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Jeśli jesteś kobietą, która pragnie doznać siły kręgu kobiet, jesteś zainteresowana
samorozwojem, pobudzeniem kobiecej mocy i odkrywaniem siebie w relacjach ze
światem, to te warsztaty są dla Ciebie. Pedagogika teatru, praca z ciałem, techniki
relaksacyjne i elementy mindfulness pomogą Ci doświadczyć, czym jest dla Ciebie
kobiecość, odwaga i uważność. Sprawdzimy jak te wartości mogą Ci służyć, jak je
realizować na co dzień; co dają, a co zabierają. Zastanowimy się jak wpływają na
Ciebie i otaczającą rzeczywistość. Podczas spotkania będziesz miała okazję
zainspirować się i zebrać informacje, dzięki którym przyjrzysz się zmianie,
spróbujesz zwizualizować swoją przyszłość. Uwolnisz pasję i rozpalisz swój
wewnętrzny płomień. Każda z nas będzie miała szansę nawiązać kontakt z samą
sobą, odnaleźć wewnętrzną harmonię oraz utwierdzić się w tym, co jest jej
wewnętrzną motywacją do działania oraz dbaniem o własne potrzeby. Do naszego
grona zaprosimy dziką dziewczynkę, intuicję, dumę i wolność. Dołączysz?

Zabierz wygodne ubranie oraz matę. Notes i coś do pisania też mogą się przydać.

Prowadząca:
Agnieszka Zakrzewska - pedagożka teatru, reżyserka, animatorka kultury, trenerka, specjalistka                      
ds. teatru w WOAK Toruń. Prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli, kadr kultury oraz dla dzieci od
lat 3, młodzieży, dorosłych w każdym wieku, grup międzypokoleniowych. Inicjatorka i koordynatorka
licznych przedsięwzięć teatralnych i wydarzeń kulturalnych. Instruktorka grup teatralnych między
innymi Sceny Kobiet – kobiecej grupy teatralno-rozwojowej w CAL Willa z pasją. Prowadząc warsztaty
pedagogiczno-teatralne współpracowała z Teatrem im. W. Horzycy, Teatrem Baj Pomorski w Toruniu
oraz ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Uwielbia działać dla zmiany poprzez
łączenie pracy z ludźmi ze sztuką. Podąża za swoją wrażliwością. 

warsztaty dla kobiet 18+ 

 

Termin: 2/10/2021 (sobota)
Czas: 9.00-17.00 
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób

Zgłoszenia do 28.09.2021 roku 
pod adresem: agnieszka.dorota.zakrzewska@gmail.com

Kobieta odważna i uważna - na siebie i świat



szkolenie dla bibliotekarzy z gminnych bibliotek publicznych 

 
 
Prowadząca:
Joanna Krasowska - trenerka, menadżerka kultury, doradczyni w zakresie kreatywnego
zarządzania biblioteką; autorka książki Kreatywne zarządzanie niezbędnik menadżera kultury,
której premiera już w grudniu br. 
Od lat związana z kulturą. W swojej zawodowej karierze zarządzała ośrodkiem kultury, była
dyrektorką wołowskiej Książnicy. Biblioteki to jej pasja, dlatego też kreuje je jako otwarte miejsca
do spotkań przy KAWIE oraz inicjatorów i liderów lokalnych partnerstw.
Tegoroczna stypendystka MKDNiS w zakresie zarządzania kulturą i wspieraniem rozwoju kadr
kultury. W roku 2014, z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała odznakę
honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej

Zasadność ochrony danych osobowych w gminnych
bibliotekach publicznych 

Ochrona danych osobowych to jeden z wielu, uzasadnionych obowiązków
ciążących na pracownikach bibliotek publicznych. Brzmi poważnie i strasznie
zarazem? Bez obaw! Mając narzędzia odpowiednie do ich przetwarzania, nie
sposób popełnić błąd. Przyjdź, a przekonasz się, że RODO to nie taki diabeł
straszny... 

Termin: 1/10/2021 (piątek)
Czas: 9.00-17.00 
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 12 osób
 
Zgłoszenia do dnia 15.09.2021 roku 
przez formularz rejestracyjny https://forms.gle/f5mqvXqvsbDq6TW99
 

Podnieś swoje umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami przetwarzania
danych osobowych. 



Jeżeli pracujesz w ngo, realizujesz projekty, edukujesz, animujesz lub
działasz społecznie w jakikolwiek inny sposób i chcesz się dowiedzieć, jak
skutecznie komunikować w sieci to, co robisz, np. jak dzięki Facebookowi,
Instagramowi czy innym mediom społecznościowym lepiej dzielić się
wiedzą, promować swoje działania czy pozyskiwać nowych odbiorców - to
szkolenie jest dla Ciebie! W jego trakcie odkryjesz przydatne, bezpłatne                   
i proste w użyciu narzędzia, poznasz złote zasady skutecznej komunikacji
w sieci i nauczysz się tworzyć przyciągające odbiorców treści. Brzmi
dobrze? To do zobaczenia!

Komunikacja w mediach społecznościowych - jak robić to dobrze?  
warsztaty dla społeczników 

Termin: 1/10/2021 (piątek)
Czas: 9.00-17.00 
Miejsce: Centrum Aktywności Willa z pasją, ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób

Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku
pod adresem: : olka.kulik@gmail.com 

Prowadząca:
Aleksandra Kulik - psycholog społeczna, wieloletnia koordynatorka projektów, certyfikowana
trenerka kompetencji cyfrowych, prezeska Fundacji Sempre a Frente - jednej z czołowych
organizacji młodzieżowych we wschodniej Polsce. Od 2014 roku związana z organizacjami
społecznymi. Jako trenerka współpracowała z uniwersytetami, samorządami, ngo i biznesem
takim jak Przestrzeń from Facebook czy Coca Cola HBC. Na co dzień zarządza Fundacją                       
w Lublinie, dba o jej wizerunek w sieci i działa na rzecz wzmacniania pozycji młodych ludzi.  



Jak zorganizować wolontariat w taki sposób, aby zarówno potrzeby organizacji
zostały zaspokojone, jak i odpowiadał na aspiracje wolontariuszy? Jak budować
partnerskie, długoterminowe relacje z zespołem wolontariackim? Czy
wolontariat w kulturze może być doświadczeniem nie tylko praktycznym, ale
też ogólnorozwojowym? Jak pracować z międzypokoleniowym zespołem, aby
współpraca była efektywna i pełna szacunku? Jak różnice kulturowe wpływają
na pracę z międzynarodowym zespołem wolontariuszy? Skąd wziąć na to
wszystko pieniądze? Podczas warsztatu zastanowimy się wspólnie nad
powyższymi kwestiami. Będziemy pracować w oparciu o konkretne kejsy
uczestników i uczestniczek warsztatu, aby spróbować zaprojektować ramy dla
programu wolontariatu w Waszych organizacjach - niezależnie czy
organizujecie wolontariat akcyjny, czy długofalowy, czy pracujecie z dużymi
zespołami, czy macie kilku stałych współpracowników. Podzielę się również
swoim doświadczeniem - zdradzę, na które z powyższych pytań znalazłam
przepis, a co mi kompletnie nie wyszło.

Wolontariat w kulturze- organizacja wolontariatu skrojona na miarę
potrzeb organizacji i wolontariuszy

Termin: 2/10/2021 (sobota)
Czas: 9.00-17.00 
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 12 osób

Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku 
pod adresem: aleksandra.ztk@gmail.com 

Prowadząca: 
Aleksandra Ziętek - absolwentka zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach
2015-2019 liderka i projektantka programu wolontariatu The Machers (długoterminowy i akcyjny)                        
w Stowarzyszeniu Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Obecnie współpracuje z organizacją
The Democratic Society, pomagając samorządom lokalnym i instytucjom europejskim we
włączaniu mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia.
Interesuje się zrównoważonym rozwojem i kwestiami miejskimi, weekendowo studiuje
Gospodarkę miejską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

szkolenie dla pracowników instytucji kultury 
oraz organizacji kulturalnych

https://www.jewishfestival.pl/pl/machers-2/
https://www.demsoc.org/


jak odnajdywać i mapować lokalne zasoby,
jak opisać najważniejsze części wniosku projektowego (problem,
cele, działania, rezultaty itp.),
jak zdobywać pieniądze na ich realizację.

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

Działaj / zmieniaj - jak planować i realizować lokalne inicjatywy 

Termin: 1-2/10/2021 (piątek - sobota)
Czas: 9.00-16.00 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki. Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych,
ul. Grunwaldzka 25, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób

Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku
pod adresem: igazoran@onet.eu 

szkolenie dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców, grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych (np. grup osiedlowych,
grup samopomocowych, bractw, chórów, klubów książki, klubów
działkowiczów itp.) działających na terenie województwa 

Prowadzący:
Iga Sypek - jako doradczyni i edukatorka w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej prowadzonego przez TŁOK wspiera rozwój podmiotów ekonomii społecznej                       
w ich pierwszych krokach. Doradca w ramach projektów Inicjuj z FIO w l. 2015-2021 r.
Udziela pomocy z zakresu: zakładania ngo, procedur KRS, zarządzania ngo, działalności
zarobkowej, finansowania ngo oraz innych bieżących problemów organizacji i grup
nieformalnych, wypełniania wniosku na mikrogranty. Posiada doświadczenie w ocenie
formalnej i merytorycznej wniosków o mikrodotacje, a także weryfikacji sprawozdań
finansowych z przyznanych mikrograntów. Kontroluje wydatkowanie środków przez
organizacje zakwalifikowane do dofinansowania. Trenerka w Akademii Dobrej
Komunikacji w 2018-19 r. (szkolenia dot. strategii komunikacji, prowadzenia profili                          
w mediach społecznościowych, a także wykorzystania narzędzi i aplikacji ułatwiających
obecność w sieci).

Bartek Mielczarek - animator kultury aktywnie działający na rzecz wspierania inicjatyw
oddolnych. Koordynator przestrzeni sąsiedzkich na terenie warszawskiej Pragi i Bemowa.



Neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty
samosterowności uczniów 

 

Termin: 2/10/2021 (sobota)
Czas: 9.00-17.00 
Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej Willa z pasją ul Grunwaldzka 38, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 12 osób

Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku
pod adresem: nina.gralczyk@gmail.com 

Samosterowność służy przygotowaniu dziecka do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości-
Joachim Bauer

 

szkolenie dla nauczycieli 

jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia
wpływu;
w jaki sposób relacje uczeń - nauczyciel - rodzic kształtują struktury
neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój
samosterowności;
czym jest motywacja wewnętrzna i jak ją rozwijać;
jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość
świata

W trakcie szkolenia znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego
wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym                   
z głównych celów edukacyjnych. Ponadto dowiesz się:

      i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Prowadząca:
Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka
procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki,
samosterowności, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji
konwergencyjnej. Prezeska Fundacji ANKRA.
 



Zwiększenie kompetencji przedstawicieli NGO w zakresie źródeł
finansowania,
Zwiększenie dywersyfikacji źródeł finansowania NGO, 
Rozwój organizacji pozarządowych.

Tematyka: źródła finansowania organizacji pozarządowych bez tajemnic:
pozyskiwanie środków (darowizny, sponsoring, granty i dotacje),
działalność odpłatna i gospodarcza. 

Cel:

Portfel z wieloma kieszeniami 
szkolenia dla NGO 

Termin: 1-2/10/2021 (piątek - sobota)
Czas: 9.00-17.00 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki. Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych, 
ul. Grunwaldzka 25, Toruń
Liczba miejsc ograniczona: 15 osób

Zgłoszenia do dnia 28.09.2021 roku 
pod adresem: lukasz.janiszewski@fundacjasalix.pl 

 

Prowadzący:
Anna Górak - ekspert w zakresie usług społecznych i ekonomii społecznej. Absolwentka
Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Ekonomii w Wyższej Szkole
Handlowej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej oraz
rachunkowości i zarządzania finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy                   
z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami ekonomii społecznej.
Autorka/współautorka licznych badań i analiz dotyczących ekonomii społecznej. W ekonomii
społecznej najbardziej ceni współpracę międzysektorową, wspiera rozwój usług społecznych
i wdraża innowacyjne narzędzia aktywnej integracji. Wiceprezes Zarządu Fundacji PEStka,
koordynator projektów unijnych, trener, ekspert  i doradca. 

Łukasz Janiszewski – finansista, społecznik. Prezes Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji
SALIX. Od kilkunastu lat uczy dzieci i młodzież ekonomii, w tym tej społecznej. Ukończył
studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Współpracuje z Jednostkami
Samorządu Terytorialnego oraz biznesem. Doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie – temat badań naukowych trzeci sektor: fundacje i stowarzyszenia.



Do zobaczenia w Toruniu !

www.stowarzyszeniestop.pl

www.facebook.com/calwillazpasja/


