaty: panele dyskusyjne, wykłady, seminaria, warsztaty,
treningi, spotkania z politykami i ekspertami, sesja dialogu publicznego oraz spotkania grup
asystenckich. Wszystkie zajęcia były realizowane za pomocą aplikacji do pracy online.
Gośćmi tegorocznej Szkoły byli m.in.: Szymon Hołownia (lider Polska 2050), Władysław KosinakKamysz (Prezes PSL), Borys Budka (przewodniczący PO), Adam Bielan (Poseł do Parlamentu
Europejskiego), prof. Jan Zielonka, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Bogdan de Barbaro, prof.
Andrzej Leder, dr hab. Aleksandra Przegalińska, dr hab. Jarosław Flis, dr Marcin Walecki,
Zuzanna Skalska, Jarema Piekutowski, Maria Libura, Bartosz Rydliński, Meaghan Fitzgerald,
Piotr Trudnowski, Dawid Gregosz, Marcin Popkiewicz, Adam Pieńkowski, Jacek Łęgiewicz.
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Termin realizacji: marzec – grudzień 2020
Koordynatorka i zespół:
Maria Klaman, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Karolina Grzegorzak, Adam Michalik
Partnerzy 28 SLP: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Biuro Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka OBWE, Samsung, Orange Polska S.A., Magovox Sp. z o.o, McDonalds's Polska.
Dotacja na 2020: 224 444,40 zł

14

Szkoła Liderów Miast – V edycja
W ramach projektu zrealizowano szereg działań:

Program „Przywództwo w samorządzie” (PwS)
Program „Przywództwo w Samorządzie” był skierowany do liderów i liderek samorządu
piastujących kluczowe stanowiska w 9 miastach (w tym w Hrubieszowie, Sierpcu, Kraśniku,
Miasteczku Śląskim, Zamościu, Szczytnie, Chrzanowie, Tarnowskich Górach, Zgorzelcu)
oraz dodatkowych działań wspierających dwa miasta – Kraśnik i Hrubieszów.
Program edukacyjny składał się z 9 spotkań online. Jego celem było budowanie odporności miast
na kryzysy poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów/liderek oraz pogłębienie
wiedzy na temat urban resilience (odporności miejskiej) pod kątem wyzwań zdrowotnych,
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Szkoła Liderów Miasta Poznania
W ramach projektu odbyła się także edycja SLM Poznania, która dofinansowana była ze środków
budżetowych Miasta Poznania. W ramach programu odbyło się 71,5 h godzin szkoleniowych,
w których wzięło udział 47 osób (48 przyjętych). Powstało 9 koncepcji wprowadzenia zmiany
w Poznaniu w oparciu o współpracę trójsektorową.

Działania wspierające dla miast
Odbyły się dwa działania wspierające miasta biorące udział w PwS (Kraśnik i Hrubieszów):
- warsztat komunikacyjny dla urzędników i urzędniczek Miasta Kraśnika
- szkolenie i indywidualne konsultacje dla grupy piętnastu pracowników i pracowniczek Urzędu
Miejskiego Hrubieszowa. Jego celem było poszerzenie wiedzy i świadomości z zakresu skutecznej
komunikacji i współpracy uwzględniającej indywidualne predyspozycje współpracowników

Konferencja „Designerzy procesów rozwojowych”
Nieodpłatna konferencja dotyczyła rezyliencji miejskiej w kontekście przywództwa i zmiany
klimatu. Wydarzenie było on-line. Zgromadziło 226 uczestników i uczestniczek. Wśród
prelegentów byli eksperci i ekspertki z Polski i USA.
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Termin realizacji wszystkich działań w ramach programu: 28.02.2020 r. – 31.03.2021 r.
Dotacja na 2020: 226 538,53 zł.

Szkoła Liderów Miasta Poznania
Szkoła Liderów Miasta Poznania została zrealizowana ze środków Miasta Poznania
i dofinansowana ze środków Fundacji Veolia Polska. W programie udział wzięło 47 osób. Uczestnicy
i uczestniczki Szkoły Liderów Miasta Poznania otrzymali podstawowy kurs liderski i wiedzy
o mieście biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i wykładach prowadzonych online.
Działanie objęło 5 zjazdów (1 x 3 dni, 4 x 2 dni). Podczas szkoleń opracowano 9 tzw. modeli
współpracy, które opisują działania na rzecz miasta angażujące przedstawicieli z trzech sektorów,
podejmujące rozwiązanie zidentyfikowanych przez siebie problemów społecznych.

Termin realizacji: 14.09.2020 r. – 31.12.2020 r.
Dotacja na 2020: 85 259,67 zł

Koordynatorki: Agnieszka Muras, Helena Berebecka
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WARSZAWSKA AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW 4.0
Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0 to program, którego celem jest rozwinięcie kompetencji
liderskich i społecznych 32 młodych warszawiaków i warszawianek aktywnych w samorządach
uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich
dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej. Jednym z celów jest również budowanie sieci
aktywnych młodych ludzi, wzajemnie spierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się
w działaniu realizując wspólne projekty.
Sieć obejmuje kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu miały okazję do spotkań
i wymiany doświadczeń. W Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 4.0 wzięli udział młodzi
warszawiacy i warszawianki wywodzące się ze wszystkich wymienionych powyżej grup.
10-miesięczny proces ukończyły 32 osoby, biorąc udział w 70 godzinach warsztatów
oraz realizując w podzespołach 7 projektów społecznych adresowanych do młodzieży.
Termin realizacji: 1.02. 2020 – 31.12.2020
Dotacja na 2020: po stronie Fundacji Szkoła Liderów: 66 787,94 zł
całościowy koszt projektu 99.987,94 zł
Koordynatorka: Agnieszka Szymańska

Program był realizowany we
współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Program był realizowany
w partnerstwie
z Fundacją Civis Polonus.
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Program rozwoju wolontariatu w Domach Kultury
Program jest adresowany do domów kultury i realizowany na zlecenie Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Kultury Urzędu m.st. Warszawy od 2018
roku. W 2020 roku w III edycji programu zorganizowano: po 3 szkolenia online połączone z wizytami
studyjnymi dla ambasadorów i ambasadorek (16 osób) oraz grupy zaawansowanej (12 osób);
indywidualne konsultacje dla uczestników i uczestniczek z grupy zaawansowanej; pilotażowe
działanie polegające na stworzeniu mentoringu koleżeńskiego; spotkanie dla dyrektorów domów
kultury oraz spotkanie podsumowujące wspólnie z programem rozwoju wolontariatu w bibliotekach.
Grupa zaawansowana skorzystała dodatkowo ze wsparcia finansowego na dalszy rozwój
wolontariatu, pisała i realizowała także plany rozwoju wolontariatu na 2020 rok. Celem działania
było dalsze wspieranie koordynatorów i koordynatorek wolontariatu we wdrażaniu, utrzymywaniu
i rozwijaniu wolontariatu w domach kultury.

Termin realizacji: marzec – listopad 2020
Przychód na 2020: 50 403,01 zł
Koordynatorki: Aneta Birnbaum, Anna Warwas
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Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna
dla wolontariuszy
W 2020 roku zrealizowano czwartą edycję miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej, czyli
całorocznego programu darmowych szkoleń dla warszawskich wolontariuszek i wolontariuszy.
Program miał na celu wzmocnienie wiedzy i kompetencji warszawskich ochotników oraz umożliwienie
im zdobycia uprawnień i umiejętności przydatnych nie tylko w ich pracy wolontariackiej, lecz także
w życiu zawodowym i prywatnym.
W ramach projektu zorganizowano 23 bezpłatne szkolenia online z aż 20 różnych tematów,
w których udział wzięło prawie 245 uczestników i uczestniczek z 62 organizacji i instytucji
warszawskich. Wolontariuszy i wolontariuszki szkolono m.in. z: wystąpień publicznych, asertywności,
budowania zaangażowania, zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia
spotkań czy umiejętności liderskich.
Wszystkie szkolenia prowadzono metodami warsztatowymi na platformie Zoom.
Program był realizowany we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Termin realizacji: luty – grudzień 2020
Dotacja na 2020: 90 053,51 zł
Koordynatorki:
Aneta Birnbaum, Anna Warwas
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Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna
dla wolontariuszy z obszaru opiekuńczo-leczniczego
W 2020 roku zrealizowano pierwszą edycję miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla
wolontariuszy z obszaru opiekuńczo-leczniczego, pomagającym seniorom, osobom chorym lub
z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi lub edukacyjnymi,
rodzinom w trudnej sytuacji, ofiarom przemocy czy uchodźcom. Wolontariusze i wolontariuszki mogli
korzystać z darmowych specjalistycznych szkoleń, grupowych i indywidualnych superwizji, a także
brać udział w wydarzeniach sieciujących. Program miał na celu wzmocnienie wiedzy i rozwój
kompetencji warszawskich ochotników, a także wsparcie ich w trudnych momentach i wzmocnienie.
W ramach projektu zorganizowano 11 bezpłatnych szkolenia online z 10 różnych tematów,
w których udział wzięło ponad 70 uczestników i uczestniczek z 26 warszawskich organizacji
i instytucji. Wolontariuszy i wolontariuszki szkolono m.in. z: radzenia sobie z wypaleniem,
rozwiązywania konfliktów, wspierania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z autyzmem czy
problemami zdrowia psychicznego. Dodatkowo wolontariusze mogli korzystać ze spotkań
superwizyjnych, aby wymieniać się doświadczeniami i radzić sobie z wyzwaniami.
Zrealizowano także 3 spotkania sieciujące dla całego środowiska – uczestnikami i uczestniczkami
tych spotkań byli zarówno aktualni, jak i potencjalni wolontariusze i wolontariuszki, a także
organizatorzy i organizatorki wolontariatu. Spotkania były okazją do eksploracji ciekawych tematów,
rozmów i wzajemnego wspierania się.

Program był realizowany we
współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Termin realizacji: luty – grudzień 2020
Dotacja na 2020: 83 840,77 zł
Koordynatorki:
Aneta Birnbaum, Anna Warwas
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Akademia Rzeczników Zmian
Akademia Rzeczników Zmian –- kontynuacja programu z 2019 roku, adresowanego do osób
działających na rzecz warszawskiej młodzieży; to innowacyjna inicjatywa prowadzona przez Fundację
Szkoła Liderów, we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Celem ogólnym
projektu jest rozwój liderski osób działających lub chcących działać na rzecz młodzieży w m.st.
Warszawa poprzez rozwój ich kompetencji z zakresu: pracy z młodzieżą, prowadzenia procesów
włączających, facylitacyjnych, mediacyjnych, prowadzenia grupy, wspierania rozwoju potencjału
młodzieży.
Drugim celem jest integracja warszawskiego środowiska osób działających/ chcących działać
z młodzieżą wokół tematu partycypacji młodzieży, poznanie potencjału m.st. Warszawy, sieciowanie
środowiska.
Pomiędzy styczniem a grudniem 2020 roku zostały przeprowadzone w trybie on-line:
1 warsztat „Angażowanie do wizji zmiany” (16 godz.),
8 spotkań z ekspertami i ekspertkami „Zrozumieć młodzież" (każde spotkanie 90 min),
2 warsztaty odpowiadające wyzwaniom pracy zdalnej:
„Wyzwania i potrzeby związane z budową projektów on-line z młodzieżą" (3 h)
oraz „Nowe technologie i budowanie relacji podczas realizacji projektów on-line z młodzieżą" (4 h).
Uczestnicy i uczestniczki kontynuowali pracę z tutorami (95 h), stworzyli i przeprowadzili
5 projektów/akcji młodzieżowych dla mieszkańców stolicy.
Program był realizowany we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Termin realizacji: 1.01.2020 – 31.12.2020
Dotacja na 2020: 47 283,75 zł
Koordynatorka: Agnieszka Szymańska
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Akademia Rzeczników Zmian 2.0
Akademia Rzeczników Zmian 2.0 to program adresowany do osób działających na rzecz warszawskiej
młodzieży, innowacyjna inicjatywa prowadzona przez Fundację Szkoła Liderów, we współpracy
z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.
Celem ogólnym projektu Akademia Rzeczników Zmian jest rozwój liderski 33 osób działających lub
chcących działać na rzecz młodzieży w m.st. Warszawa w okresie 1.09.2020 do 31.10.2021 r. poprzez
rozwój ich kompetencji z zakresu: pracy z młodzieżą, prowadzenia procesów włączających,
facylitacyjnych, mediacyjnych, prowadzenia grupy, wspierania rozwoju potencjału młodzieży.
Drugim celem jest integracja warszawskiego środowiska osób działających/chcących działać
z młodzieżą wokół tematu partycypacji młodzieży, poznanie potencjału m.st. Warszawy, sieciowanie
środowiska.
Pomiędzy wrześniem a grudniem 2020 roku zostały przeprowadzone w trybie on-line:
promocja i rekrutacja projektu,
trzydniowe warsztaty dla uczestników i uczestniczek programu (1 szkolenie, w sumie 17 godzin),
pierwsze spotkania uczestników i uczestniczek z tutorami (suma wszystkich spotkań to 31 godzin),
badanie przez uczestników własnych kompetencji Extended DISC®,
wsparcie tutorów pracujących z rzecznikami zmian poprzez szkolenie przygotowawcze 6 godzin
oraz trzy spotkania z ekspertami pt. „Zrozumieć młodzież".
W tym czasie również opracowaliśmy i rozpoczęliśmy działania ewaluacyjne projektu.
Projekt będzie kontynuowany do października 2021 roku.
Program był realizowany we
współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Termin realizacji: 1.09.2020 – 31.12.2020
Dotacja na 2020: 44 209,99 zł
Koordynatorka: Agnieszka Szymańska
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Szkoła Liderów – usługi rozwojowe
Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w stopniu ograniczonym ze względu na bariery
organizacyjne związane z prowadzeniem szkoleń i innych usług w trybie stacjonarnym spowodowane
COVID 19.
Większość zrealizowanych działań była skierowana do osób dorosłych i prowadzona w trybie zdalnym.
Poza szkoleniami Fundacja prowadziła także usługi coachingowe i moderacyjne.
Głównymi naszymi klientami były organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego
i szkoły wyższe.
Najważniejsze zrealizowane usługi:
3 szkolenia online dla Fundacji Gdańskiej;
5 webinarów dla Politechniki Śląskiej pt. „Przekonywanie bez pokonywania”;
6 szkoleń online dla stypendystów Fundacji Adenauera;
szkolenie dla koordynatorów Klubów Tygodnika Powszechnego;
szkolenie on-line dla opiekunów partnerstw lokalnych na zlecenie Centrum Komunikacji
Społecznej/Warszawa;
moderacje spotkań na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej/ Warszawa;
Wolontariat w Domach Kultury – szkolenia oraz doradztwo związane z zaplanowaniem
i wdrożeniem strategii współpracy z wolontariuszami/Warszawa;
IV edycja Akademii Demokracji Socjalnej na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta.

Zespół ds. działalności gospodarczej:
Beata Borkowska-Ślósarska
Małgorzata Czarnecka

Fundacja Szkoła Liderów w mediach społecznościowych
@szkolaliderow

www.facebook.com

www.linkedin.com

www.instagram.com

www.twitter.com

