Biuletyn wakacyjny
Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej
Nr 2 ( lipiec / sierpień 2012)

AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie
SWAT jest w trakcie rejestracji stowarzyszenia, procedura może potrwać od miesiąca do trzech. Jak
tylko stowarzyszenie zostanie zarejestrowane - poinformujemy Was o tym. Na Prezesa Stowarzyszenia został
wybrany Jac Jakubowski, do Zarządu zostali wybrani: Maciej Trawka, Marcin Chydziński i Paulina Wójcik.
W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Anna Łazicka, Alicja Moczulska i Milena Cieślak.
Obecnie, zajmujemy się projektem transformacji Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej z sieci organizowanej
w ramach Grupy TROP w samodzielne stowarzyszenie. Czytaj dalej nt. tego jak zapisać się do stowarzyszenia,
tutaj.

Informacje o projektach
Zbieramy informacje o projektach realizowanych w ramach SWAT. 19 czerwca na spotkaniu Projekty
w SWAT rozmawialiśmy o potrzebie zbierania informacji o inicjatywach i projektach jakich podejmują się
SWAT-owicze. Chcemy systematycznie informować Was o tym, kto działa w sieci i w jakich obszarach. Mamy
nadzieję, że informacje z biuletynu ułatwią Wam współpracę z innymi SWAT-owiczami, i dowiecie się z kim
możecie rozmawiać w związku z danym projektem lub obszarem działań. Informacje o inicjatywach
i projektach, które otrzymaliśmy od SWAT-owiczów opublikowaliśmy w biuletynie. Reaktywujemy Forum
SWAT, aby ułatwić Wam nawiązywanie kontaktów z innymi SWAT-owiczami.
*Prosimy o uwagi nt. funkcjonalności forum pod adresem siectrop@gmail.com

Współpraca oparta na Empatii
W ramach SWAT angażujemy się w ogólnopolską debatę społeczną organizowaną przez Kongres Obywatelski.
2 października w Międzynarodowym Dniu Empatii (dzień urodzin Mahatmy Gandhiego) odbędę się warsztaty,
konferencje, cykle spotkań pod wspólną nazwą „Współpraca oparta na Empatii”.
Według Jan Szomburga – prezesa Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i organizatora Kongresu
Obywatelskiego – żeby podnieść efektywność naszych instytucji i przedsiębiorstw nie wystarczy nowy pakiet
reform. Kluczem jest zmiana wzorców myślenia i zachowań. Zdobycie nowych kompetencji osobowych
(intrapersonalnych), społecznych (interpersonalnych) i cywilizacyjnych.
Aby wejść na drogę rozwoju proinnowacyjnego musimy najpierw nauczyć się kształcić i wykorzystywać nasze
naturalne talenty i wspierać kreatywność. Musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać, wymieniać wiedzą
i pomysłami, aby lojalnie i etycznie współpracować w zespołach. Musimy odejść od tradycyjnych metod
edukacyjnych, tylko tworzyć sytuacje edukacyjne w których uczestnicy aktywnie się uczą a nie są uczeni.
Chcemy pokazać jak ważne są kompetencje dla Polski i Polaków i uczyć ich w działaniu.
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W tym celu poszukujemy i zapraszamy do współpracy osoby, którym idee kongresu są bliskie i chcą aktywnie
wesprzeć nas w działaniu: osoby, które chcą zorganizować warsztaty w swoim środowisku (w pracy, w szkole,
na uczelni, w środowisku lokalnym), trenerzy pracujący Metodą TROP, a także trenerzy pracujący metodami
aktywnymi, działacze społeczni i wielu innych.
Jeśli jesteś zainteresowany akcją i chcesz wziąć udział w jej organizacji skontaktuj się z Kingą Ślużyńską pod
adresem kinga.sluzynska@coachIN.pl
Materiały:
Artykuł Jana Szomburga „Wielkie Przewartościowanie”.
Publikacje Kongresu Obywatelskiego: „Jakich metakompentecji potrzebują Polacy”.
„Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie”.
Publikacja Kongresu Pomorskiego: „Jakie wartości? Jaki rozwój?”

SWAT w Internecie:
Blog
Fun page na Facebooku
Forum

SPOTKANIA W SWAT
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników na spotkania organizowane w ramach SWAT.
Rejestracja na spotkania odbywa się 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 zostać odwołane. Informacje o odwołanych spotkaniach zamieścimy na Blogu
oraz roześlemy do osób, które zarejestrowały się na dane spotkanie. Spotkania SWAT odbędą się we wrześniu.

Konferencja Organizacja Przyszłości

We wrześniu i w październiku w trzech miastach w Polsce (Warszawa 27 września, Poznań 2 października,
Trójmiasto 9 października) odbędzie się I konferencja Organizacja przyszłości pod hasłem Współpraca
w biznesie oparta na empatii.
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Cykl konferencji promuje inny sposób myślenia i otwarty dialog w biznesowych obszarach kapitału społecznego.
Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wymagają innowacyjnego podejścia, a może i przełomu
cywilizacyjnego. Zarządzanie w oparciu o wartości, uważność na siebie i otoczenie, empatia, przejmowanie
odpowiedzialności - to cechy organizacji przyszłości.
I konferencja jest częścią projektu Grupy TROP związanego z Kongresem Obywatelskim Jana Szomburga
i ogólnopolską akcją Współpraca oparta na empatii. Organizatorem są partnerzy sieci HorseDream
dostarczającej rozwiązań dla wzrostu innowacyjnego biznesu. HorseDream łączy w sobie doświadczenie
z zastosowania koni w uczeniu ludzi (Horse Assisted Education) i nurty integralne. W programie konferencji
przewidziany jest tylko jeden wykład (!). Pozostały czas jest przeznaczony na dyskusję oraz wymianę poglądów
i doświadczeń między uczestnikami, do których punktem wyjścia są ćwiczenia z końmi.
Interaktywność konferencji ma na celu umożliwić omówienie tematu w relacji do konkretnych obszarów
biznesowych, z jakich pochodzą uczestnicy. Formuła konferencji, której podstawą jest doświadczanie, pozwoli
na wypracowanie rozwiązań mających zastosowanie w codziennej praktyce biznesowej oraz zastanowienie
się, jakie wyzwania stawia współczesny świat przed liderami i pracownikami organizacji.
Spotkania, które odbyły się w SWAT w czerwcu i lipcu:

26 czerwca – Superwizja Szkoły Liderów i Animatorów w Sieci
Spotkanie superwizowała Dorota Szczepan-Jakubowska.

26 czerwca – Spotkanie Koła Mediatorów
Spotkanie moderował Marcin Ponikowski, więcej nt spotkania, tutaj.

26 czerwca – Spotkanie Core ewaluacyjnego SWAT
Spotkanie w ramach projektu ewaluacji SWAT.

11 lipca – Spotkanie Koła Coachów
Spotkanie koła zorganizował Marcin Chydziński.

16 lipca – Spotkanie Grupy Biznes – Zmiana w Organizacji – Narzędzia w Metodzie TROP
Spotkanie moderowała Justyna Zacharuk. Więcej nt. spotkania, tutaj.

17 lipca – Spotkanie Core ewaluacyjnego SWAT
Spotkanie w ramach projektu ewaluacji SWAT.
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PROJEKTY
Przedstawiamy notatki o inicjatywach i projektach SWAT-owiczów:
Anna Łazicka:


Zespół ewaluacyjny. Spotykamy się w gronie: Dorota Jakubowska, Iwona Kania, Joanna Zienkiewicz,
Paulina Wójcik, Agata Dembek, Anna Łazicka. W ramach prac zespołu analizujemy, jakie techniki
ewaluacyjne możemy zastosować do ewaluacji SWAT-a i jak chcemy, aby ten proces wyglądał
w przypadku SWAT-a. Spotkania zespołu są rozpisane do końca wakacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć
więcej o działaniach zespołu skontaktuj się z Anną Łazicką: inspirosa.anna.lazicka@gmail.com



Proces transformacji SWAT-a. Spotykamy się w gronie: Kinga Ślużyńska, Paulina Wójcik,
Maciej Trawka, Marcin Chydziński. Częścią tego projektu jest podprojekt: Komunikacja w projektach
SWAT (w szczególności w projekcie Współpraca oparta na empatii). W związku z przekształcaniem
SWAT-a w stowarzyszenie opracowujemy przebieg podstawowych procesów uważając, aby zbytnio nie
sformalizować działań. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą sie włączyć w prace. Kontakt:
inspirosa.anna.lazicka@gmail.com



Grupa "Firmy certyfikujące (ISO)". Rozmawiamy w gronie (wspólne spotkanie jeszcze się nie odbyło):
Anna Łazicka, Marzena Chmielewicz, Janusz Kozakoszczak, Piotr Szczerbiak. Naszym celem jest
zebranie potrzeb firm certyfikujących w kwestii umiejętności miękkich, a następnie realizacja
warsztatów. Zapraszamy do współpracy osoby posiadające kontakty w firmach certyfikujących.
Kontakt: inspirosa.anna.lazicka@gmail.com



Grupa "Kobiety". W tej chwili odbył się tylko kontakt mailowy: Kinga Ślużyńska, Agnieszka Ganczarek,
Milena Cieślak, Anna Łazicka, Karol Rakoniewski, Marcin Tyrol. Celem grupy jest przygotowanie
propozycji zgodnej z zapotrzebowaniem kobiet. Zapraszamy do współpracy osoby, które są
zainteresowane tą grupa docelowa. Kontakt: inspirosa.anna.lazicka@gmail.com.

Marcin Chydziński:


Film "Na TROP-ie".
Film jest niezależną wypowiedzią artystyczną. TROP nie jest sponsorem. Celem filmu jest próba
oddania tego, co wszyscy nazywamy podczas rozmów "No wiesz, on już jest po Tropie, więc sam
rozumiesz". Realizacja filmu odbędzie się podczas Trop Campu. Część materiałów zostanie nagrana
wcześniej. Aktualnie trwają prace nad zebraniem funduszy. Obraliśmy dwie drogi:
Szukanie sponsora.
Zamieszczenie informacji na specjalnej stronie, na której ludzie z własnej woli mogą kupić
cegiełki.
9 lipca odbyło się spotkanie na temat filmu i Trop Campu
Do zespołu projektowego należą: Kuba Cuman – reżyser, Marta Lewandowska – producent,
Marcin Chydziński – scenarzysta i lider projektu.
Budżet filmu około 15 000 zł.



Książka "Brat SWAT".
Książka ma na celu archiwizację procesu powstawania sieci SWAT. Składać się będzie z tekstów
różnych autorów, osób związanych z projektami SWAT. Głównym autorem i liderem projektu jest
Marcin Chydziński.

4

Prace nad książką rozpoczną się 10 sierpnia 2012.


Warsztaty "Praca na mocnych stronach"
Prowadzący: Marietta Banach, Marcin Chydziński
Warsztaty mają na celu odkrycie swoich mocnych stron. Uczestnicy prezentują się krótko przed
kamerą. Następnie, wspólnie z innymi uczestnikami, szukają swoich mocnych stron w obszarach
sposobu prezentacji oraz stylu ubierania. Najcenniejsze w warsztacie jest to, że uwagi pochodzą od
uczestników, główne zadanie prowadzących to uruchomienie procesu.
Aktualnie dopracowywane są szczegóły warsztatu. Pierwsze zajęcia odbędą się prawdopodobnie
w Mrozach.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub nawiązać współpracę z Marcinem Chydzińskim możesz napisać
na adres marcin.chydzinski@gmail.com

Karol Rakoniewski


„Szkolenie dla firm rodzinnych - zarządzanie w firmie rodzinnej”
Razem z Agnieszką Szwejkowską staramy się o dofinansowanie na projekt „Szkolenie dla firm
rodzinnych – zarządzanie w firmie rodzinnej”. Jeśli projekt zostanie sfinansowany, Agnieszka
Szwejkowska będzie prowadzić szkolenia dla firm rodzinnych. W ramach projektu przewidziane są trzy
warsztaty: „Ja w firmie rodzinnej: autonomia i współzależność”, „Ja w firmie rodzinnej: o tym, co
pomiędzy. Dialog między pokoleniami, płciami i szczeblami zarządzania” i „Ja w firmie rodzinnej:
menadżer jako animator zmiany”.



Złożyłem także projekt na warsztaty edukacyjne p.n. "Liderzy w LGD Sąsiedzi wokół szlaku
piastowskiego"
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub nawiązać współpracę z Karolem Rakoniewskim możesz napisać
na adres karol@rakoniewski.pl

Martyna Kozłowska


Praca z Młodzieżą
Chcemy zaprosić młodych ludzi nie do konkretnego projektu, ale do konsultacji nad tym co wydaje się
nam potrzebne i interesujące dla nich - tak żeby stworzyć coś co odpowiada na ich potrzeby dziś!
Zaproszenie jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani swoim rozwojem i chcieliby lepiej poznać
się/sprawdzić w działaniach opartych na otwartej komunikacji, współpracy, zaufaniu. Chcemy, żeby
Powszechna Akademia Młodzieży była organizacją dającą swoją przestrzeń - otwierającą swoje drzwi
na młodych ludzi, którzy czują potrzebę zastanowienia się nad rzeczywistością nie tylko
z perspektywy posiadanych rzeczy czy wyników w szkole, ale przede wszystkim z perspektywy uczuć,
emocji, intuicji, zaangażowania, ideałów i wszystkiego tego co jest ważne i co zajmuje serca młodych
ludzi. My - jako osoby pracujące z młodzieżą, rodzice, bracia młodych ludzi - widzimy taką potrzebę –
zastanawiamy się czy młodzież tego potrzebuje, a jeśli tak to w jakiej formie?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub nawiązać współpracę z Martyną Kozłowską możesz napisać na
adres martyna.kozlowska@gmail.com
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Marietta Banach


Akademia TROP
Poszerzamy wachlarz szkoleń oferowanych w Akademii TROP. Oprócz szkoleń z zakresu trenerstwa,
coachingu, mediacji, czy moderacji, w stałej ofercie znajdą się szkolenia poświęcone ewaluacji czy też
praca z firmami rodzinnymi Metodą TROP. Do końca 2012 roku planujemy uruchomić pierwsze
pilotażowe edycje Szkoły Ewaluacji oraz Szkoły Trenera i Doradcy Firm Rodzinnych. W ramach tego
współpracujemy z Iwoną Kanią (lider Szkoły Ewaluacji) oraz Agnieszką Szwejkowską (lider Szkoły
Trenera i Doradcy Firm Rodzinnych), absolwentkami II edycji Szkoły Liderów i Animatorów Sieci TROP.
Dodatkowo, informujemy, że trwa nabór do jesiennej edycji Akademii TROP oraz nabór do III modułu
XIV edycji Szkoły Coachów.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Mariettą Banach marietta.banach@grupatrop.pl,
liderem Akademii TROP.
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