
1. Komunikacja społeczna i interpersonalna. Kanały przepływu 

informacji. 

 

CEL SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom teoretycznego zarysu procesów komunikacyjnych.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Omówienie definicji 

2. Podstawowe elementy komunikacji niewerbalnej 

3. Komunikacja werbalna: 

 mówienie 

 zadawanie pytań 

 słuchanie i wyrażanie zrozumienia 

4. Błędy w procesie komunikacji 

5. Aktywne słuchanie 

6. Sprzężenie zwrotne werbalne 

7. Warsztat zdalny efektywnej komunikacji 

8. Komunikacja społeczna jako centralny element kultury.  

 komunikacja interpersonalna  
 komunikacja grupowa, 
 komunikacja międzygrupowa, 

 komunikacja organizacyjna  
 komunikacja masowa  

9. Dyskusja, wnioski, pytania i odpowiedzi. 

  



2. Kooperacja i konfrontacja. 

 

CEL SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom znaczenia pracy zespołowej oraz integracji, komunikacji i 

współpracy podmiotów kooperujących. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

- Konflikt: 

 Definiowanie konfliktu. Geneza powstawania konfliktów.  

 Rodzaje konfliktów. Konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne. 

 Cykl konfliktu – samospełniające się proroctwa. Źródła i typy konfliktów 

 Spirala konfliktu  

 Sposoby reagowania na konflikt  

 Deeskalacja konfliktu  

 Konflikt w organizacji  

 Rozwiązywanie i podejścia do konfliktu. Procedury rozwiązywania konfliktu. 

- Koło konfliktów według Ch. Moore’a: 

 Konflikt danych 

 Konflikt relacji  

 Konflikt wartości 

 Konflikt strukturalny 

 Konflikt interesów  

- Wpływ emocji na rozwiązanie lub jego brak w konflikcie, 

- Treningi budowania zaufania w zespole, 

- Komunikacja interpersonalna w zespole. Komunikat TY, komunikat JA, 

- Model czterech uszu i czterech ust wg. von Thuna, 

- Asertywność i empatia w pracy zespołowej. Asertywna prośba. Asertywna odmowa. 

- Obrona przed presją i naleganiem, 

- Skuteczna współpraca w zespole – jak nie dążyć do totalnego zwycięstwa w 

negocjacjach, 

- Kwestionariusz radzenia sobie z konfliktem Thomas a- Kilmanna, 

  



3. Lider kooperacji cechy, umiejętności, kompetencje. 

 

CELE SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom pakietu cech lidera oraz wpływu jego umiejętności na 

działania grupy. Analiza umiejętności społecznych, interpersonalnych, które 

wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi. Umiejętności te należą 

do kompetencji miękkich i są kluczowym i nieodzownym elementem pracy 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

1. Cechy lidera – praca warsztatowa. Autodiagnoza. 

2. 6 najważniejszych cech dobrego lidera 

3. Mocne strony niezbędne przy współdziałaniu. 

4. Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji wspólnych celów. 

5. Dziewięć Ról Zespołowych Belbina – praca warsztatowa 

6. Przekazywanie i przyjmowanie uwag krytycznych. 

7. Narzędzia przekazywania konstruktywnego feedbacku. 

8. Konstruktywna krytyka. Komunikat FUO i FUKO. Model KANAPKA. 

9. Dyskusja 

 

  



4. Proces konsultowania 

 

CEL SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom stanu prawnego dotyczącego procesu konsultowania oraz 

przeglądu technik i narzędzi konsultacyjnych, a także korzyści wynikających z 

konsultacji. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Aspekty prawne współpracy organizacji pozarządowych i samorządu w 
zakresie prowadzenia aktywnych konsultacji. 

2. Znaczenie konsultacji. dlaczego warto prowadzić konsultacje społeczne w 
samorządzie?  

3. Projektowanie procesu konsultacji. jak organizować konsultacje. 
4. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych 
5. Zasady, korzyści, bariery oraz grupy docelowe konsultacji 
6. Plan konsultacji społecznych 
7. Komunikacja w procesie konsultacji 
8. Dyskusja 

 

  



5. Partycypacja/kooperacja w samorządzie lokalnym 

 

CEL SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom korzyści płynących z procesu kooperacji dla wszystkich 

stron współpracy - władz, samorządu i mieszkańców. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

KOOPERACJA 

 Podmioty kooperacji 

 Cel 

 Korzyści i negatywy 

 Możliwe obszary strategii kooperacyjnej 

 Korzyści płynące z budowania współpracy kooperacyjnej: 

 Problemy wynikające z funkcjonowania strategii kooperacyjnej 

 

 PARTYCYPACJA 

 Partycypacja społeczna w nowoczesnym zarządzaniu miastem 

 Istota i cele partycypacji społecznej 

 Aktywność mieszkańców jako filar budowania społeczeństwa obywatelskiego 

 Warunki skutecznej partycypacji społecznej 

 Zakres i formy aktywizacji mieszkańców miast 

 Nowoczesne instrumenty partycypacyjne w zarządzaniu miastem 

 Korzyści procesu partycypacji społecznej 

 Bariery i pułapki procesów partycypacyjnych 

  



6. Projektowanie zmian w gminach/powiatach, wdrażanie projektów. 

 

CELE SZKOLENIA 

Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania 

projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu, a także 

określaniu celów działań projektowych.  

 

PROGRAM 

1. Myślenie projektowe - mikro i makro 

 Cele – dokąd zmierzamy i po co; 

 Koncepcja – jak sobie wyobrażamy wykonać zakres projektu, jak to będzie 

działać; 

 Zakres – lista elementów (produktów), które zamierzamy dostarczyć w ramach 

projektu; 

 Harmonogram lub główne kroki – oznaczenie na osi czasu, kiedy dostarczymy 

poszczególne elementy projektu; 

2. Złoty trójkąt - zasoby, czas, budżet 

3. Implementacja rozwiązań projektowych ze środowisk przemysłowych  do 

kodeksu urzędniczego 

4. Zespół projektowy – kto będzie jaką rolę pełnił w projekcie, a przede 

wszystkim kto będzie sponsorem i kierownikiem projektu. 

5. Projektowanie zmian 

6. Zarządzanie zmianą jako proces 

7. Podstawowe modele zarządzania zmianą 

8. Model wszechstronny zarządzania zmianą 

9. Zarządzanie zmianą model Lewina 

10. Cykl zmian wg Johna Kottera 

11. Etapy przeprowadzania zmian w organizacji 

12. Psychologiczny proces zmiany 

 Zaprzeczanie 

 Opór 

 Eksperymentowanie 

 Zaangażowanie 

13. Mapa zmian 

14. Kultura organizacyjna 

  



7. Analiza przykładowych dobrych praktyk wraz z przyjętymi lokalnie 

dokumentami gmin/powiatów. 

 

CEL SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom przykładów dobrych praktyk, które mogą służyć jako 

inspiracja w działaniach lokalnych. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Omówienie i analiza przykładów dobrych z zakresu: 

– komunikacja zewnętrzna, PR organizacji, budowanie wizerunku organizacji,  

– zarządzanie wiedzą, 

– zarządzanie informacją w organizacji, 

– obsługa klienta wewnętrznego, 

– współpraca z mediami, komunikacja zewnętrzna, 

– zarządzanie wolontariatem, 

– zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie zatrudnienia w NGO, 

– zarządzanie projektem, zarządzanie innowacją, współpraca 

Dyskusja i praca warsztatowa. 

 

  



8. Monitoring i ewaluacja kooperacji 

 

CEL SZKOLENIA 

Przekazanie uczestnikom narzędzi pozwalających zbadać poziom skuteczności 

kooperacji i systemu współpracy i analizować współdziałanie/partnerstwo władz, 

instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów sektorowych na poziomie 

wertykalnym oraz na poziomie horyzontalnym. Szkolenie będzie opierało się na 

konkretnych przykładach kooperacji i warsztatowej ich analizie. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wyznaczenie zakresu definicyjnego. 

2. Określenie przykładów warsztatowych. 

3. Jak znaleźć prawidłową diagnozę sytuacji? 

4. Recepta na poprawną analizę – gmina, otoczenie zewnętrzne, podmioty 

współpracujące. 

5. Zasoby instytucjonalne. 

6. Praca warsztatowa na podstawie „mapy empatii”: 

 Co widzi? 

 Co słyszy? 

 Co myśli i czuje? 

 Co mówi i robi? 

 Jakie są bolączki? 

 Jakich korzyści oczekuje? 

7. Warsztaty trwałości kooperacji wg. schematu 

 Zebranie informacji 

 Analiza wyników.  

 Stworzenie mapy  

 Opracowanie planu prac 

 Praca i monitorowanie zmian. 

8. Sztuka rozmowy, czyli organizacja spotkań z partnerami kooperacji oraz 

przepływ informacji. 

9. Dyskusja i podsumowanie 

  



9. Mediacje. Negocjacje. 

 

CEL SZKOLENIA: 

 

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie: negocjowania 

i zastosowania taktyk negocjacyjnych, umiejętności komunikowania się i rozwiązywa-

nia konfliktów, umiejętności diagnozy manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi, 

technik mediacji i rozwiązywania konfliktów. Dostarczenie uczestnikom i usystematy-

zowanie wiedzy w zakresie zasad planowania, przygotowania i prowadzenia negocja-

cji.  

 

PROGRAM: 

 Definiowanie negocjacji. Rozpoznawanie interesów i przedziały zgodności 

 Przygotowanie do negocjacji – określanie ram negocjacji, gromadzenie infor-

macji, formułowanie strategii, wybór podejścia; 

 Od wiedzy do działania 

 Metody wywierania wpływu w negocjacjach; 

 Taktyki i manipulacje negocjacyjne; 

 Proces negocjacji i jego etapy; 

 Wpływ emocji na negocjacje; 

 Techniki negocjacyjne; 

 Pułapki i manipulacje w negocjacjach; 

 Trudny partner? - trudna sytuacja? - trudna relacja? - poznanie źródeł trudno-

ści napotykanych w procesie negocjacji; 

 Informacje o partnerze negocjacyjnym - sposoby pozyskiwania i wykorzysty-

wania w rozmowach; 

 Mediacje: Specyfika mediacji w życiu zawodowym. Rola mediatora. Zasady 

mediacji. Alternatywy w mediacji. Przebieg – fazy mediacji 

 Mediacje w konfliktach lokalnych, sporach zbiorowych i debaty 

 Podstawowe reguły mediacji - sztuka zadawania pytań i przewidywania  

 Warsztaty i quiz: Jakim jestem negocjatorem? Zadania do rozwiązania 

 

  



10.  Warsztaty trwałości działań kooperacji. 

 

CELE SZKOLENIA 

Analiza zasad i formy współpracy - partycypacja, metody kooperacji, budowanie 

zespołu, wykorzystanie zasobów podmiotów pomocowych w gminie i w powiecie. 

Zebranie wniosków i wypracowanie rozwiązań metodami warsztatowymi i trenerskimi. 

 

PLAN SZKOLENIA 

- procesy grupowe i budowanie zespołu,  

- model kooperacji – jaki powinien być, 

- kooperacja – jak działa i czemu czasem nie działa, 

- indywidualizacja procedur oraz technik, 

- współpraca jako strategia rozwiązywania problemów społecznych czy też rozwój 

usług opiekuńczych w gminie, w oparciu o zasoby lokalnych instytucji i organizacji 

pomocowych. Tyle teoria – a praktyka? 

- jak zaangażować podmioty aktywne okazjonalnie,  

- „Jeśli coś działa - rób tego więcej, a jeśli nie działa - rób coś innego”, 

− wsparcie merytoryczne, organizacyjne, prawne, szkoleniowe i edukacyjne 

podmiotów gminnopowiatowych w realizacji modelu kooperacji – oczekiwania i realia,  

− promowanie modelu kooperacji. Wiara czyni cuda, 

- dyskusja. 

 

 


