
 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu 

 

Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wraz z Partnerami 

pragnie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanych i 

skierowanych do przedstawicieli samorządów z Wielkopolski. 

 

Szkolenia realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów. 

To w sumie 48 godzin szkoleniowych. Szkolenia dopasowane są tematycznie do Państwa 

potrzeb. Składa się ono z czterech modułów, podczas których będą poruszane takie 

zagadnienia jak: 

 

1. Wykorzystanie pakietu narzędzi chmurowych do współpracy z NGO [konieczne 

posiadanie własnego komputera podczas zajęć] 

Wprowadzimy Was w świat narzędzi sieciowych usprawniających pracę grupową i 

komunikację. Nauczymy przechowywania, synchronizowania i udostępniania danych w 

chmurze a także tworzenia, udostępniania i edytowania dokumentów w czasie rzeczywistym 

we współpracy z innymi członkami zespołu. Ponadto pokarzemy jak korzystać ze swoich 

danych za pośrednictwem telefonu komórkowego 

 

2. Szkolenie równościowe, antydyskryminacyjne 

Ogólnym celem naszych warsztatów będzie rozwijanie indywidualnej wrażliwości 

antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy 

antydyskryminacyjnej w wypełnianiu zadań i misji samorządu. Uwspólnimy wiedzę na temat 

pojęć i zjawisk z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji (np. kategoryzowanie, 

stereotypizacja, uprzedzenia, dyskryminacja/ dyskryminacja wielokrotna). Przyjrzymy się jak 

działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. Zidentyfikujemy własne 

możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej pracy. Spróbujemy 

wspólnie wypracować rekomendacje równościowe i antydyskryminacyjne do standardów 

działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.  

 

3. Rola samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Podczas szkolenia przedstawimy wybrane formy współpracy samorządu z organizacjami - 

współtworzenie dokumentów programowych, wzajemne informowanie się o kierunkach 

działań, konsultowanie dokumentów strategicznych (obligatoryjnie roczny program 

współpracy), powierzanie i zlecanie zadań publicznych. Wskażemy jakie mogą być 

pozafinansowe formy wspierania NGO. Omówimy rolę Rad Działalności Pożytku 

Publicznego oraz partnerstwa projektowego. Ponadto omówimy zagadnienia związane z 

partycypacją obywatelską - role samorządu i organizacji pozarządowych w ramach 

konsultacji społecznych. Dlaczego warto angażować się w konsultacje społeczne? 

 

4.  Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 
Podczas szkolenia omówione zostaną uregulowania prawne umożliwiające włączanie 

aspektów społecznych do zamówień publicznych oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z 

ich praktycznym zastosowaniem na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Chcemy wskazać możliwości, jakie stwarzają społeczne 

zamówienia publiczne, ale także zwrócić uwagę na konieczność uwzględniania aspektów 

społecznych w sposób przemyślany i świadomy, w połączeniu z innymi narzędziami 



kreowania skutecznej polityki społecznej. Chcemy wskazać, że społeczne zamówienia 

publiczne mogą być istotnym instrumentem integracji osób zagrożonych wykluczeniem 

zawodowym i społecznym, zapewniają instytucjom zamawiającym narzędzia w promocji 

godnej pracy, zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększaniu dostępności 

sfery publicznej dla wszystkich użytkowników. 

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. 

 

TERMINY 

Szkolenia realizowane są w następujących terminach: 

ZJAZD NR 1 ZJAZD NR 2 ZJAZD NR 3 ZJAZD 4 

13-14.03.2015 20-21.03.2015 10-11.04.2015 8-9.05.2015 

 

W celu zapisania się na szkolenie: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 

Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo na 

adres ngo@dzialamyrazem.pl, lub: faksem 65-573-33-04. 

Więcej informacji o rekrutacji pod numerem tel.: 65-573-33-08.  

Wszelkie informacje o szkoleniach dostępne są na stronie www.rokosowo.pl oraz na stronie 

projektu www.dzialamyrazem.pl  

 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Szkolenie odbędzie się w Zamku w Rokosowie www.rokosowo.pl. Organizator gwarantuje 

bezpłatnie w ramach szkolenia: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe. Zapewniamy 

transport z Poznania do Rokosowa.  

 

Szkolenia będą prowadzone przez: 

 

Agnieszka Rusin i Agnieszka Niegłos. Wykorzystanie pakietu narzędzi chmurowych do 

współpracy z NGO  

 

Przedstawicielki Gammanet Sp. z o.o. w Poznaniu - Autoryzowanego Resellera Google. 

Certyfikowane trenerki Google Apps Odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń z aplikacji 

komputerowych oraz platform internetowych, trener pakietu Google Apps dla firm i edukacji. 

Specjalistki z zakresu CMS, Prezi, CRM, systemów do obsługi szkoleń, systemów 

ecommerce, Google Apps i wiele innych. 

 

Łukasz Broniszewski - Rola samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Absolwent filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szkoły Liderów Społeczeństwa 

Obywatelskiego oraz Szkoły Partycypacji Społecznej. Działacz społeczny – prezes zarządu 

Fundacji Stabilo, pracuje również w zarządach Kujawsko-Pomorskiej i Ogólnopolskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Torunia, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii 

Społecznej. Koordynator projektów, trener, fundraiser. Jako ekspert współtworzył dokumenty 
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strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem 

III sektora m.in. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Program Współpracy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017. 

 

Małgorzata Dymowska - Szkolenie równościowe, antydyskryminacyjne 

 

Trenerka umiejętności społecznych i trenerka antydyskryminacyjna. Prowadzi warsztaty i 

szkolenia, przygotowuje programy szkoleniowe i podręczniki, bierze udział w realizacji 

badań mających na celu wprowadzanie i rozwijanie rozwiązań służących równemu 

traktowaniu oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji, na poziomie jednostkowym, 

instytucjonalnym i społecznym.  

Pracuje z pracownicami i pracownikami administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 

z nauczycielkami i nauczycielami, bibliotekarkami i bibliotekarzami, studentami i 

studentkami.  Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla Głuchych oraz dla nauczycieli/ 

wychowawców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchu.  

Przeprowadziła audyty organizacyjne z zakresu wdrażania zasady równości szans w centrach 

wsparcia i organizacjach wspierających funkcjonujących na Mazowszu, w ramach projektu  

„Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu – system wspierania i certyfikowania 

działalności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” 

(Stowarzyszenie BORIS). 

Obecnie bierze udział w badaniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. 

„Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, którego celem jest przyjrzenie 

się sytuacjom związanym z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, a także prowadzonym 

przez szkoły działaniom równościowym, zarówno z perspektywy uczennic i uczniów, jak i 

nauczycielek i nauczycieli.  

Absolwentka Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz przeciwdziałania 

dyskryminacji  na poziomie zaawansowanym, Szkoły Treningu Grupowego i Szkoły 

Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Prezeska 

Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.  

 

Mieczysław Klupczyński - Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 

 

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Były 

pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (stanowiska: inspektora 

kontroli i członka kolegium) oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (funkcje: 

pozaetatowego członka kolegium, a w latach 2004 do 2008 prezesa izby),a także Starostwa 

Powiatowego w Gostyniu na stanowisku sekretarza powiatu.  

Dzięki wiedzy i praktycznemu doświadczeniu zebranemu przez 15 lat pracy w regionalnych 

izbach obrachunkowych oraz 5 lat pracy w jednostce samorządu terytorialnego zapewnia 

obsługę prawną, doradztwo oraz szkolenia z szeroko rozumianych zagadnień ze sfery 

finansów publicznych, administracji publicznej, organizacji pracy oraz zamówień 

publicznych.  

Praca zawodowa pozwoliła zdobyć praktyczne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z 

zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w tym w 

szczególności jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, tworzenia 

aktów prawnych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego i postępowania 



administracyjnego, organizacji pracy oraz szeroko pojętej kontroli w administracji publicznej 

w tym gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

Wykładowca na licznych szkoleniach dla pracowników administracji publicznej w tym w 

szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu finansów publicznych, prawa 

samorządu terytorialnego oraz zamówień publicznych.  

Serdecznie zapraszamy! 


