
 
 

 CZŁOWIEK – WSPÓLNOTA – PRACA 

KURS LIDERA 

  UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY! 

Akademia Kolpinga  
dla Liderów Społecznych  
to zaproszenie do uporządkowania swojego działania 
w organizacji i doposażenie w najlepsze narzędzia zarządzania. 
 

26 PAŹDZIERNIKA 2022 - 31 MAJA 2023 

ORGANIZATOR: 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 
www.kolping.pl WEŹ UDZIAŁ 

I ZDOBĄDŹ 
CERTYFIKAT 
LIDERA! 



Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych  
to projekt, którego celem jest podniesienie jakości 
i standardów zarządzania w organizacjach obywatelskich 
funkcjonujących w małych społecznościach lokalnych. 

IDEA 
 

Wzorem, z którego czerpiemy, jest idea i działanie Patrona 
naszej organizacji bł. Adolpha Kolpinga, charyzmatycznego 
kapłana i wychowawcy, działającego w XIX wieku 
w Kolonii, w Niemczech.  
Jako prekursor współczesnej nauki społecznej 
Kościoła widział on w kształceniu i doskonaleniu 
umiejętności zawodowych najlepszą drogę rozwoju 
osobistego, zwłaszcza dla ludzi młodych,  szukających 
swojego miejsca w zmieniającym się społeczeństwie. 
Zakładane przez Kolpinga związki czeladnicze, 
a w efekcie Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga wciąż 
służą społecznościom lokalnym w 60 krajach na całym świecie.  

30 lat doświadczenia  
w realizacji działań  

na rzecz małych 
społeczności  

lokalnych 

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY KURS? 
 

Nasz KURS LIDERA kierujemy do osób z organizacji pozarządowych funkcjonujących w ma-

łych społecznościach lokalnych (na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miast do 25 tys. 
mieszkańców, a w uzasadnionych przypadkach miast do 50 tys. mieszkańców).  
 

W pierwszej edycji weźmie udział 20 osób. 
 
 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?  
 

Dzięki kursowi liderskiemu lepiej poznasz siebie i swoje możliwości, a przede 
wszystkim zdobędziesz wiedzę i kompetencje w następujących obszarach: 

• zarządzanie organizacją i jej otoczeniem 
• planowanie strategiczne i kierowanie zespołem 
• promocja, komunikacja i wizerunek 
• narzędzia i metody pozyskiwania funduszy 
• aspekty formalno-prawne i finansowe funkcjonowania organizacji spo-

łecznej. 
 

Zdobędziesz CERTYFIKAT LIDERA  



PROGRAM 
Program KURSU LIDERA opiera się na 3 obszarach wsparcia:   
CZŁOWIEK – WSPÓLNOTA - PRACA 
 

SESJE STACJONARNE obejmują tematykę: 
 Zmiana siebie i swojego stylu życia, zarządzanie sobą w czasie. 
 Jak trwale polubić siebie i innych. 
 Słuchanie, rozumienie i wyciąganie wniosków, asertywność i mediacje. 
 Samoocena, oczekiwania, standard życia. 
 Życie duchowe, modlitwa i kontemplacja jako źródła siły wewnętrznej. 
 Dobro, prawda i piękno—jak umieścić się na stałe w obszarze wartości. 
 Tworzenie porozumienia—umiejętność komunikacji i negocjacje wygranych. 
 Sylwetka lidera – kompetencje, postawy, działanie. 
 Narzędzia rozwoju kompetencji menadżerskich. 
 Zarządzanie strategiczne i operacyjne. 
 Planowanie strategiczne. 
 Przywództwo w praktyce. 
 Kierowanie zespołem. 
 Podstawy marketingu, promocji i PR. 
 Spotkania wspólnotowe. 
 Retoryka, przemówienie. 
 Relacje wspólnotowe. 
 Współpraca. 
 Dobroczynność i pozyskiwanie funduszy – fundraising i crowdfunding. 
 Prawne i administracyjne aspekty działania organizacji (ustawy). 
 Duchowość lidera w nauczaniu ks. A .Kolpinga. 
 

SESJE ONLINE obejmują tematykę 

 Radość życia i postawa otwartości na wyzwania. Harmonia w życiu. 
 Czy można wymagania od siebie uczynić satysfakcją życia? 
 Motywacja i automotywacja, prewencja antykryzysowa, zarządzanie 

kryzysami. 
 Twórczość jako praca — innowacje społeczne. 
 Doświadczenie jako kapitał w rodzinie.  
 Wyznaczanie celów zawodowych — zarządzanie karierą. 
 Komunikacja z przełożonymi i podwładnymi, informacja zwrotna. 
 Ekonomia i finanse w działaniu lidera. 
 Jak powstaje wspólnota – mechanizmy, procesy, wyzwania. 
 Networking. 
 Zarządzanie talentami i personelem. 
 Zarządzanie projektami. 
 Animacja wolontariatu i działań wspólnych. 
 Narzędzia informatyczne wspierające pracę zespołową. 
 RODO. 
 Planowanie pracy w codzienności życia (kanban). 



SZCZEGÓŁY I TERMINARZ 
 

CO ZAPEWNIAMY? 
• 120 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych w ramach 8 sesji  

(4 sesje stacjonarne i 4 sesje on-line)  
• 120 godzin zajęć praktycznych (w grupie, z mentorem oraz pracy własnej) 
• Pakiet Lidera, czyli zestaw materiałów biurowych i nie tylko, pomocnych w 

pracy lidera  
• Materiały dydaktyczne  
• Certyfikat ukończenia Kursu Lidera 
• Wyżywienie w trakcie trwania sesji stacjonarnych 
• Noclegi w pokoju 2-osobowym podczas sesji stacjonarnych (pokój jednooso-

bowy za dopłatą w miarę dostępności miejsc). 
 
Udział w Kursie Lidera jest bezpłatny.  
 
Okres trwania kursu: 26.10.2022 - 31.05.2023  Termin zgłoszeń: do 20 września 2022 r. 
 

Zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie Akademii Lidera 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 
 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 
 
Wejdź na stronę  
www.kolping.pl/akademia 
 
• Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i udziału w Kursie Lidera  
       oraz dokumentami projektowymi 

• Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY- ANKIETĘ MOTYWACYJNĄ 

 
Rekrutacja trwa do 20 września 2022 r. 
 

TERMINY SESJI 

Sesje stacjonarne odbywać się będą w Krakowie lub okolicy. 

Sesja I stacjonarna: 26-28.10.2022 (20h). 
Sesja II on-line: 21-22.11.2022 (10h). 

Sesja III on-line 16-17.01.2023 (10h). 
Sesja IV on-line: 6-7.02.2023 (10h). 

Sesja V stacjonarna: 2-3.03.2023 (18h). 
Sesja VI on-line: 20-21.03.2023 (10h). 

Sesja VII stacjonarna: 20-21.04.2023 (18h). 
Sesja VIII stacjonarna: 17-19.05.2023 (24h). 



HARMONOGRAM REKRUTACJI: 
 

Przeprowadzenie rekrutacji: IX-X.2022 r. 
• Składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów  

(Formularz rekrutacyjny - ankieta motywacyjna)  
• Ocena zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną  
• Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami  

Ogłoszenie wyników rekrutacji: do 10 października 2022 r.;  
 
Przeprowadzenie pierwszej edycji kursu: 26 października 2022 - 31 maja 2023;  
 

Więcej informacji na https://kolping.pl/akademia  
 

Zgłoś się już teraz!  
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!  

 

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji, decyduje 
kolejność zgłoszeń kandydatów. 

 
KRZYSZTOF WOLSKI  
koordynator 
Tel.: +48 12 418 77 79 
 

 
ANNA WIŚNIEWSKA  
specjalistka ds. szkoleń 

Tel.: +48 12 418 77 61 

Masz pytanie - skontaktuj się z nami! 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności—Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030 

akademia@kolping.pl 

https://kolping.pl/akcje/akademiakolpinga/

