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Spotkania SWAT w czerwcu 2012
Serdecznie zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów na spotkania organizowane w czerwcu 2012.
Rejestracja na spotkania pod adresami mailowymi: siec@akademiatrop.pl, siectrop@gmail.com. Jeśli po
dokonaniu rejestracji nie będziecie mogli uczestniczyć w spotkaniu – prosimy o poinformowanie nas drogą
mailową o rezygnacji z uczestnictwa. Jednocześnie informujemy, że spotkania na które nie zbierzemy
wystarczającej liczby osób, mogą być odwołane. Informacje o odwołanych spotkaniach zamieścimy na Blogu
oraz roześlemy do osób, które zarejestrowały się na dane spotkanie. Spotkania, przy których nie zaznaczono
inaczej, odbywają się w siedzibie Grupy TROP.
Blog
profil Facebook

13 czerwca* – Spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia SWAT
Zapraszamy wszystkich SWAT-owiczów na Spotkanie Założycielskie Stowarzyszenia SWAT! Dokonujemy zmian
organizacyjnych, Program SWAT będzie funkcjonował jako Stowarzyszenie. Wierzymy, że ta forma działania
rozszerzy możliwości funkcjonowania sieci jako organizacji oddolnej, istniejącej dzięki samoorganizacji
uczestników, ich chęci dalszego rozwoju oraz wspierania innych w tym obszarze.
Osoby obecne na spotkaniu będą Członkami Założycielami Stowarzyszenia. Podczas pierwszej części spotkania
zajmiemy się uchwaleniem statutu i ustaleniem zasad współpracy w Stowarzyszeniu. W drugiej części spotkania
będziemy pracować w grupach roboczych nad konkretnymi aspektami związanymi z działalnością
Stowarzyszenia, m.in. zaplanowanie akcji warsztatów „Współpraca oparta na empatii” w ramach Kongresu
Obywatelskiego.
Prowadzący: Jac Jakubowski, Ania Łazicka
godz. 16.30 – 20.00
*Przesunęliśmy termin spotkania z powodu meczu Polska-Rosja (12 czerwca).

15 czerwca – Debata „Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe?
Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób starszych”.
Debatę organizuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wspólnie
z moderatorami ze SWAT zainteresowanymi Zarządzaniem Wiekiem.
Osoba zajmująca się debatą od strony SWAT: Dorota Jurzysta
Godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie na ul. Chodakowskiej 19/31

Formularz zgłoszeniowy
Plakat
W ramach debaty sesję warsztatowo-grupową poprowadzą wspólnie moderatorki ze SWAT, studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy projektu RPO „Ambasadorzy Praw Człowieka”.
Grupy tematyczne sesji warsztatowo-grupowej:
Dom/Rodzina
Praca
Środowisko/Społeczności lokalne
Wolontariat
Debatę poprzedziły dwudniowe warsztaty pt. "Relacja Mistrz - Uczeń", które odbyły się 16 i 17 maja w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich. W warsztatach wzięli udział trenerzy z Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej,
studenci z Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz uczestnicy projektu pilotażowego RPO „Ambasadorzy Praw
Człowieka”. Dorota Jurzysta i Agnieszka Staroń poprowadziły warsztaty.

19 czerwca – Projekty w SWAT
Zebranie i omówienia projektów toczących się w ramach Programu SWAT.
Prowadzący: Jac Jakubowski
godz. 17.00 – 20.00

21 czerwca – Konserwatorium TQM prof. Blikle
Andrzej Kinast, Czy z nudnego księgowego da się wykrzesać orędownika TQM?
Mark Forkun, Przywództwo w Kulturze Lean. Jak być liderem Lean w obszarze finansów!
Zapraszamy do wspólnego wyjścia SWAT-owiczów na konserwatorium organizowane przez prof. Blikle.
godz. 16.00-20.00
Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28 w Warszawie
Zaproszenie na spotkanie

27 czerwca – Grupa Biznes – Zmiana w Organizacji
Spotkanie Grupy Biznes będzie dotyczyć budowania relacji z Klientem w fazie rozpoczęcia współpracy, a więc
jak kształtować kontakt i kontrakt, rozmawiać o celach projektu.
Prowadzący: Łukasz Świątkowski
godz. 18.00 – 20.30

ZMIANA TERMINÓW SPOTKAŃ!
26 czerwca Spotkanie Koła Mediatorów
Spotkanie osób zainteresowanych mediacjami, podejmująca obszary: Ja jako mediator, mediacje Metodą TROP,
inne techniki mediacyjne, wymiana dobrych praktyk. Grupa spotyka się co miesiąc, na każdym spotkaniu jeden
z uczestników wprowadza swój wątek mediacyjny: case study, film, przykład techniki itd.
W czerwcu wprowadzenie do tematu mediacji poprowadzi Marcin Ponikowski.
Prowadzące: Marcin Ponikowski
godz. 17.00 – 20.00

6 lipca – Spotkanie dla trenerów przygotowujące do prowadzenia warsztatów
„Współpraca oparta na Empatii” w ramach Kongresu Obywatelskiego.
Spotkanie dla trenerów, którzy chcą się zaangażować w działania w ramach Kongresu Obywatelskiego.
Jesienią będziemy organizować warsztaty w całej Polsce pt.„Współpraca oparta na Empatii”. Wspólnie pracując
nad warsztatami chcemy tworzyć zalążki Koła Kompetencyjnego Trenerów.
Prowadzące: Kasia Marczewska, Kinga Ślużyńska
godz. 17.00-20.00

Co wydarzyło się w projektach SWAT-owych?
Piszcie do nas o swoich osiągnięciach, sukcesach, planach, projektach, ogólnie o tym, co robicie. Zawrzemy te
informacje w kolejnym biuletynie.

II Społeczne Gimnazjum i Liceum


6 kwietnia Janusz Kozakoszczak i Wojtek Lasota poprowadzili warsztaty dla nauczycieli
II Społecznego Gimnazjum i Liceum w Warszawie.



15 maja Janusz Kozakoszczak i Iza Dacewicz poprowadzili warsztaty nt. zapobiegania agresji i przemocy
wśród uczniów gimnazjum.

Centrum Nauki Kopernik


Od 3 do 10 maja Martyna Kozłowska i Jan Bałdyga przy wsparciu Marcin Chydzińskiego prowadzili
warsztaty psychologiczne dla licealistów w galerii ReGeneracja w Centrum Nauki Kopernika. Tematyka
warsztatów: „Kim jestem i jak mnie widzą?” oraz „Co mowa ciała mówi o mnie i o Tobie”.

Rzecznik Praw Obywatelskich


19 kwietnia Dorota Jurzysta poprowadziła Bywak nt. Zarządzania Wiekiem, uczestniczki spotkania
zgłosiły się do udziału w projekcie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.



16 i 17 maja Dorota Jurzysta i Agnieszką Staroń poprowadziły warsztaty w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich nt. relacji mistrz – uczeń. W warsztatach uczestniczyły SWAT-owiczki, które będą
moderować grupy podczas debaty 15 czerwca, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczestnicy
pilotażowego projektu RPO „Ambasadorzy Praw Człowieka”. Informacje o debacie, znajdują się tutaj.
Moderatorki: Małgorzata Grabarczyk, Kinga Łajtar, Urszula Pańczak, Olga Wojciechowska, Paulina
Wójcik.



15 czerwca odbyła się debata „Jak kształtować partnerskie relacje międzypokoleniowe”. Podczas
debaty zostały przedstawione badania „Osoby starsze w oczach młodzieży i młodzież w oczach osób
starszych”, które przeprowadził Dom badawczy Maison, partnerem merytorycznym było Towarzystwo
„Ę”. Część warsztatowe była podzielona na 4 obszary: rodzinę, pracę, środowisko lokalne i wolontariat.
Moderatorki ze SWAT-a prowadziły część warsztatową. Rzecznik Praw Obywatelskich wypracowane
treści będzie rozpowszechniać do osób i instytucji zajmujących się dialogiem międzypokoleniowym.

Projekt w Lesznowoli


Janusz Kozakoszczak i Dorota Jurzysta spotkali się z Burmistrz Lesznowoli. Zarejestrowali
Stowarzyszenie „Rozwój Lokalny”.



17 czerwca Janusz Kozakoszczak, Dorota Jurzysta, Ania Łazicka promowali kompetencje miękkie,

wolontariat seniorów i dogoterapię podczas Dni Lesznowoli.

Program w Mrozach


5 marca Jac Jakubowski poprowadził spotkanie, w którym uczestniczył Wójt Gminy Mrozy, lokalnymi
działacze oraz SWAT-owicze: Ula Standziak-Proczka, Olga Wojciechowska, Janusz Kozakoszczak i Paulina
Wójcik.



9 maja licealiści z Zespołu Szkół w Mrozach uczestniczyli w warsztatach psychologicznych w Centrum
Nauki Kopernik.



21-24 maja wolontariuszka z wrocławskiej organizacji Semper Avanti poprowadziła warsztaty dla
młodzieży ze Zespołu Szkół w Mrozach. Tematyka warsztatów obejmowała: Prawa Człowieka i Edukację
Miedzykulturową.



29 maja Ula Standziak-Proczka, Aneta Kun, Paulina Wójcik i Robert Lewandowski poprowadzili
warsztaty „Praca na mocnych stronach” dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Mrozach.



9 czerwca podczas Dni Mrozów odbył się rajd rowerowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Mrozów.

Ewaluacja Programu SWAT


27 marca odbyło się spotkanie nt. Ewaluacji Programu SWAT, na którym powstał zespół ewaluacyjny.



Zespół ewaluatorów: Iwona Kania, Agata Dembek, Dorota Szczepan-Jakubowska, Sonia Jakubowska,
Ania Łazicka, Paulina Wójcik.



16 maja odbyło się drugie spotkanie ewaluatorów sieci. Kolejne spotkania zostały zaplanowane
co 3 tygodnie.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzice w Szkole


31 maja – Jac Jakubowski, Kasia Marczewska wraz z trenerami ze SWAT-a poprowadzili seminarium
„Metakompetencje dla rozwoju edukacji”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Grupę TROP
i Stowarzyszenie Rodzice w Szkole.

*Więcej informacji nt. wydarzeń podamy w kolejnym biuletynie.

