
 
 

 CZŁOWIEK – WSPÓLNOTA – PRACA 

KURS LIDERA 
PROGRAM  

 

Sesja II on-line: 21-22.11.2022 (10 h) 

16:00-17:30 Zarządzanie projektami Jerzy Mika  

17.30-17.45  Przerwa  
 

17.45-20.00
  

Motywacja i automotywacja, 
prezentacja narzędzi z dialogu 

motywującego  - warsztaty 

Edyta Rogozińska 

 
 

Dzień dobry!  
 

Wystarczy zmienić perspektywę aby zobaczyć więcej. 
Nauczyciel prosi ucznia aby odsunął się od tablicy 
i zobaczył zadanie w całości. Podobnie jest z naszymi 
działaniami w organizacji. Trzeba dystansu i refleksji 
aby zobaczyć całość składowych i możliwe efekty.  
To dlatego projekty mogą być skuteczne!  
Jak wykorzystać ogromna wiedzę z zarządzania 
projektami? Jak poprzez projekty osiągać większa 
sprawność? Od kogo się uczyć? To właśnie o tym będą 
zajęcia AKLS!   
 
Jerzy Mika 
 
 
 
21 listopada 2022 r., poniedziałek godz.: 16:00-20:00 



16:00-18:15 Twórczość jako praca, innowacje 
społeczne – warsztaty  

Edyta Rogozińska 

18.15-18.30 Przerwa    

18.30-20.00 Zarządzanie projektami (cz. 2)  Jerzy Mika 

22 listopada 2022 r., wtorek, godz.: 16:00-20:00 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności—Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030 

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

Co sprzyja, a co utrudnia „nasze chcenie” czyli 
motywację.  
Automotywacja - na fali motywacji wewnętrznej, czyli 
jak skutecznie uruchamiać nasze flow (przepływ). 
Jak skutecznie motywować innych do działania – 
koncepcja i narzędzia dialogu motywującego.  
        
Edyta Rogozińska 

Jak obudzić w sobie twórczą odwagę do działania – koncepcja braci Kelley. 
Innowacje społeczne – przykłady dobrych praktyk.  
Elementy procesu design thinking -metody służącej tworzeniu innowacyjnych 
rozwiązań w różnych obszarach działania: biznesie, produkcji, usługach – w tym 
usługach społecznych.  

Edyta Rogozińska 



Jerzy Mika 

Całkowicie w świecie kształcenia i rozwoju, szczególnie dorosłych. 
Podejmujący tematy organizacji, zarzadzania, fundraisingu. Często 

pracuje przeprowadzając organizacje i firmy przez zmiany. Zmiana to 
ulubiony temat. Tak jak rozwój osobisty i zarządzanie sobą w czasie. 
Kształcenie naprzemienne to główna idea pracy. Pracownik naukowy 

Uniwersytetu (do 1999 roku) Prezes Towarzystwa Alternatywnego 
Kształcenia w Opolu. Szef Szkoleń a potem Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Fundraisingu. Współpracownik programu HR – 
inżynierowie dla przemysłu – Silesianum Professional. Instruktor 

harcerski. Redaktor podręcznika Fundraising. Nauczyciel akademicki 
(UO,UW,UAM,WSB,UPJPII,UKSW), wychowawca. Współtwórca Akademii 

Rodziny. Przedsiębiorca. Od ponad 30 lat związany z organizacjami 
trzeciego sektora.  Ojciec i mąż. Żeglarz i kierowca. Pasjonat renowacji. 

Lubi ludzi. 

SYLWETKI PRELEGENTÓW 

 

Edyta Rogozińska 
 

Certyfikowany trener Śląskiej Szkoły Trenerów MERITUM, 
certyfikowany Praktyk Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu 

Dialogu Motywującego, certyfikowany Moderator Sesji Design 
Thinking DT Institute Poznań 

Z wykształcenia pedagog (UMCS Lublin, Uniwersytet Jagielloński)  

i doradca zawodowy (Politechnika Krakowska). 
Prowadzi szkolenia dla ludzi z różnych grup wiekowych, to co je 

łączy to ich warsztatowy charakter, zawsze metodami aktywnymi 
i zawsze w spotkaniu z drugim człowiekiem w doświadczeniu 

i wzajemnej inspiracji. 
Właściciel firmy Mozak Szkolenia. 

Odpoczywa w Puszczy Niepołomickiej i na Bałkanach.  


