
 

 

 

Harmonogram spotkań 

 

24.10.2019   Temat: Spotkanie organizacyjne. Możliwości pozyskania środków 

finansowych na inicjatywy lokalne.  

Prowadzenie: Katarzyna Rząsa – animatorka i społecznik. Zawodowo 

związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu, Stowarzyszeniem 

17-tka oraz Fundacją Superfundacja. Od wielu lat związana  

z organizacjami pozarządowymi w Rybniku, gdzie realizuje się 

działając z ludźmi i dla ludzi. 

 

21.11.2019 Temat: Autoprezentacja i dobre relacje z mediami 

Prowadzenie: Aleksander Gortat – dziennikarz radiowy i telewizyjny, 

konferansjer, lektor oraz szkoleniowiec. Ma na swoim koncie wiele lat 

spędzonych przed kamerą w telewizyjnym studiu oraz oraz z 

mikrofonem w ręce. 

 

23.01.2020 Temat: Warsztat liderski  

Prowadzenie: Ewa Zbroja - Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w 

Narodowym Centrum Kultury. Uczestniczka XIII edycji Szkoły 

Liderów PAFW 

 

20.02.2020 Temat: Jak pociągnąć za sobą ludzi. Sposoby rozwijania 

społeczności lokalnych 

Prowadzenie: Kamil Jakubiak - rybniczanin, animator społeczności 

lokalnych i doradca dla ngo. Od wielu lat związany z kilkoma 

organizacjami pozarządowymi m.in. Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS i Forum Obywateli Rybnika. Wiceprezes fundacji 

Superfundacja, przewodniczący rady dzielnicy Rybnik-Północ. Alumn 

XIV edycji Szkoły Liderów PAFW. 

 

19.03.2020 Temat: Organizacje pozarządowe i wolontariat – po co i dla kogo? 

Prowadzenie: Agnieszka Pytlik - mieszkanka niewielkiej wiejskiej 

miejscowości w powiecie rybnickim. Z wykształcenia i zamiłowania 

społeczniczka, animatorka społeczno – kulturalna. Zawodowo 



 

związana z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w 

Rybniku. Współzałożycielka Stowarzyszenia Działań Lokalnych 

Spichlerz, które skupia wspaniałych ludzi pracujących na zasobach 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego. 

 

23.04.2020 Temat: Promocja i organizacja wydarzeń lokalnych 

Prowadzenie: Katarzyna Krzempek – dyrektorka Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suszcu. Wcześniej kierowniczka działu merytorycznego 

GOK. Współpracowała przy realizacji wszystkich 15 projektów 

realizowanych przez GOK, a do jej obowiązków zawodowych należało 

przede wszystkim promocja, organizacja widowni i nawiązywanie 

lokalnych partnerstw. Uczestniczka XIV edycji Szkoły Liderów 

PAFW. 

  

21.05.2020 Temat: Jak skutecznie komunikować się w mediach 

społecznościowych? 

Prowadzenie: Maja Lipiak – prezes zarządu pierwszej w Polsce agencji 

marketingowej Leżę i pracuję, która powstała po to, by dać pracę 

osobom z niepełnosprawnością ruchową. 

 

18.06.2020 Temat: Efektywna komunikacja. Jak rozmawiać z innymi i 

budować dobre relacje 

Prowadzenie: Wioletta Fałda – ukończyła szkołę trenerów "Metrum"  

w Katowicach i uzyskała certyfikat trenera warsztatu umiejętności 

psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego . Od 

ponad 1,5 roku przeprowadza warsztaty lub szkolenia w ramach 

własnych projektów. 

 

23.07.2020 Temat spotkania według potrzeb uczestników 

 

20.08.2020 Temat spotkania według potrzeb uczestników 

 

17.09.2020 Temat spotkania według potrzeb uczestników 

 

 


