
 
 

 

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY SZKOŁY LIDERÓW/EK POMORSKIEJ SIECI COP 

WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na niezwykłe przedsięwzięcie realizowane dzięki współpracy Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji 

Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W ramach treningu zadaniowego 18 

edycji Szkoły Trenerskiej STOP, Pomorska Sieć COP dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego uruchamia II edycję Pomorskiej Szkoły Liderów/ek. 

Planowana forma wszystkich organizowanych zajęć: 

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna  

i w grupach, studia przypadków, „burze mózgów”. Szkolenia będą odwoływać się także do realnych 

sytuacji z pracy animatorskiej i edukatorskiej oraz doświadczeń uczestników/czek, a także trenera/ki. 

DO WYBORU SĄ NASTĘPUJĄCE WARSZTATY: 

Tytuł szkolenia: 

JAK ROZMAWIAĆ NA TEMAT MIGRACJI I UCHODŹSTWIE W SZKOLE? 

Data realizacji szkolenia (warsztat dwudniowy – 16 godzin dydaktycznych): 

17 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00 

18 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1 80-863 Gdańsk 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki: 

 poznają podstawowe pojęcia związane z tematyka migracji i uchodźstwa, 

 dowiedzą się skąd, dokąd i dlaczego migrują ludzie, co pomoże zrozumieć współczesne zjawisko 

migracji, 

 będą mieli okazję porozmawiać o korzyściach i wyzwaniach życia w wielokulturowym świecie, 

 poznają ciekawe metody włączania tematyki migracyjnej i uchodźczej do codziennej pracy z 

młodzieżą, szczególnie w zakresie analizy przekazów medialnych. 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Nauczyciele i nauczycielki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcieliby włączać tematykę 

migracji i uchodźstwa na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych. Warsztat szczególnie 

dedykowany nauczycielom i nauczycielkom geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego 

oraz wychowawcom i wychowawczyniom klas. Mile widziani są również pracownicy i pracowniczki NGO 

oraz instytucji o profilu edukacyjnym, którzy pracują z młodzieżą gimnazjalną i licealną. 



 
 

 

 

Informacja o trenerkach prowadzących szkolenie: 

Dominika Rypa - z wykształcenia etnolożka, od 2008 roku związana z PAH głównie jako Koordynatorka Programu 

Pajacyk w Regionie oraz koordynatorka programu edukacyjnego Szkoła Humanitarna. Prowadzi warsztaty  

z młodzieżą i nauczycielami z zakresu edukacji globalnej oraz jest autorką i redaktorką kilku publikacji z tego zakresu 

("Prawo do wody", "Prawo do żywności", broszury edukacyjne dla nauczycieli realizujących kampanie edukacyjne o 

dostępie do wody i edukacji). W latach 2013-2015 pracowała na misji zagranicznej PAH w Sudanie Południowym i 

na Filipinach. Od 2011 roku związana z Fundacją Emic jako Dyrektorka Programowa Festiwalu Antropologii 

Wizualnej "Aspekty", w 2016 w zespole badawczym pracującym nad diagnozą lokalnego systemu integracji 

uchodźców w województwie kujawsko-pomorskim. 

Joanna Gus – z wykształcenia filolożka polska, absolwentka Podyplomowych Studiów Pomocy Humanitarnej. 

Członkini zarządu fundacji Platon, w której z zamiłowaniem prowadzi program stypendialny Pasjopolis, dzięki 

któremu pomaga młodym osobom realizować swoje pasje. Współpracowała z wieloma organizacjami oraz 

instytucjami kulturalnymi w Toruniu oraz Warszawie, między innymi przy projektach: Międzynarodowy Festiwal 

Światła Skyway, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, Festiwal antropologii Wizualnej "Aspekty", Cosmic 

Underground. Obecnie związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której realizuje projekty edukacyjne na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Prowadzi warsztaty z młodzieżą oraz nauczycielami i nauczycielkami w tematyce 

ekorozwojowej oraz aktywizacyjnej. 

Tytuł szkolenia: 

HEJ-TY, ZAREAGUJ! WARSZTATY DOTYCZĄCE MOWY NIENAWIŚCI: JAK JĄ 

ROZPOZNAWAĆ I JAK NA NIĄ REAGOWAĆ 

Daty i godziny realizacji szkolenia: 

17 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1 80-863 Gdańsk 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki 

 dowiedzą się, czym jest mowa nienawiści oraz jaka jest jej skala w Polsce, 

 nauczą się rozpoznawać mowę nienawiści w mediach i życiu codziennym, 

 nauczą się reagować na dyskryminujący, hejterski język w zależności od sytuacji. 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do osób, które interesuje temat mowy nienawiści, które stykają się  

z nienawistnym językiem motywowanym uprzedzeniami i chciałyby wiedzieć, jak w takich sytuacjach 

reagować. Szczególnie zapraszamy pracowników organizacji pozarządowych i studentów 

kulturoznawstwa, filologii obcych, pedagogiki specjalnej. 



 
 

 

 

Informacja o trenerce prowadzącej szkolenie: 

Małgorzata Leszko – animatorka, koordynatorka, działaczka lokalna. Od 2012 pracuje w Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, gdzie prowadzi programy edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów  

i uczennic. Koordynowała ogólnopolskie programy skupione na zwalczaniu mowy nienawiści (Nienawiść – 

jestem przeciw!), edukacji wielokulturowej (Cztery strony Warszawy – młodzi przewodnicy po 

wielokulturowej stolicy) oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji (Liderzy i Liderki Tolerancji, Nagroda im. 

Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”). W wolnym czasie zajmuje się pracą ze swoją społecznością 

lokalną na warszawskim Osiedlu Przyjaźń. 

Tytuł szkolenia: 

JAK UCZYĆ O WSPÓŁCZESNYM ISLAMIE? 

Data realizacji szkolenia: 

18 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1 80-863 Gdańsk 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki: 

 poznają dane oraz sposoby posługiwania się nimi w odniesieniu do pojęć terroryzm i islam, 

 poznają przyczyny i skutki utożsamiania terminów terrorysta i muzułmanin, 

 zdobędą umiejętność dekonstrukcji zlepionych terminów terrorysta i muzułmanin oraz uczenia tego 

innych. 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

W szczególności zapraszamy pracowniczki i pracowników oraz wolontariuszki i wolontariuszy 

organizacji pozarządowych, a także aktywistki i aktywistów oraz nauczycielki i nauczycieli, 

które/którzy w swojej codziennej pracy edukacyjnej zajmują się zagadnieniami związanymi ze 

współczesnym islamem 

Informacja o prowadzących szkolenie: 

Anna Chmielewska - edukatorka w obszarze kultury arabskiej i muzułmańskiej, doktorantka w Katedrze Arabistyki  

i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracowniczka Fundacji "Ocalenie". W pracy naukowej skupia się na 

funkcjonowaniu społeczeństw w krajach arabskich, prowadzi zajęcia dotyczące tzw. Arabskiej Wiosny oraz migracji 

bliskowschodnich. 



 
 

 

 

Tytuł szkolenia: 

JAK WZMOCNIĆ PARTYCYPACJĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ŻYCIU SZKOŁY? 

Data realizacji szkolenia: 

17 czerwca w godzinach 9:00 – 17:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Sopocka Szkoła Wyższa ul. Rzemieślnicza 5, Sopot 81-855 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki:  

 ugruntują swoją wiedzę na temat samorządu uczniowskiego (przepisy prawa, praktyka), 

 wymienią się z innymi uczestniczkami/uczestnikami doświadczeniami związanymi z samorządem 

uczniowskim, 

 poznają korzyści, jakie daje wzrost partycypacji uczniowskiej w życiu szkoły, 

 określą trudności/problemy związane z włączaniem uczniów we współdecydowanie w sprawach 

szkoły oraz znajdą sposoby ich przezwyciężania/rozwiązywania, 

 opracują plan działania pozwalający na wzrost partycypacji samorządu uczniowskiego w życiu 

swojej szkoły 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Dyrektorzy/ki szkół, nauczyciele/ki, w szczególności opiekunowie/ki samorządów uczniowskich. 

Informacja o prowadzących szkolenie: 

Mateusz Przywara od 9 lat prowadzi warsztaty z różnych dziedzin. Najczęściej współpracuje z Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. Jednym z obszarów, w ramach którego wielokrotnie realizował szkolenia, jest samorząd uczniowski. 

Prowadził warsztaty z tej tematyki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Ponadto 

współpracował m.in. z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Domem Spotkań z Historią w Warszawie, czy 

Fundacją Pozytywne. 

Tytuł szkolenia: 

JAK INTERWENIOWAĆ W PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY WŚRÓD MŁODZIEŻY 

NASTOLETNIEJ? 

Data realizacji szkolenia: 

17 czerwca w godzinach 9:00 – 17:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Sopocka Szkoła Wyższa ul. Rzemieślnicza 5, Sopot 81-855 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki: 

 nauczą się rozpoznawać cyberprzemoc i jej typy, 



 
 

 

 

 zrozumieją, z czym styka się nastolatka i nastolatek doświadczająca/y cyberprzemocy, 

 dowiedzą się, jakie podjąć kroki, gdy zgłosi się do niego nastolatka z doświadczeniem 

cyberprzemocy, 

 będą mogli/mogły przeprowadzić zajęcia z młodzieżą na temat cyberprzemocy 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Rodzice, opiekunki i opiekunowie, nauczycieli i nauczycielki młodzieży i osoby pracujące z młodzieżą 

w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, które chcą przeciwdziałać cyberprzemocy wśród 

młodzieży szkolnej w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

Informacja o prowadzących szkolenie: 

Aleksandra Magryta - Absolwentka Instytutu Germanistyki UW zakładu Literatury. Studiowała Gender Studies w 

Państwowej Akademii Nauk. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii. Od 

2014 pracuje w fundacji Feminoteka. W Feminotece pracuje przy telefonie antyprzemocowym dla kobiet 

doświadczających przemocy, redaguje, tłumaczy, koordynuje projekty. W 2014 koordynowała projekt  

o cyberprzemocy ,,Bądź bezpieczna w sieci” współfinansowanego w ramach programu Daphne Komisji Europejskiej. 

W Feminotece prowadzi też wolontariat. 

Tytuł szkolenia: 

TEKST ZROZUMIAŁY I POPRAWNY – JAK GO NAPISAĆ? 

Data realizacji szkolenia: 

17 czerwca w godzinach 9:00 – 17:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Fundacja RC 

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki: 

 dowiedzą się, jak napisać tekst, który będzie zrozumiały i poprawny, 

 poznają wybrane zasady poprawnej polszczyzny, 

 poznają najczęstsze błędy językowe, a także dowiedzą się, gdzie sprawdzać wątpliwości, 

 przećwiczą zasady konstruowania dobrych tekstów użytkowych: e-maili, ofert, pism urzędowych, 

dokumentów służbowych 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Osoby, które piszą teksty codziennego użytku, takie jak np. e-maile, pisma, dokumenty służbowe, 

notatki prasowe, informacje na strony internetowe. Szczególnie zapraszamy pracowników instytucji, 

organizacji pozarządowych, urzędników i redaktorów stron internetowych. 



 
 

 

 

Informacja o prowadzących szkolenie: 

dr Joanna Stankiewicz – trener w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek (od 2007 r.), specjalista ds. 

komunikacji w firmie informatycznej 7bulls.com (od 2012 r.). Prowadziła zajęcia, szkolenia, kursy, seminaria i 

warsztaty z poprawności językowej, komunikacji językowej, elementów edycji komputerowej oraz zasad 

nowoczesnego składu (książki elektroniczne) m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Warszawskiej Wyższej Szkole 

Humanistycznej im. Bolesława Prusa, w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz w Urzędzie Miejskim w 

Grudziądzu. W latach 2010-2012 prezes spółki eLib.pl, działającej na rynku wydawniczym. Wcześniej kierownik 

portalu internetowego w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych i redaktor koordynujący w Wydawnictwie Wilga. 

W latach 2006-2007 redaktor i koordynator działu zasobów elektronicznych w projekcie Scholaris – Internetowym 

Centrum Zasobów Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Redaktorka słowników i książek, korektorka, 

koordynatorka. Związana z projektami badawczymi i wydawniczymi, m.in. projektami Wordnet (Słowosieć), Wolne 

Podręczniki i Wolne Lektury. W 2012 r. zrobiła doktorat w zakresie językoznawstwa. 

Tytuł szkolenia: 

ULEPIENI Z JEDNEJ GLINY? JAK AKTYWIZOWAĆ I UWALNIAĆ POTENCJAŁ 

LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI? 

Data realizacji szkolenia: 

18 czerwca w godzinach 9:00 – 17:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Fundacja RC 

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki: 

 dowiedzą się w jaki sposób wzbudzać zaangażowanie społeczności lokalnej, 

 dowiedzą się jak motywować ludzi do podejmowania aktywności społecznej, 

 nauczą się jak rozpoznać i następnie pracować na kompetencjach/zasobach, które posiadają członkowie 

społeczności lokalnej, 

 wymienią się doświadczeniami z innymi uczestnikami warsztatu, poznają sprawdzone metody pracy w 

społecznościach lokalnych, 

 zyskają umiejętność kreowania lokalnej współpracy, 

 zaplanują  kolejne etapy w pracy ze społecznością 

Planowana forma organizowanych zajęć: 

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, m.in. praca w grupach, dyskusja. W takcie 

spotkania odbędzie się warsztat z wykorzystaniem materiału jakim jest glina garncarska. 

Odkrywanie właściwości gliny będzie przyczynkiem do refleksji na temat metod angażowania 

społeczności lokalnych. Prosimy o przygotowanie wygodnego obuwia i stroju przeznaczonego do 

pracy. 



 
 

 

 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Osoby które planują albo mają za sobą pierwsze działania w swojej społeczności lokalnej/sąsiedzkiej. 

Uczestnikami mogą być osoby zaangażowane w pracę organizacji pozarządowych, jak również osoby 

niezwiązane z żadną organizacją, ale działające lub chcące działać aktywnie w swoim środowisku. 

Informacja o prowadzących szkolenie: 

Marta Florkowska – od 8 lat związana zawodowo z sektorem organizacji pozarządowych w różnych funkcjach w 

tym m.in. doradcy ds. organizacji pozarządowych, prezeski Fundacji Warsztat Zmiany, animatorki społeczności 

lokalnych pracującej na trenach wiejskich, moderatorki spotkań. Z wykształcenia wschodoznawczyni, zafascynowana 

kulturą i tradycją Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi pracownię rzemiosła tradycyjnego Garncarnia na 

Mazurach, spełniając się jako instruktorka nauki toczenia na kole garncarskim. 

Tytuł szkolenia: 

KONFLIKT W PROCESACH PARTYCYPACYJNYCH 

Data realizacji szkolenia: 

18 czerwca w godzinach 9:00 – 17:00 

Miejsce – adres realizacji szkolenia: 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Fundacja RC 

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk 

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia: 

Uczestnicy/Uczestniczki: 

 nauczą się radzić sobie z konfliktem w procesach partycypacyjnych 

 poznają metody radzenia sobie z konfliktem oraz nauczysz się dobrać je do sytuacji konfliktowych 

Profil uczestnika/czki szkolenia: 

Członkowie/inie organizacji pozarządowych, lokalni liderzy/ki, przedstawiciele/pracownicy 

samorządu, którzy spotkali się w swojej pracy z konfliktem zarówno prowadząc procesy 

partycypacyjne, jak i uczestniczyli w procesach, w których pojawił się konflikt 

Informacja o prowadzących szkolenie: 

Justyna Piwko - Od kilku lat zajmuje się procesami partycypacyjnymi pracując w Centrum Komunikacji Społecznej 

Urzędu m.st. Warszawy. Od samego początku koordynuje wdrażanie i realizację budżetu partycypacyjnego w 

Warszawie. Uczestniczyła w pracach zespołu autorów publikacji "Standardów procesów budżetu partycypacyjnego w 

Polsce". Prowadzi szkolenia z zakresu budżetu partycypacyjnego, aktualnie w ukraińskich miastach. Miłośniczka 

biegania, dobrej kawy i podróży, szczególnie tych na wschód. 


