
 
 

Stowarzyszenie Europa  i My 
ul. Rusałki 33, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, tel./fax. (022) 379 67 87, tel. kom. (0) 660 861 277, 

stowarzyszenie@europaimy.org, www.europaimy.org  

ZAPROSZENIE 
 

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu grodziskiego  
na bezpłatne warsztaty pt.  

 
ZBUDUJMY RAZEM KOALICJ Ę NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO 

 
 
Warsztaty odbędą się 17 i 18 kwietnia 2010 r. (sobota i niedziela) w ośrodku SPA Kampinos                  
w Wólce Smolanej. Wyjazd do ośrodka planujemy już w piątek 16 kwietnia o godz. 18:00. Powrót 
do Grodziska Mazowieckiego planowany jest na niedzielę ok. godz. 16.00. Uczestnikom 
warsztatów zapewniamy transport na trasie Grodzisk Mazowiecki – Wólka Smolana – Grodzisk 
Mazowiecki oraz pełne wyżywienie. Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmujemy do                      
6 kwietnia 2010 r. Liczbę przedstawicieli każdej organizacji ograniczamy do dwóch osób. 
   
Program warsztatów obejmie łącznie 16 godzin. Zajęcia będą poświęcone budowaniu współpracy 
organizacji pozarządowych z terenu powiatu grodziskiego, w szczególności: 

• analizie zasobów i potrzeb organizacji pozarządowych, 

• wzajemnej komunikacji między organizacjami oraz organizacjami i samorządem, 

• analizie szans i zagrożeń wynikających ze współpracy, 

• możliwym formom  i obszarom współpracy. 
 
Szkolenie poprowadzi Pani Anna Żelazowska-Kosiorek oraz Pani Katarzyna Olszewska 
 
Anna Żelazowska-Kosiorek - z wykształcenia politolog, certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów 
Organizacji Pozarządowych STOP oraz Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ma 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia strategii, 
partnerstw oraz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, a także planowania                      
i realizacji projektów lokalnych. Zajmuje się również doradztwem i wsparciem min. przy 
planowaniu rozwoju instytucji, tworzeniu projektów i pozyskiwaniu funduszy. Współpracuje jako 
trenerka i konsultantka z Centrum OPUS, Stowarzyszeniem BORIS, Stowarzyszeniem Trenerów 
Organizacji Pozarządowych STOP oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL. Prowadziła warsztaty i szkolenia dla organizacji pozarządowych, instytucji 
rządowych i samorządowych (min. Związek Biur Porad Obywatelskich, Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury). Pracuje z wykorzystaniem metod aktywnych 
oraz uczenia przez doświadczenie. 

Katarzyna Olszewska – socjolog, specjalizuje się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, 
gender oraz zarządzania zasobami ludzkimi i w tym kontekście zajmuje się polityką społeczną                   
i rozwojem regionalnym. Jest trenerem umiejętności psychologicznych i społecznych, ukończyła 
Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Treningu Grupowego Grupy 
Training and Consulting. Prowadzi treningi i warsztaty w zakresie  rozwoju osobistego, zarządzania 
czasem, aktywizacji społeczno-zawodowej, komunikacji, budowania zespołu, rozwiązywania 
konfliktów i zarządzania projektami oraz organizacją. Jest managerem projektów finansowanych                
z Funduszy UE, prowadzi również doradztwo i szkolenia w tym zakresie. Ma 5-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu treningów i dla dużych korporacji i małych zespołów organizacji 
pozarządowych. Pracuje stosując metodę uczenia przez doświadczenie, stara się bazować również 
na doświadczeniu uczestników, jest zwolenniczką metody coachingu w pracy z klientem. Styl 
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trenerski to partnerstwo, otwartość, aktywność, kreatywność. Pracowała jako trener z: Siecią 
Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszeniem OWOP, Stowarzyszeniem 
Trzeci Sektor, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, a także dla: UM Białystok, UM Hajnówka, 
UM Sokółka, Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, Biura Karier WSAP                           
w Białymstoku, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

 
 
Szczegółowy program zostanie sporządzony przez trenerski w oparciu o wypełnione przez Państwa 
ankiety, które prześlemy po zamknięci naboru do udziału w warsztatach. 
 
 

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 379 67 87, (0) 660 861 277  
lub mailowo karbowska@europaimy.org oraz stowarzyszenie@europaimy.org  

 
Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 6 kwietnia 2010 r.  

 
 
 

ZAPRASZAMY 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Razem łatwiej – koalicja organizacji pozarządowych 
Powiatu grodziskiego” i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 


