
  

 

 

AKADEMIA KOORDYNATOREK I KOORDYNATORÓW  

Edycja 2022 

 

Akademia Koordynatorek i Koordynatorów jest praktycznym procesem rozwojowym dla osób koordynujących projekty 

wolontariatu międzynarodowego. Uczestnictwo w Akademii umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy i kompetencji, które 

przyczynią się do podniesienia jakości pracy z wolontariuszami i wolontariuszkami oraz sprawniejszego zarządzania 

projektami wolontariatu. Jest to także przestrzeń do wymiany doświadczeń w grupie osób pracujących na rzecz zmiany 

w środowisku lokalnym oraz wspierania solidarności międzynarodowej.  

GRUPA DOCELOWA 

Do uczestnictwa w Akademii Koordynatorek i Koordynatorów zapraszamy osoby, które koordynują Projekty 

Wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności w organizacjach mających status organizacji wiodącej i zrealizowały 

minimum jeden projekt.  

CELE AKADEMII  

Udział w Akademii Koordynatorek i Koordynatorów dostarczy wiedzy i narzędzi potrzebnych podczas realizacji 

Projektów Wolontariatu Europejskiego oraz umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy.  

Program Akademii zawiera zagadnienia dotyczące: 

• rozwijania kompetencji międzykulturowych i umiejętności adaptacji do zmieniających się kontekstów 

kulturowych,  

• budowania relacji w zespole, w tym także z organizacjami partnerskimi oraz narzędzi do zarządzania konfliktem 

i przeciwdziałania dyskryminacji, 

• dobrostanu i wellbeing w tym w szczególności prewencja wypalenia zawodowego,  

• zarządzanie projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego i aspektów związanych z 

cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem, 

• aspektów solidarnościowych projektów oraz łączenia płaszczyzny pracy międzynarodowej z praca lokalną, 

• wspierania siebie i innych w refleksji nad procesem uczenia się. 

PROGRAM I HARMONOGRAM 

Akademia Koordynatorek i Koordynatorów jest sześciomiesięcznym procesem rozwojowym, w którym planowane są 

szkolenia stacjonarne, warsztaty online z ekspertami i ekspertkami oraz indywidualne wsparcie poprzez coaching. Do 

udziału zapraszamy osoby mające przestrzeń uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym. 

 



  

 

ETAP 1 

17-20 stycznia 2022 – szkolenie (stacjonarne bądź online, w zależności od sytuacji pandemicznej) - 24h 
szkoleniowe 

RELACJE W PROJEKTACH WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO  

Moduł 1: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – w tym w szczególności aktywne słuchanie, budowanie dialogu i 
przestrzeni do informacji zwrotnej w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy.  

Moduł 2: MOTYWACJA - budowanie systemów motywacyjnych, identyfikacja i świadome stosowanie różnych 
form wsparcia, rozbudzanie motywacji wewnętrznej i przeciwdziałanie spadkowi motywacji w projektach 
długofalowych.  

Moduł 3: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA - poznanie Rozwojowego Modelu Wrażliwości 
Międzykulturowej (DMIS), rozwijanie empatii ułatwiającej przechodzenie z fazy etnocentryzmu do 
entorelatywizmu.  

Moduł 4: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM - wprowadzenie do analizy konfliktu i jego facylitacji z wykorzystaniem 
elementów narzędzi sprawiedliwości naprawczej tj. mediacja, dialog.  

Moduł 5: DOBROSTAN - dbanie o dobrostan swój i wolontariuszy, wyznaczanie granic i szukanie balansu 
między życiem prywatnym i zawodowym. 

ETAP 2  

02-06. 2022 – warsztaty tematyczne z ekspertami – dokładnie daty do ustalenia 

luty 2022 – warsztat online - 8 h 

Tworzenie marki i opowieści o wolontariacie i EKS, w tym budowanie marki i planowanie działań 
komunikacyjnych.  

marzec 2022 –warsztat online - 8 h 

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu - narzędziownik. 

kwiecień 2022 – warsztat online - 8 h 

Rozpoznawanie zaburzeń i stanów obniżonego nastroju i reagowanie na nie, w kontekście pracy z 
wolontariuszami i wolontariuszkami. 

maj 2022 – warsztat online - 8 h 

Temat zostanie zidentyfikowany w oparciu o mapowanie potrzeb rozwojowych osób uczestniczących.  

ETAP 3  

27-30 czerwca 2022 – szkolenie zamykające (stacjonarne bądź online, w zależności od sytuacji pandemicznej) 
- 24h szkoleniowe 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WOLONTARIATU MIĘDZYNARODOWEGO 

Moduł 1: Zarządzanie strategiczne, cyfryzacja i zrównoważony rozwój. 

Moduł 2: Kluczowe etapy realizacji projektów EKS (rekrutacja, monitoring, ewaluacja). 

Moduł 3: Solidarność - synergia pracy lokalnej i międzynarodowej.  

Moduł 4: Przeciwdziałanie dyskryminacji i tworzenie włączających przestrzeni w projekcie. 



  

 

 

COACHING w trakcie całego procesu 

Każda osoba uczestnicząca w Akademii będzie mogła wziąć udział w 3 godzinach indywidualnego coachingu z jedną z 

trenerek.  

TRENERZY PROWADZĄCY AKADEMIĘ KOORDYANTOREK I KOORDYNATORÓW 

Katarzyna Szajda – trenerka, facylitatorka, koordynatorka międzynarodowych projektów edukacyjnych. Od blisko 20 lat 

wspiera jednostki, organizacje i społeczności lokalne w procesie rozwoju i uczenia się. Prowadziła szkolenia związane z 

aktywną partycypacją i edukacją międzykulturową w kilkunastu krajach Europy,  w Afryce Środkowej, krajach Kaukazu i 

Bliskiego Wschodu. Ma doświadczenie inicjowania i prowadzenia organizacji pozarządowych w Polsce i w Republice 

Czeskiej, gdzie spędziła 8 lat. Jest facylitatorką open space, redaktorką i współautorką publikacji edukacyjnych z zakresu 

edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i przeciwdziałania dyskryminacji; od wielu lat współpracuje z FRSE w zakresie 

wolontariatu międzynarodowego Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, realizuje szkolenia dla wolontariuszy i 

organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Katarzyna Błasińska - trenerka komunikacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, uwzględniająca globalną 

perspektywę omawianych zagadnień. Wieloletnia koordynatorka projektów, aktywistka trzeciego sektora, mediatorka. 

W pracy wykorzystuje metody mediacji, dialogu i otwartej rozmowy, stawiając na współpracę z partnerami i szukanie 

najlepszych dróg odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby. W prowadzonych działaniach dąży do wzmocnienia 

społeczności lokalnej i oddania sprawczości grupom, z którymi pracuje, tak aby ich długofalowy rozwój był możliwy bez 

wsparcia osób trzecich. Współpracuje z FRSE w zakresie wolontariatu międzynarodowego Erasmus+, Europejskiego 

Korpusu Solidarności, realizuje szkolenia dla wolontariuszy i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności. 

ZGŁOSZENIA 

Koordynatorki i Koordynatorzy zainteresowani udziałem w Akademii zapraszamy do wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego i przesłania go do dnia 15 grudnia 2021 roku, g. 23.59 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

 

 

https://ak.webankieta.pl/

