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Zlot Masz Głos online 

Wszystkie zajęcia odbywają się 23 października (sobota) na platformie ZOOM. Zapisz się na 

dowolne zajęcia, maksymalnie cztery o różnych godzinach. Wypełnij formularz zgłoszeniowy 

dostępny w panelu Masz Głos pod przyciskiem „Formularz zapisów na Zlot”: 

https://www.maszglos.pl/login Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapraszamy! 

 

BLOK 10:00-11:30 

 

Bezpłatne cyfrowe narzędzia dla organizacji społecznych 

wykład, 10:00-11:30, bez limitu miejsc 

Poznasz najpopularniejsze generatory wniosków (Witkac, engo.org.pl, OASE, AMODIT) 

i darmowe narzędzia Google ułatwiające zdalną pracę zespołu, m.in. dokumenty 

współdzielone i formularze, narzędzia do prowadzenia spotkań i konferencji. 

Prowadząca: Krystyna Adamenko, uczestniczka akcji Masz Glos, ekspertka technologii 

multimedialnych, certyfikowana Trenerka Kompetencji Cyfrowych w programie „Latarnicy 

2020”. 

 

Angażowanie przez opowiadanie 

        warsztaty, 10:00-11:30, limit miejsc: 20 

Dowiesz się, jak autentycznie i angażująco prowadzić komunikację z odbiorcami w mediach 

społecznościowych, poćwiczysz przygotowywanie skutecznego komunikatu i jak unikać 

trudnego języka ngo-sów. 

Prowadząca: Marta Sienkiewicz, psycholożka, dyrektorka biura Stowarzyszenia Homo Faber, 

w którym odpowiada za social media. Prowadzi profile społecznościowe fundacji i firm, 

odpowiada za ich wizerunek i komunikację w sieci. 

 

 

 

 

https://www.maszglos.pl/login


2 
 

Aktywizm w czasach kryzysu 

wykład, 10:00-11:30, bez limitu miejsc 

Jak budować działania aktywistyczne w odpowiedzi na kryzys, opowiemy na podstawie działań 

podejmowanych przez organizacje społeczne w sytuacji kryzysu uchodźczego na polsko-

białoruskiej granicy. Omówimy: zarządzanie kryzysowe, włączanie lokalnych mieszkańców, 

rolę technologii.  

Prowadzący: Anna Dąbrowska, Piotr Skrzypczak 

Anna Dąbrowska: trenerka, animatorka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. 

Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS, koordynatorka akcji Masz Głos. 

Piotr Skrzypczak: politolog, mediator, trener antydyskryminacyjny. Współzałożyciel 

Stowarzyszenia Homo Faber. Na co dzień pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

 

Budżet partycypacyjny w szkole. Warto spróbować! 

     wykład z dyskusją, 10:00-11:30, bez limitu miejsc 

Co to jest szkolny budżet partycypacyjny? Jak wprowadzić budżet partycypacyjny do szkoły? 

Jak go zrealizować – opowiemy na podstawie kilkuletniego doświadczenia na polskim 

i międzynarodowym gruncie. 

Prowadzące: Agnieszka Maszkowska, Katarzyna Sztop-Rutkowska 

Prezeska i wiceprezeska Fundacji SocLab - organizacji z doświadczeniem we wprowadzaniu 

szkolnych budżetów partycypacyjnych do polskich szkół. Socjolożki, trenerki, ekspertki 

z zakresu partycypacji i badań społecznych. Koordynatorki akcji Masz Głos. 

 

Jak wpływać na władzę bez korzystania z pism 

warsztaty, 10:00-11:30, bez limitu miejsc 

Poznasz alternatywne do pism, łagodne formy nacisku na władzę lokalną, w tym 

w bezpośrednim kontakcie, a także różne techniki przydatne przy prowadzeniu konsultacji 

społecznych. 

Prowadzący: Grzegorz Wójkowski, socjolog, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej 

Bona Fides, autor narzędzi monitoringowych i raportów dotyczących prawa do informacji 

publicznej, konsultacji społecznych i budżetów, koordynator akcji Masz Glos. 
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Zapytaj wójta o… 

rozmowa, 10:00-11:30, limit miejsc: 20 

Będziesz mógł/-a porozmawiać o tym, jak działa lokalny samorząd, zapytać o uprawnienia 

wójta, sprawy i problemy, które warto do niego zgłaszać. Dowiesz się, jakie wójt ma wskazówki 

do działania dla aktywnej grupy mieszkańców, lokalnej organizacji. 

Prowadząca: Magdalena Sałek-Lewczyk, Wójt Gminy Jabłonna (woj. lubelskie), uczestniczka 

Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. 

 

 

BLOK 11:50-13:20 

 

Partycypacja obywatelska w praktyce - czy da się mieć dobre relacje ze 

wszystkimi? 

                 wykład z ćwiczeniami, 11:50-13:20, limit miejsc: 25 

Poznanie dobrych stron niektórych narzędzi, ale też w praktyce co się nie sprawdziło w danej 

sytuacji.  Wnioski, petycje, spotkania z radnymi i mieszkańcami, powoływanie rady, praca 

sołtysa - co byłoby bardziej skuteczne. Dowiesz się jakie z działań było przydatne, ale właściwie 

okazało się mało efektywne. 

Prowadząca: Barbara Łasińska, uczestniczka akcji Masz Głos, sołtyska Konarzewa 

(wielkopolskie), założycielka i prezeska Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa, inicjatorka 

działań dla lokalnej społeczności, które realizuje w oparciu o partnerstwo międzysektorowe. 

Uczestniczy w programach Fundacji Batorego, szkoleniach Fundacji Wspomagania Wsi, 

Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich.  

 

Inspiracje do odpoczynku 

warsztaty, 12:00-13:30, limit miejsc: 20 

Czasem więcej zdziałają minuty relaksu czy wspierających interakcji z innymi tuż przed albo 

podczas spotkania lub szkolenia, nawet online. Jakie ćwiczenia i rytuały możesz wprowadzić 

dla siebie i zespołów, z którymi pracujesz w tak krótkim czasie? Przećwiczymy razem, 

porozmawiamy o trosce o siebie, czerwonym i zielonym mózgu w kontekście poczucia 

bezpieczeństwa, efektywności, o kulturze organizacyjnej uwzględniającej różne poziomy 

odporności psychicznej, przeciwdziałaniu wypaleniu. 

Prowadząca: Ola Chodasz, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, budowania 

zespołów i odporności psychicznej, facylitatorka angażujących spotkań w grupach od kilku do 

200+ osób, stacjonarnie i online. Specjalizuje się w #AppliedDrama i #OpenSpaceTechnology. 

Prowadzi firmę szkoleniową i Fundację Rozwoju DOBRE ŻYCIE. 
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RODO w działalności obywatelskiej 

wykład, 11:50-13:20, limit miejsc: 25 

Dowiesz się, jak chronić dane osobowe podczas realizacji takich działań jak: petycje, inicjatywa 

uchwałodawcza, wniosek w ramach budżetu obywatelskiego, wystąpienie podczas debaty nad 

raportem o stanie gminy (powiatu, województwa). Usłyszysz, jak organizować zbiórkę 

podpisów bezpośrednio przez mieszkańców z zachowaniem ochrony danych osobowych.  

Prowadzący: Andrzej Rybus-Tołłoczko, Wiceprezes Zarządu OFOP, absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji na Uniwersytecie Kardynała St. Wyszyńskiego, trener szkolący pracowników 

organizacji pozarządowych i urzędów z realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, 

ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. 

 

Karty mocy 

warsztaty, 11:50-13:20, limit miejsc: 15 

Społeczność to różni ludzi, którzy mają rozmaite możliwości. Jak je rozpoznawać? Nauczysz się 

mapować społeczność lokalną, odkrywać moce i niemoce jej członków, budować kontakty 

z potencjałem do działania. 

Prowadzący: Piotr Skrzypczak, politolog, mediator, trener antydyskryminacyjny. 

Współzałożyciel Stowarzyszenia Homo Faber. Na co dzień pracuje jako wykładowca w Wyższej 

Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

 

Jak skutecznie korzystać z narzędzia petycji 

wykład, 11:50-13:20, bez limitu miejsc  

Porozmawiamy o tym, jak petycje mogą pomóc we wprowadzaniu lokalnych zmian, jak 

skutecznie złożyć petycję, czego może ona dotyczyć, kto i do kogo może ją złożyć. 

Prowadzący: Robert Chomicki, socjolog i administratywista, od 15 lat współpracuje 

z samorządami: pomaga prowadzić konsultacje, szkoli, współtworzy strategie rozwoju, 

koordynator akcji Masz Głos. 

  

Zapytaj radną o… 

rozmowa, 11:50-13:20, limit miejsc: 20 

Dowiesz się, jak budować relacje z radnymi miejskimi, jakie są ich prawa i obowiązki, z jakimi 

sprawami i problemami warto się zgłosić do radnego/-ej. Będziesz mógł/-a podzielić się swoimi 

obserwacjami i zadać pytanie o działania władzy uchwałodawczej i wykonawczej. 

Prowadząca: Jolanta Wiercińska, Radna Rady Miejskiej w Żukowie, uczestniczka Pracowni 

Samorządowej Fundacji Batorego. 
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BLOK 14:20-15:50 

 

Obywatelski projekt inwentaryzacji drzew miejskich 

wykład, 14.20-15.50, bez limitu miejsc 

Poznasz aplikację do współtworzenia ogólnopolskiej mapy drzew miejskich. Jest to narzędzie 

inwentaryzacyjne o walorach edukacyjnych i społecznych. Pozwala poznawać nowe gatunki 

drzew, oceniać kondycję drzewostanu, choroby drzew i śledzić stopnie wzrostu.  

Prowadzący: Waldemar Bukalski, uczestnik akcji Masz Głos, prezes Stowarzyszenia 

Radomianie dla Demokracji, Członek Rady Fundacji „Kongres Obywatelskich Ruchów 

Demokratycznych”, automatyk-programista zajmujący się metrologią i energooszczędnymi 

systemami napędowymi, współautor https://drzewa.radom.pl/ 

  

Aktywność obywatelska dostępna dla wszystkich 

       warsztaty, 14.20-15.50, bez limitu miejsc 

Pomożemy Ci dostrzegać potrzeby osób niestandardowych – tych, które nie widzą, nie słyszą, 

nie chodzą lub mają doświadczenie innej niepełnosprawności. Pokażemy, jak je aktywizować, 

organizować, a przede wszystkim nie pogłębiać ich wykluczenia. Poruszymy zagadnienia: 

empatii, dostępności architektonicznej, organizacyjnej, komunikacyjnej, cyfrowej. 

Prowadzące: Anna Nawrot, Anna Haupka 

Anna Nawrot: koordynatorka dostępności na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Wieloletnia asystentka osób z różnymi niepełnosprawnościami, audytor i trener dostępności. 

Anna Haupka: organizatorka, doświadczona działaczka społeczna z terenów wiejskich, 

studentka psychokryminalistyki na SWPS, a przy tym osoba niewidoma.  

 

Odkryj e-wolontariat 

wykład, 14.20-15.50, bez limitu miejsc 

Poznasz możliwości, jakie daje e-wolontariat i wolontariat hybrydowy, by wspólnie robić coś 

dobrego – także online. Dowiesz się, jak dobrze przygotować się do wolontariatu online 

w organizacji/grupie, kiedy najlepiej go wprowadzać i jakie są ramy formalno-prawne                      

e-wolontariatu.  

Prowadząca: Aleksandra Belina, doktorantka na Wydziale Socjologii UW i dyrektorka 

programowa w Fundacji Dobra Sieć, prowadzi szkolenia dla organizacji społecznych. 

 

 

https://drzewa.radom.pl/
https://drzewa.radom.pl/
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Źródła finansowania działalności obywatelskiej 

       wykład z ćwiczeniami, 14.20-15.50, limit miejsc: 25 

Poznasz od podstaw, jak poruszać się po różnych źródłach finansowania działalności 

obywatelskiej, z jakich źródeł czerpać pieniądze (np. publicznych, prywatnych, grantów, 

dotacji, z funduszy europejskich, norweskich, budżetu państwa, samorządu, a może funduszy 

z ambasady)? Jakie są zasady i warunki współpracy finansowej z administracją publiczną, 

czy trzeba mieć w organizacji specjalistę do projektów, wniosków, aplikacji, formularzy, 

generatorów. 

Prowadząca: Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP, prezeska Fundacja Aktywności Lokalnej. 

Na co dzień doradza różnym stronom w zakresie tzw. budowania partnerstwa lokalnego 

i współpracy międzysektorowej (tj. administracji, biznesu i społeczności). Od kilkunastu lat 

zaangażowana w dialog obywatelski, koordynatorka akcji Masz Głos. 

 

Migranci w moim sąsiedztwie 

wykład, 14.20-15.50, bez limitu miejsc 

Opowiemy, jak poszerzyć grupę współpracowników i odbiorczyń, odbiorców naszych działań 

o migrantów/-tki, uchodźców/-dzki, którzy i które mieszkają wśród nas. Kim są, jak włączać ich 

do aktywności, jak zapraszać i co może ułatwić, a co utrudnić kontakt.  

Prowadząca: Anna Dąbrowska, trenerka, animatorka społeczna, prezeska Stowarzyszenia 

Homo Faber. Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS, koordynatorka akcji Masz Głos. 

 

Zapytaj radną o… 

rozmowa, 14.20-15.50, limit miejsc: 20 

Dowiesz się, jak budować relacje z radnymi miejskimi, jakie są ich prawa i obowiązki, z jakimi 

sprawami i problemami warto się zgłosić do radnego/-ej. Będziesz mógł/-a podzielić się swoimi 

obserwacjami i zadać pytanie o działania władzy uchwałodawczej i wykonawczej. 

Prowadząca: Magdalena Pieczyńska, Radna Rady Miejskiej w Gryfinie, uczestniczka Pracowni 

Samorządowej Fundacji Batorego. 
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BLOK 16:10-17:40 

 

Pierwsza pomoc podczas wydarzeń 

wykład z ćwiczeniami, 16:10-17:40, limit miejsc: 25 

Omówimy najczęstsze zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników wydarzeń (np. festynów, 

pikników, spacerów badawczych), formalno-prawne zasady organizacji punktu pomocy 

medycznej, podstawy prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem 

automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i jak zapewnić wsparcie ratownicze 

wydarzenia bez dodatkowych kosztów. 

Prowadząca: Anna Maria Szymkowiak, uczestniczka akcji Masz Głos, prezeska Fundacji 

Akceptacja, Ratowniczka Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, instruktorka i edukatorka 

pierwszej pomocy w systemie International First Aid Certification Centre (IFACC), 

społeczniczka działająca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Dzieci z Dworca Brześć. Spotkanie z Mariną Hulią  

wykład, 16:10-17:40, bez limitu miejsc 

Opowiemy, jak łączyć ludzi w potrzebie: jak opuszczona polska babcia w Domu Samotnej 

Starości pozyskuje czeczeńskiego wnuczka – uchodźcę. Jak dzieci z poszarpanym dzieciństwem 

wraz z osobami bez domów, kolorują świat, budują piękne domki dla ptaków. Jak pies ze 

schroniska daje się wyprowadzić małemu Czeczenowi, który głaska go z czułością i karmi 

parówkami, które mama włożyła mu do plecaka. Znajdziecie inspiracje do działań włączających 

migrantów/ migrantki w działania naszych samorządowych wspólnot. 

Prowadząca: Marina Hulia, Rosjanka, od ponad 20 lat pracująca w Polsce, działaczka 

społeczna, nauczycielka pracująca z dziećmi uchodźców. Prowadziła w Brześciu na Białorusi 

szkołę demokratyczną dla dzieci czeczeńskich uchodźców. Uczestniczka akcji Masz Głos. 

 

Wybory samorządowe pod społeczną kontrolą – to już ten czas 

wykład, 16:10-17:40, bez limitu miejsc 

Uporządkujemy wiedzę dotyczącą wyborów samorządowych i planowania działań 

strażniczych w czasie kampanii wyborczej. Opowiemy, jak zaangażować mieszkańców 

w działania strażnicze i jak zachęcać ich do uczestnictwa w wyborach. Nie zabraknie również 

dawki inspiracji do lokalnych działań. 

Prowadząca: Małgorzata Łosiewicz, socjolożka zaangażowana w lokalne monitoringi wyborcze 

i kampanie profrekwencyjne w Słupsku. Od 2014 roku współtworzy archiwum obietnic 

wyborczych słupskich radnych i współprowadzi narzędzie do obserwowania prac samorządu. 

Koordynatorka akcji Masz Głos 
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Jak angażować mieszkańców do działania 

warsztaty, 16:10-17:40, bez limitu miejsc 

Dowiesz się, w jaki sposób znaleźć osoby, które mogą zaangażować się w prowadzone przez 

nas działania i jak podtrzymać ich motywację. Poznasz też sposoby współpracy z partnerami 

zewnętrznymi. 

Prowadzący: Grzegorz Wójkowski, socjolog, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej 

Bona Fides, autor narzędzi monitoringowych i raportów dotyczących prawa do informacji 

publicznej, konsultacji społecznych i budżetów, koordynator akcji Masz Glos. 

 

Wniosek o dofinansowanie – droga do dotacji 

        warsztaty, 16:10-17:40, limit miejsc: 16 

Nauczysz się skutecznie starać o dofinansowanie działań ze źródeł zewnętrznych: poznasz 

zasady skutecznego przekładania pomysłów działań na formularz wniosku o dofinansowanie, 

dowiesz się, jak trafnie odpowiadać na oczekiwania gospodarza konkursu w kwestii 

pożądanych informacji od wnioskodawcy, zrozumiesz jak to, czego „nie widać” we wniosku 

podlega ocenie. Szkolenie dla grup nieformalnych i osób z niedużym doświadczeniem 

w pisaniu wniosków. 

Prowadząca: Barbara Szczerbińska, trenerka, superwizorka Stowarzyszenia Trenerów 

Organizacji Pozarządowych, specjalistka ds. komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami, 

pozyskiwania środków na ich realizację, animacji lokalnej, tworzenia koalicji i partnerstw 

lokalnych, ewaluacji. Pracuje w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych 

w Białymstoku. 

 

Zapytaj burmistrza o… 

 rozmowa, 16:10-17:40, limit miejsc: 20 

Będziesz mógł/-a porozmawiać o sprawach i problemach, z którymi warto zgłosić się do 

burmistrza, o roli urzędu, kompetencjach władzy wykonawczej w gminie, prawach 

i obowiązkach burmistrza. Dostaniesz wskazówki do aktywnej współpracy, zajrzysz też 

za kulisy pracy burmistrza – jakie oczekiwania i wyobrażenia miał przed startem w wyborach, 

a jak wygląda praktyka samorządowa. 

Prowadzący: Dawid Kopaczewski, Burmistrz Miasta Iławy, uczestnik Pracowni Samorządowej 

Fundacji Batorego 
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