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Wokół nas są ludzie, którym się chce... chce im się robić
coś dla innych. Realizując projekt Centrum Kompetencji
NGO mieliśmy okazję poznać i zobaczyć działania 48 osób
– przedstawicieli podlaskiego III sektora, których codzienna
działalność i zaangażowanie zmienia naszą rzeczywistość.
Idea społeczeństwa obywatelskiego kiełkuje na gruncie aktywności i samoorganizacji obywateli. To poprzez działania
oddolne akcentowane są i mogą ujrzeć światło dzienne tematy i problemy istotne dla społeczności lokalnych, a niekiedy i dla szerszego grona odbiorców. To dzięki aktywności
i zaangażowaniu ludzi III sektora w wielu sferach naszego
życia, począwszy od działań edukacyjnych, pomocowych,
charytatywnych, poprzez sport, kulturę i sztukę, aż do ekologii, zmieniają się nasze postawy, działania, podwórka,
szkoły, osiedla, dzieci, dorośli, domy.
Jako organizacja pozarządowa z wieloletnim stażem oraz
misją wspierania procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, Towarzystwo Amicus zainicjowało projekt podnoszący jakość funkcjonowania podmiotów III sektora poprzez
profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie
zarządzania organizacją. Projekt Centrum Kompetencji
NGO był jedną z nielicznych okazji do inwestycji w kapitał społeczny, który poprzez działalność III sektora oddaje
nam ten wkład z nawiązką, oddziałując na wiele różnych
obszarów życia społecznego. Ideą przewodnią zintegrowanego procesu edukacyjno-rozwojowego, realizowanego
w ramach naszego projektu, było połączenie nabywania
kompetencji specjalistycznych z rozwojem osobistym lidera,
który, zgodnie z aktualnymi autorytetami przywództwa, tylko

There are people around us who want to do something... to
do something for others. By implementing the “NGO Competence Centre” project, we had the chance to learn about
and see the activity of 48 representatives of the third sector from Podlasie, whose everyday work and commitment
changes our lives. The idea of a civil society grows out of
citizens’ activity and self-organization. Through grassroots
movements, issues and problems important to local communities, and sometimes even to a broader audience, are
stressed and can see the light of day. Thanks to the activity
and commitment of third sector people in many aspects of
our lives, from education, aid, and charity actions; through
sports, culture, and the arts; to ecology; our attitudes,
actions, courtyards, schools, neighbourhoods, children,
adults, and homes change.
As a non-governmental organization with many years of
experience and a mission to support the building process
of a civil society, Amicus Society initiated a project which
improves the functioning quality of third sector entities by
means of professional educational and counseling support
in terms of organization management. The “NGO Competence Centre” project was one of the few opportunities to
invest in social capital which, through the third sector’s activity, repays this contribution more than enough by having
impact on many different aspects of social life. The main
idea of the integrated education and development process
implemented within our project, was to combine the acquisition of specialized skills with personal development of
leaders who, according to the current authorities on leader-

wtedy jest w stanie efektywnie zarządzać swoją organizacją,
jeśli równie aktywnie pracuje nad własnym rozwojem i zarządzaniem sobą.
Wydawnictwo to jest próbą podsumowania naszej półtorarocznej współpracy na wielu płaszczyznach, m.in.: edukacyjno-rozwojowej poprzez realizację procesu szkoleniowego i wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu; partnerskiej
– współpracy z partnerami projektu: szwajcarską organizacją
pozarządową MNA z Genewy, trenerskiej, obywatelskiej.
Z jednej strony, towarzyszy nam radość i duma, że mieliśmy
okazję współtworzyć coś, co stało się ważne i potrzebne;
z drugiej, pojawia się wdzięczność dla wszystkich, bez których
ten projekt nie mógłby zaistnieć: naszym wspaniałym uczestnikom, kadrze trenerskiej, naszym szwajcarskim partnerom
– NGO Management Association (a szczególnie Marco Kirschbaum i Hannie Kalinowskiej), członkom zespołu projektowego, operatorowi środków szwajcarskiego funduszu współpracy z nowymi krajami UE, jakim był Ecorys; i wszystkim,
którzy byli pomocni. Dziękujemy.
Żywimy szczerą nadzieję, że podobne inicjatywy, inwestujące w kapitał społeczny III sektora, znajdą zwolenników
zarówno po stronie grantodawców, jak i komercyjnych
sponsorów, chcących w ten sposób budować nie tylko idee
społeczeństwa obywatelskiego, ale również jego realny wymiar, przejawiający się w silnych merytorycznie, kompetencyjnie i rozwojowo kadrach NGO.

ship, are able to run their organizations effectively only when
they work on self-development and self-management in an
equally active way.
The publication is an attempt to summarize our eighteen-month cooperation in many fields: education and development, by implementing the training process and providing
individual support to the project’s participants; in partnership, by cooperating with our project partners from MNA,
a Swiss NGO from Geneva; in training; and in civil society
related matters.
We are filled with joy and pride that we had an opportunity
to co-create something that became important and needed.
We are also grateful to everyone without whom this project
would never have taken place, to our wonderful participants,
training staff, our Swiss partners – NGO Management Association (a special thanks go to Marco Kirschbaum and
Hanna Kalinowska), the project team members, Ecorys –
the economic operator of the Swiss cooperation fund with
new EU Member States, and to everyone who helped out.
Thank you.
We deeply hope that similar initiatives that invest in social
capital of the third sector, will find supporters among grant
providers and commercial sponsors, willing to build up not
only the idea of civil society, but also its real dimension,
manifested in strong NGO personnel in terms of merit, skills,
and development.

Zespół projektowy

The project team

Głównym celem projektu „Centrum Kompetencji NGO” było
wprowadzenie kompleksowego programu edukacyjnego oraz informacyjnego adresowanego do liderów organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Innowacyjny cykl szkoleniowy
miał na celu zmobilizowanie i rozszerzenie inicjatyw obywatelskich poprzez promowanie aktywnego uczestnictwa organizacji
pozarządowych oraz obywatelskich w życiu publicznym.
Szkolenie zostało zorganizowane przez NGO Management Association we współpracy z Towarzystwem Amicus oraz obejmowało cztery kursy w zakresie Komunikacji Strategicznej dla
Organizacji Pozarządowych. Kurs miał miejsce w Białymstoku,
na wschodzie Polski.
Kursy bazowały na potrzebie poprawy pracy organizacji pozarządowych oraz wzroście ich zaangażowania w życie publiczne
poprzez bardziej efektywną komunikację. W Polsce, od roku
1990, obserwujemy dwa jednoczesne zjawiska: ważny wzrost
zarejestrowanych organizacji pozarządowych, brak dynamizmu
i profesjonalizmu, głównie w sferze zewnętrznej komunikacji. Zarówno fazy planowania i ewaluacji strategicznej komunikacji, jak
i adekwatne upowszechnianie oraz promocja narzędzi, są bardzo często zaniedbywane, w konsekwencji mogą powodować
nieistotność oraz utrudniać osiągnięcie celów organizacji.
Kurs umożliwił uczestnikom przestudiowanie bardziej strategicznego podejścia, poświęcając myśli czasowi ogólnej komunikacji
organizacji oraz jej aktywności, oceniając dokładniej podejmowane działania. Dzięki temu instytucje będą w stanie optymalizować ich dostępne zasoby oraz uzyskiwać lepsze rezultaty.
W tym samym czasie organizacje pozarządowe mogłyby ustanawiać bardziej kreatywne i innowacyjne metody, aby wspierać

The key objective of the Project - Academy of NGO Competence was to implement a complex educational and information programme addressed to NGO leaders from Podlaskie
Voievodship. The innovative training cycle aimed to mobilize
and strengthen civic initiatives by promoting active civic and
NGO participation in public life.
The training was organised by NGO Management Association in the cooperation with Amicus Society and combined 4
courses on Strategic Communication for Non-Profit Organisations. It took place in Bialystok city, located in the east
of Poland.
The focus of the courses was based on the need of improving work of non-profit organisations and increasing their involvement in public life through more effective communications. In Poland, since
1990, we observe two simultaneous phenomema, the important increase of registered NGOs, and lack of dynamism
and professionalism, especially in regards external communications. The planning and evaluation phases of strategic
communications, as well as the adequate dissemination and
promotion of tools are too often neglected, which in turn
may cause irrelevance, and impede reaching the organisation’s goals.
The training gave participants the opportunity to learn about
more strategic approaches, dedicating more thought/time
to the overall communications of the organisation and its
activities, and evaluating more properly the actions undertaken. Thanks to this, institutions would be able to optimise
their available resources and obtain better results. At the

procesy demokratyczne oraz efektywniej przyczyniać się do rozwoju inicjatywy obywatelskiej.
Kurs został skonstruowany dla liderów organizacji pozarządowych oraz menadżerów wyższych poziomów, jednakże młodzi
profesjonaliści, którzy wykazują wysoki interes, motywację oraz
konieczność swojego rozwoju zawodowego, również mogą
uczestniczyć. Rekrutacja do każdej edycji akademii została
podzielona na dwie części: przegląd wniosków oraz rozmowy
z kandydatami z listy. W czterech kursach uczestniczyło w sumie
48 słuchaczy, reprezentujących organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz fundacje z województwa podlaskiego.
Kurs został przygotowany i dostarczony przez wysoko wykwalifikowanych oraz wyspecjalizowanych ekspertów: Caroline Tosti
oraz Laurę Fahndrich. Obie trenerki posiadają doświadczenie
w komunikacji między organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi na całym świecie. Wszystkie kursy prowadzone były
w języku angielskim, jednak by pozwolić na pełne zrozumienie
programu, dwa szkolenia były zorganizowane z symultanicznym
tłumaczeniem.

same time NGOs could establish more creative and innovative methods to support democratic processes, and contribute more efficiently to the development of civil society.
The training was designed for NGO leaders and senior level managers, however young professionals who expressed
high interest, motivation and necessity for their professional
development could also participated. Recruitment for each
edition of the Academy was divided into two stages–revision
of application forms and interviews with short-listed candidates. The four courses were attended by the total amount
of -48 participants, representing NGOs, associations and
foundations from Podlaskie Voivodship.
The training was prepared and delivered by highly qualified
and skilled experts, Caroline Tosti and Laura Fähndrich. Both
trainers have gained extensive experience in communication
from international organisations and NGOs in all around the
world. All courses were delivered in English but to allow full
comprehension of the programme, two courses were conducted with simultaneous interpretation.

Kilka słów od Laury Fahndrich...
Szkolenie prowadzone w Białymstoku było dla mnie wielkim
doświadczeniem z punktu widzenia osobistego oraz zawodowego. Z punktu organizacyjnego oraz logistycznego – bez zarzutu.
AMICUS odwalił kawał wielkiej roboty; jego zespół wykazał swoją
wolę, aby odpowiedzieć trenerom i słuchaczom na wszelkie ich
potrzeby i oczekiwania. Uczestnicy byli bardzo zmotywowani oraz
chętni, by więcej dowiedzieć się o komunikacjach strategicznych
oraz jak zastosować nowe koncepcje i narzędzia w ich dziennej
pracy. Naprawdę cieszyłam się z interakcji pomiędzy członkami
grupy oraz ich dynamizmem. Co więcej, dowiedziałam się dużo
o kontekście, w którym polskie organizacje operują; cieszyłam
się, słysząc o różnych doświadczeniach w ich organizacjach. Na
koniec, uważam, że tego typu szkolenia bardzo wzbogacają obie
strony, zarówno organizatorów, jak i kursantów.

A word from Laura Fähndrich ….
``The training in Bialystok was a great experience for me, from
a professional and personal point of view. From an organizational and logistics point of view it was impeccable. AMICUS
did a great job, its team demonstrated their willingness to
respond to trainees and trainers needs and expectations.The
participants were highly motivated and eager to learn more
about strategic communications and how to apply the new
concepts and tools to their daily work. I really enjoyed the
interactions between the members of the group and their
dynamism. Additionally, I learned a lot about the context in
which Polish NGOs operate and I enjoyed hearing from participants about the different experiences in their respective
organizations. In conclusion, I think this kind of trainings are
very enriching for both parties, organizers and attendees``.

Certyfikaty ukończenia kursu przyznano wszystkim słuchaczom
po ukończeniu wszystkich czynności. Kwestionariusz oceny odzwierciedla korzyści płynące dla uczestników po zakończonym
kursie. Wszyscy wskazują na bardzo wysoką jakość programu
oraz podkreślają przydatność i znaczenie w spełnianiu ich potrzeb i oczekiwań.
Podsumowując, chcielibyśmy podziękować Paulinie Wolfram
oraz Maciejowi Skindzierowi za pomoc przed i podczas kursu
oraz wszystkim uczestnikom za entuzjazm, zaangażowanie i pełne powodzenie tego programu. Doceniamy nasze partnerstwo
z Amicusem oraz mamy nadzieję na kontynuowanie wspólnej
pracy w budowaniu i wzmacnianiu zdolności organizacyjnych
dla działań obywatelskich.

Certificates of the course completion were awarded to all
participants upon completion of all course activities. The
evaluation questionnaire reflects the benefits attendees
gained from the training. They all indicated that the quality of
the programme was very high and underlined the usefulness
and relevance in fulfilling their needs and expectations.
To summarize, we would like to thank Paulina Wolfram and
Maciej Skindzier for their help before and during the training
and to all participants for their enthusiasm, engagement and
for making this programme a success. We value our partnership with AMICUS and we hope to continue working together on building and strengthening organisational capacities
for civic activities.

Z poważaniem, Zespół NGO Management Association

Kind regards, NGO Management Association Team

Siedziba Towarzystwa Amicus przy ulicy Brukowej 28 w Białymstoku

O AMICUSIE
About Amicus...
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Towarzystwo Amicus zostało powołane do życia w lipcu
1998 roku przez zespół podlaskich studentów i absolwentów uczelni wyższych, działaczy kulturalnych, pracowników
samorządowych, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców.
Towarzystwo Amicus dzisiaj to dynamicznie rozwijająca się
organizacja działająca już od ponad 15 lat w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług
doradczych. Jako niezależna organizacja non-profit działa
w myśl zasady, że informacja jest prawem, a nie towarem.
Określenie organizacji miało jasno odzwierciedlać filar jej
działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi
tworzących wszelkie inicjatywy społeczne. Platformą porozumienia budującą dialog między innymi organizacjami oraz

Amicus Society [Towarzystwo Amicus] was established in
July 1998 by a team of university students and graduates,
cultural activists, local government employees, academic
staff members, and entrepreneurs of Podlasie.
Today, Amicus Society is a dynamic organization which has
been active for over 15 years in the fields of information,
training, education, publishing, and counseling services. As
an independent non-profit organization, it operates on the
principle that information is a right, not a commodity. The
description of the organization was meant to clearly reflect
the pillar of its activity, to be a platform of understanding
for creators of social initiatives. Encouraging dialogue and
friendly relationships between organizations is reflected in
the statutory activities.
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przyjacielskich relacji wpisujących się w działania statutowe.
Stąd właśnie wzięła się nazwa organizacji, Amicus z łaciny znaczy przyjaciel. Ogromny potencjał stowarzyszenia to
stabilna, wysoko wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz
szeroka sieć ekspertów i konsultantów, z którymi towarzystwo współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym
przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie całej organizacji. Zespół Towarzystwa Amicus regularnie podnosi swoje kompetencje,
zapewniając bardzo wysoką jakość świadczonych usług.
Wiedza i doświadczenie zdobyte od 1998 roku pozwalają
nam oferować profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem
objęliśmy ponad 4 tysiące osób. Dodatkowo prowadzimy
liczne spotkania informacyjne i wizyty studyjne we współpracy z partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy, Białorusi,
Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Norwegii,
Portugalii i Szwajcarii. Nasze działania prowadziliśmy coraz
częściej poza granicami naszego kraju.
Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Od ośmiu lat prowadzi punkty
sieci Komisji Europejskiej Europe Direct – Białystok oraz
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
w Warszawie. Punkty upowszechniają informacje o wszystkich aspektach związanych z członkostwem Polski w UE,
przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz
udzielają pomocy w ich pozyskiwaniu. Ponadto przez dwanaście lat Towarzystwo Amicus prowadziło Punkt Informacyjny EURODESK Białystok oraz Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku.
W ramach działań edukacyjnych Towarzystwo Amicus poza
realizacją projektów szkoleniowych dla bardzo zróżnicowanego grona odbiorców (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, nauczyciele, jednostki samorządu terytorialnego,
wyższe uczelnie, studenci) prowadzi również działania edukacyjne dla najmłodszych – żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców.

ENG
This is actually where the name of our organization comes
from. In Latin, Amicus means friend. The enormous potential
of the association is in its stable and highly qualified staff
and its widespread network of experts and consultants with
whom the association cooperates. We share the vision of
implemented projects, participation in the decision-making
process with clearly defined team roles, but also responsibility for the organization’s functioning. The Amicus Society
team develops its skills on a regular basis, thus it is able to
provide high quality service. Knowledge and experience acquired since 1998 allow us to offer professional information
and education services. Within the last three years, we have
provided this kind of support to over 4 thousand people. In
addition, we conduct numerous informatory meetings and
study visits in cooperation with our partners from Georgia,
Latvia, Russia, Lithuania, Belarus, Ukraine, the Czech Republic, Slovakia, Germany, Belgium, France, Norway, Portugal, and Switzerland. We conduct our activities beyond the
borders of our country more and more frequently.
Since the year 2000, Amicus Society has specialized in
pro-European activities. For the last eight years, it has been
running two European Commission Network Centers: Europe
Direct – Białystok and the European Social Fund Regional
Center in Warsaw [Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie]. Those units disseminate
infor-mation on every aspect of the Polish EU membership,
but most importantly, they provide information about EU
funds and offer help in acquiring them. In addition, Amicus
Society has been running the Białystok EURODESK Information Center [Punkt Informacyjny EURODESK Białystok] and
the European Information Center in Białystok [Centrum Informacji Eu-ropejskiej w Białymstoku] for 12 years.
As part of our educational activities, Amicus runs workshops for very diversified target groups (entrepreneurs,
NGOs, teachers, local government entities, universities, students), as well as educational activities for children, such as
the Little Explorers’ Club [Klub Małych Odkrywców] nursery
and kindergarten.

NGO MANAGEMENT
ASSOCIATION SWITZERLAND
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NGO Management Association (NMA) jest niezależnym
stowarzyszeniem typu non-profit zarejestrowanym jako organizacja pozarządowa w Szwajcarii z siedzibą w Genewie.
Zostało utworzone w 2001 przez grupę profesjonalistów
pracujących w sektorze pomocy humanitarnej. Głównym
celem tego stowarzyszenia była pomoc organizacjom pozarządowym w podnoszeniu poziomu zdolności zarządzania
i wydajności poprzez udostępnianie bezpłatnych narzędzi
zarządzania oraz kluczowych artykułów na temat zarządzania NGO.
W roku 2007 w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie
ze strony organizacji pozarządowych i osób indywidualnych na

The NGO Management Association (NMA) is an independent non-profit association registered as an non-profit organization in Switzerland and is based in Geneva. It was set up
in 2001 by a group of professionals working in the humanitarian aid sector. The main aim of this association was to
help NGOs improve their management capacity and performance by making available free management tools and key
articles on NGO management.
In 2007, in response to a growing demand among NGOs and
individuals for training in NGO management and organizational development, the NGO Management School of Switzerland was set up as a non-profit department of NMA. Trial
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szkolenia z zakresu zarządzania NGO oraz rozwoju organizacji,
otwarto szkołę NGO Management School w Szwajcarii jako
oddział non-profit NMA. Kursy próbne zostały przeprowadzone w 2007 r., a pierwsze kursy publiczne odbyły się w 2009.
Jak dotąd, NGO MANAGEMENT ASSOCIATION przeprowadziło kursy i konsultacje w Azerbejdżanie, Belgii, Burkina
Faso, Kambodży, Egipcie, Hong Kongu, Jordanii, Kazachstanie, Liberii, Libii, Malezji, Nepalu, Nigerii, na Filipinach,
w Polsce, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Stanach Zjednoczonych, Wietnamie, Zambii i Szwajcarii.
Wizja NMA to świat, w którym organizacje non-profit mają
zdolność przywódczą i zarządczą do zmaksymalizowania
wkładu w sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka.
Misja NMA to pomaganie organizacji non-profit w optymalizacji wydajności i wpływu.
W Stowarzyszeniu Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi wierzymy, że silne społeczeństwo obywatelskie jest niezbędne do podjęcia działań w kierunku głównych przyczyn
dzisiejszych najpilniejszych wyzwań społecznych. W ciągu
ostatnich 25 lat nastąpiła zmiana paradygmatu w zakresie
zrozumienia i uznawania na poziomie międzynarodowym
roli społeczeństwa obywatelskiego. Dostrzegamy złożoność
i współzależność występującą w wyzwaniach humanitarnych,
rozwojowych i środowiskowych składających się na coraz
bardziej skomplikowane środowisko dla interakcji. Wciąż
podążamy za zmianami w kwestiach prawnych, odpowiedzialności, zbiórki funduszy, coraz częstsze pojawianie się
interwencji sektora prywatnego i w wielu innych obszarach
wymagających szybkiego dostosowania praktyk.
Wierzymy, że realne zrównoważone zmiany mają miejsce na
poziomie organizacyjnym. Powinny być prowadzone lokalnie
i napędzane przez budowanie skutecznego i długofalowego
współdziałania. Praca humanitarna i nad rozwojem musi być
zarządzana skuteczniej: zasoby talentów rozwinięte, budżety uzasadnione i sprawiedliwie rozdysponowane, projekty
zarządzane efektywnie, badania w terenie popierane, inicjatywy lepiej dokumentowane, a kanały komunikacji stworzone po to, by społeczeństwa obywatelskie naprawdę stały
się upełnomocnione. Wierzymy, że wiedza i umiejętności
powinny być zdecentralizowane i otwarte.
Zespół NMA składa się ze zróżnicowanych, doświadczonych i zaangażowanych profesjonalistów, którzy pracują
wspólnie, by zrealizować cele stowarzyszenia.
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courses were conducted in 2007, and the first public courses were held in 2009.
To date, NMA has conducted courses and consultancy in
Azerbaijan, Belgium, Burkina Faso, Cambodia, Egypt, Hong
Kong, Jordan, Kazakhstan, Liberia, Libya, Malaysia, Nepal,
Nigeria, Philippines, Poland, Thailand, United Arab Emirates,
United States of America, Vietnam, Zambia and Switzerland.
NMA’s vision is of a world in which non-profit organisations
have the leadership and management capacity to maximise
their contribution to social justice and human rights.
NMA’s mission is to assist nonprofit organisations in optimising their performance and impact.
NMA believes that a strong civil society is essential in addressing the root causes of today’s most pressing societal
challenges. Over the past 25 years there has been a paradigm shift in terms of understanding and international recognition of civil society’s role. We recognise the complexity
of the inter-relations that exist between humanitarian aid,
development and environmental challenges compounded
into an ever increasingly complex interactional environment.
We are constantly following the changes in regulatory matters, accountability, fundraising, the increasing emergence
of private sector interventions and many other areas requiring rapid adaptation of practices.
We believe that real sustainable change happens on an
organisational level. It should be led locally and driven by
building effective long-term synergies. Humanitarian and
development work needs to be more efficiently managed:
talent resources developed, budgets justified, aid rightfully
distributed, projects effectively managed, field research advocated, initiatives better documented and communication
channels formed in order for civil societies to really become
empowered. We believe that knowledge and skills should be
decentralised and inclusive.
The NMA team consists of diversified, experienced and
dedicated professionals who work together towards achieving the association’s goals.

O PROJEKCIE
About the project
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Projekt Centrum Kompetencji NGO realizowany był przez Towarzystwo Amicus i szwajcarską organizację pozarządową
The NGO Management Association z siedzibą w Genewie
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 r. Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania
podmiotów III sektora poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 48 liderów podlaskich organizacji pozarządowych.
W ramach projektu przewidziano współpracę polsko-szwajcarską nad przygotowaniem i wdrożeniem programu szkoleniowego, obejmującego zarówno zarządcze kompetencje
specjalistyczne (zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, etc.), jak i pracę w obszarze
rozwoju osobistego liderów organizacji (komunikacja, styl
przywódczy, budowanie zespołów, zarządzanie zmianą, etc.).
W wyniku współpracy i wizyty studyjnej w Szwajcarii wypracowana została ścieżka rekrutacyjna oraz dwa dwustugodzinne programy szkoleniowe, dostosowane do poziomu merytorycznego i praktyki doświadczonych liderów organizacji
pozarządowych, jak również liderów będących na początku
swojej kariery w III sektorze.
200-godzinny proces szkoleniowy, realizowany na podstawie
aktywnych technik pracy z grupą uzupełniony został wsparciem indywidualnym w formie odpowiadającej potrzebom
uczestników (coaching, doradztwo, superwizja, wizyta wspierająca, etc.). Ponadto integralnym elementem procesu szkoleniowego była realizacja tzw. treningów zadaniowych, które
pozwoliły na zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności
przekazanych w trakcie zajęć warsztatowych.
Ciekawym doświadczeniem zarówno po stronie uczestników,
jak i lidera projektu, było zorganizowanie sesji szkoleniowych
z udziałem trenerów ze Szwajcarii, poświęconych efektywnej
komunikacji zewnętrznej. W przeprowadzonych badaniach
ankietowych ponad 90% uznało ten element za ważny, ciekawy i wnoszący do dotychczasowej wiedzy i umiejętności.
Dodatkowym elementem wyróżniającym warsztaty był fakt, że
zajęcia prowadzone były w języku angielskim, w zależności od
poziomu językowego, albo w formie tłumaczenia konsekutywnego lub symultanicznego.

The “NGO Competence Centre” project was implemented
by Amicus Society and the Swiss non-governmental organization NMA, based in Geneva, between 1 January, 2013 and
30 June, 2014. The main aim of the project was to improve
functioning quality of third sector entities by means of training and counselling support provided to 48 NGO leaders from
Podlasie.
The project foresaw Polish-Swiss cooperation on preparing
and implementing a training program for specialized management competences (strategic management, accounting, project management, etc.) as well as personal development of
organization leaders (communication, leadership style, team
building, managing change, etc.). As a result of the cooperation and study visit to Switzerland, we have developed
a recruitment path and two 200-hour-long training programs,
adjusted to the level of expertise and practical experience of
leaders of NGOs, for seasoned leaders, and those who have
just begun their careers in the third sector.
The 200-hour-long training process, conducted through the
use of active group work techniques, was supplemented by
individual support in a form appropriate to the participants’
needs (coaching, counselling, supervision, support visit, etc.).
Moreover, an integral element of the training process were
the training tasks, which enabled participants to apply the
knowledge and skills they learned during the workshops in
a practical way.
An interesting experience for both the participants and the
project leader was the organization of a training session with
Swiss trainers, devoted to effective internal communication.
According to a survey, 90% of participants considered this
element as important, interesting, and as contributing much
to the skills and knowledge they possessed so far. Another
element which distinguished the workshops was the fact that
the classes were conducted in English, depending on the proficiency level, either in the form of consecutive or simultaneous interpretation.
The “NGO Competence Centre” project was implemented
with the financial support of Switzerland, under the Swiss co-
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Projekt Centrum Kompetencji NGO był realizowany przy
wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
oraz ze środków własnych Towarzystwa Amicus.
Podstawowym założeniem programu było przeniesienie menadżerskiej praktyki biznesowej na grunt organizacji pozarządowych. Program obejmował kluczowe elementy zarządzania
pracownikami, zespołami, organizacją i relacjami z otoczeniem. Dostarczył wiedzy i umiejętności niezbędnych dla każdego lidera organizacji, który chce nią kierować w sposób nowoczesny, zgodnie z najnowszymi kryteriami sprawdzonymi
i potwierdzonymi przez światowe autorytety przywództwa.
A ci wskazują jednoznacznie, że współczesny lider, obok specjalistycznej wiedzy i umiejętności zarządczych, potrzebuje
przede wszystkim koncentracji na „zarządzaniu sobą”.
Większość liderów zarówno w biznesie, jak i we wszelkiego
rodzaju organizacjach, przejawia tendencję do skupiania się
na kompetencjach specjalistycznych – merytoryce i wiedzy
fachowej. Równie ważne okazują się jednak kompetencje
społeczne – komunikacja interpersonalna, budowanie relacji,
rozwiązywanie konfliktów, przewodzenie zmianom, wspieranie innych w rozwoju. Im wyżej jesteśmy w hierarchii organizacyjnej, tym bardziej rośnie znaczenie naszych kompetencji
społecznych. Niestety, jest to często niedoceniane przy awansach czy obsadzaniu stanowisk liderskich. Często zaniedbuje
się również rozwój liderów w tych obszarach, kiedy już piastują takie stanowiska. Chętnie używane określenie „kompetentny” na ogół jest stosowane w odniesieniu do osób kompetentnych merytorycznie – tych, którzy mają fachową wiedzę
i umiejętności, i na ich podstawie podejmują trafne decyzje. To
jednak tylko połowa sukcesu. Kompetentny lider jest również
kompetentny społecznie – efektywnie się komunikuje, buduje
relacje indywidualne i grupowe oparte na zaufaniu, potrafi się
konfrontować, ale i skutecznie rozwiązywać konflikty własne
i innych, przewodzi zmianom, pociągając za sobą innych,
chce i umie wspierać współpracowników w rozwijaniu kompetencji. Bez tych umiejętności lider nie jest w stanie w pełni przewodzić skutecznie organizacji i efektywnie zarządzać

operation program with new EU Member States, and with the
financial resources of the Amicus Society.
The basic idea of the program was to transfer managers’ busi-ness practices to NGO’s. The program included key elements of managing employees, teams, organizations, and
relationships with the surroundings. It provided knowledge
and skills necessary for any manager who wants to lead in
a modern way, following the latest criteria tested and certified
by the world’s leaders. These leaders state unequivocally, that
the modern leader, besides having specialized knowledge and
leadership skills, must first of all concentrate on “managing
themselves.”
Most leaders, in business and in all kinds of organizations,
display a tendency to focus on specialized competences,
on merit and professional knowledge. Social competences
such as interpersonal communication, relationship building,
conflict resolution, change management, or supporting others in their development, prove to be equally important. The
higher we are in our organization’s hierarchy, the more important our social competences become. Unfortunately, this is
often not appreciated when promoting a person to a leadership position. People’s development in this field is often neglected, even when they hold leadship positions. The popular
term, “competent”, is usually used with reference to people
competent in substantive terms, those who possess professional knowledge and skills, and make good decisions based
on these factors. Yet this is only part of success. Competent
leaders are also socially competent, they communicate effectively, build their individual and group rela-tions on trust, can
confront someone, but also solve their own and others’ conflicts successfully, lead changes and make others follow, want
and are able to support their co-workers in developing their
competences. Without these skills, leaders are unable to run
an organization and manage people effectively.
Social competences are usually developed by means of
working on our personal development. Knowledge about ourselves, awareness of our habitual ways of thinking, feeling,
and acting is the foundation for our own personal effective-
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ludźmi.
Kompetencje społeczne rozwijamy przede wszystkim pracując nad własnym rozwojem osobistym. Wiedza o sobie samym, świadomość swoich nawykowych sposobów myślenia,
odczuwania i działania jest podstawą rozwoju własnej efektywności indywidualnej w sytuacjach społecznych. Świadomość swoich mocnych stron, własnego systemu wartości,
rozpoznawanie przekonań, które mnie ograniczają, a które
mnie wspierają w skutecznym działaniu – to wszystko przekłada się na własną efektywność w kontaktach z innymi ludźmi.
Dzięki poszerzaniu i pogłębianiu samoświadomości możemy
ocenić, co warto zmienić, i podjąć działania w tym kierunku.
Własny rozwój osobisty w tym zakresie, zmienianie utartych,
nawykowych schematów zachowań na pożądane w najróżniejszych sytuacjach jest praktykowaniem i rozwijaniem swoich kompetencji społecznych. W tym kontekście można powiedzieć, że jesteś na tyle dobrym liderem, na ile znasz siebie.
Jeśli umiesz świadomie, a dzięki temu efektywnie, zarządzać
sobą – swoimi myślami, odczuciami i zachowaniami, masz
wtedy dopiero szansę zarządzać efektywnie innymi.
Dlatego też kluczowym założeniem programu jest praca
uczestników zarówno nad rozwojem kompetencji zarządczych (np. zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami,
zarządzanie finansami), jak i kompetencji społecznych (np.
komunikacja interpersonalna, własny styl przywódczy, budowanie skutecznych zespołów, przewodzenie zmianom).
Program podkreśla również wspomnianą wcześniej tezę – zacznij od zarządzania sobą, żeby móc zarządzać innymi. Pierwsze dwa moduły poświęcone były budowaniu samoświadomości nad własną efektywnością komunikacyjną i liderską. Kolejne
moduły prowadziły do tematyki pracy z zespołami i skuteczności zespołowej oraz do przewodzenia ludziom w różnego rodzaju zmianach. Dalsze moduły pokazały aspekt zarządzania
całą organizacją i relacjami z otoczeniem. Program zakończył
się warsztatem podsumowującym, w którym uczestnicy mieli
szansę spojrzeć wstecz i przyjrzeć się drodze, jaką przebyli.
Była to okazja do dokonania samoewaluacji tego, co dał im
program w kontekście osobistym i zawodowym.

ness in social situations. Awareness of our strengths, system
of values, recognizing which convictions limit us and which
support us in effective action – all of this translates into individual effectiveness in contacts with other people. By broadening and increasing our self-awareness we can assess what
could be changed and take actions to do so. Our own personal development in this field, changing our fixed and habitual
models of behaviour in various situations into desired ones
means practicing and developing our social competences. In
this context, it can be stated that you are as much of a leader
as you know yourself. Only when you can consciously, and
therefore effectively, manage yourself, your thoughts, feelings,
and behaviour, can you have a chance at managing others
effectively.
Therefore, the key objective of the program is to make participants work on developing their management competences
(e.g. strategic management, project management, financial
management, etc.), as well as social competences (e.g. interpersonal communication, own leadership style, building
effective teams, leading changes, etc.).
The program also stresses the thesis stated above – start with
managing yourself to be able to manage others. The first two
modules were devoted to building self-awareness in terms
of our own effectiveness in communication and leadership.
The next modules led to the topic of working with teams and
team effectiveness, as well as leading people through different kinds of change. The following modules presented aspects of managing the whole organization and relations with
the surroundings. The program ended with a summary workshop where the participants had a chance to look back and
reflect on the road they had travelled. It was an opportunity for
self-evaluation of what the project had given them in personal
and professional terms.
During the first modules, not only did the participants broaden
their knowledge of leadership, but they also began working
on their own attitudes. They verified their ways of thinking, the
way they saw themselves, others, and the world in the context
of being an effective leader. From the very first module, they
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Już w czasie pierwszych modułów uczestnicy nie tylko poszerzali swoją wiedzę i umiejętności o przywództwie, ale
przede wszystkim pracowali nad własnymi postawami. Weryfikowali swój sposób myślenia, swój sposób postrzegania
siebie, ludzi, świata w kontekście bycia skutecznym liderem.
Już od pierwszego modułu rozpoczęli pracę nad sobą – nad
swoim sposobem myślenia, odczuwania i zachowania w różnych sytuacjach. Ta praca przygotowała ich do dalszych modułów, które jednocześnie dały możliwość dalszej pracy nad
sobą w kontekście kolejnych aspektów pracy z ludźmi. W ten
sposób rozwój osobisty lidera jest motywem przewodnim
i kluczowym elementem całego programu. Intensywna praca w czasie zjazdów pozwalała uczestnikom na dokonywanie własnych, osobistych „odkryć”, które pomiędzy zjazdami
przenosili do swojej codziennej rzeczywistości. I tak, na przestrzeni niespełna roku przeszli intensywną ścieżkę rozwoju
osobistego, uświadamiając sobie jednocześnie, że to jest
właśnie podstawą skutecznego przywództwa.
Program w swoich założeniach, zawartości i sposobie realizacji jest porównywalny do programów rozwojowych oferowanych
menadżerom międzynarodowych korporacji, które kładą duży
nacisk na intensywny rozwój nowoczesnego przywództwa w ich
organizacjach. Równie istotnym założeniem programu jest to, że
jest on w całości prowadzony w formie szkoleń warsztatowych.
Szereg ćwiczeń i doświadczeń, łączonych umiejętnie z elementami teorii oraz możliwością dzielenia się własnymi refleksjami
– intensyfikują proces uczenia się oraz dają szansę wzajemnej
wymiany i inspiracji pomiędzy uczestnikami, czyli również uczenia się od siebie nawzajem. Program uzupełniony jest kilkugodzinnym wsparciem indywidualnym, w formie adekwatnej do
potrzeb każdego z uczestników (coaching, doradztwo, superwizja, wizyta wspierająca, etc.). Jak wynika z przeprowadzonych
w trakcie projektu badań, aż 98% uznało to połączenie za trafne
i służące lepszym efektom szkoleniowym.
Integralnym elementem programu była praca nad tzw. treningiem zadaniowym. Jest to możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności przekazanych w trakcie zajęć warsz-

began to work on themselves – on how they thought, felt, and
behaved in different situations. This work prepared them for
the following modules, which also gave them the possibility
to continue working on themselves in the context of working
with other people. In this way, the personal development of
the leader is the main theme and a key element of the whole
program. Intensive work during the sessions allowed participants to make their own personal “discoveries” which they
transposed to their everyday lives between the sessions. And
so, within less than a year, they travelled on an intense self-development journey and realized that this was the foundation
for good leadership.
The program in its assumptions, content and manner of impletion is comparable to the development programs offered
to managers of multinational corporations, which place great
emphasis on the rapid development of modern leadership in
their organizations. An equally important objective of the program is that it is entirely carried out in the form of training
workshops. A series of exercises and experiments, skillfully
connected with elements of theory, and the possibility of sharing one’s own reflections, intensify the learning process and
provide the opportunity for exchange and inspiration among
the participants, which means learning from each other. The
program is supplemented with a few hours of individual support in a form adapted to the needs of each individual participant (coaching, counselling, supervision, support visit, etc.).
According to the surveys conducted during the project, 98%
of participants considered the combination pertinent and
serving the purpose of achieving better training results.
An integral element of the program were the training tasks. It
was an opportunity to apply in a practical way the knowledge
and skills participants had learned about during the workshops.
Each of the participants, with regard to their own needs, experience, and abilities, selected elements for application into
practice. The diversity of forms and tasks was a reflection of
the diversity of activities and fields in which our participants
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tatowych. Każdy z uczestników, w nawiązaniu do własnych
potrzeb, doświadczeń i możliwości, wybierał element do
doświadczenia w praktyce. Różnorodność form i zadań była
odbiciem różnorodności działań i obszarów, w jakich działają
nasi uczestnicy, począwszy od przygotowania projektów czy
wniosków aplikacyjnych poprzez pracę z konfliktem w zespole, skończywszy na life coachingu lub pracy na przekonaniach, wartościach, postawach. W badaniach ankietowych
prawie 3/4 uczestników uznało zdecydowanie, że jest to najlepsza forma przełożenia teorii na praktykę.
Gwarantem jakości realizacji założeń programowych była wysoko wykwalifikowana kadra trenerska. Są to nie tylko eksperci w danej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy, którzy
znają te zagadnienia z własnego doświadczenia zawodowego. Osoby te mają również odpowiednie przygotowanie metodyczne do prowadzenia efektywnych form warsztatowych
i znajomość tematyki procesów grupowych, co jest niezwykle
istotne w procesowej formie przekazywania wiedzy i umiejętności.
Sukces programu mierzony był aktywnością uczestników,
realizacją treningów zadaniowych i wynikami badania ewaluacyjnego. O powodzeniu programu świadczą między innymi
wypowiedzi uczestników, zebrane w procesie ewaluacji za
pomocą anonimowych badań ankietowych opinii, gromadzonych na stronie internetowej projektu.
Efektem treningów zadaniowych jest realizacja wielu różnej
wielkości inicjatyw, począwszy od powołania do życia federacji organizacji pozarządowych w Łomży, powstania Centrum
Sprawiedliwości Naprawczej w Białymstoku, poprzez przygotowanie i złożenie wniosków o dotacje w różnych konkursach.
Ponadto uczestnicy pracowali nad własną ścieżką rozwoju
osobistego i zawodowego, a także jakością funkcjonowania
swoich organizacji poprzez m.in. rozwiązywanie konfliktów,
ustalenie misji i wizji organizacji czy też podniesienie poziomu
wiedzy i umiejętności w swoich organizacjach.
Niezwykle ważnym elementem projektu było nawiązanie relacji
pomiędzy uczestnikami, pomiędzy organizacjami i znalezienie
przestrzeni do budowania i realizacji nowych, ważnych inicjatyw.

operated, starting from project preparation or application,
through working on conflicts within their teams, to life coaching or working on convictions, values, or attitudes. According
to the surveys, almost 3/4 of the participants stated that it was
definitely the best way of putting theory into practice.
Guaranteeing the quality delivery of program objectives were
the highly qualified coaching staff. They are not only experts
in the field, but most of all practitioners who are familiar with
these issues from their own professional experience. They
also have the appropriate preparation methodology for conducting effective forms of workshops and group processes
and knowledge of subject, which is extremely important in the
process of transferring knowledge and skills.
The success of the program was measured by the activeness
of participants, by the completion of training tasks and the results of the evaluation. The success of the program is demonstrated by, inter alia, statements of the participants collected
during the evaluation process by means of anonymous opinion surveys, assembled on the project’s website.
A result of the training tasks was the undertaking of various-sized initiatives, from establishing an NGO federation in
Łomża and a Centre for Restorative Justice in Białystok, to
preparing and submitting applications for funding in various
competitions. Moreover, the participants worked on their own
personal and professional development, but also on the quality of functioning of their organizations, by resolving conflict,
determining the mission and vision of their organizations, or
by increasing the level of knowledge and skills within their organizations.
An extremely important element of the project was establishing relationships among the participants and organizations,
and to find space for building and implementing new and important initiatives.
According to the assessment by the project team and the
trainers, we had an opportunity to implement a project which
was important and necessary. Not only did it contribute to the
improvement of the functioning quality of NGOs from Podlasie, but most importantly, it created an opportunity and space
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W ocenie zespołu projektowego i zespołu trenerskiego, mieliśmy okazję zrealizować projekt, który był ważny i potrzebny. Przyczynił się nie tylko do podwyższenia jakości działania
podlaskich organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim
stworzył wielu osobom możliwość i przestrzeń do przyjrzenia
się sobie, samopoznania, pracy nad przekonaniami, wartościami, postawami. Uczestnicy warsztatów podsumowujących projekt tak to opisali:
Nasza droga w organizacjach przypomina nam rzekę. Na początku było źródło, czyli Krynica. Jest to również nazwa jednej
z naszych organizacji. Wcześniej „Tu byłem” – część z nas
siedziała na kanapie i czekała na sukces. Ale gdy pojawił się
pomysł, stworzył się zespół, nawiązała się „nić porozumienia”.
Wszyscy zaczęli pracować jak zgrane mrówki. Na naszej rzece pojawiały się jednak kamienie niewiedzy, które przeszkadzały w rozwoju. Jak dopływ na rzece pomógł nam Amicus.
Przez spotkania z trenerami wskazał nam drogę, wsparł nas
i wyniósł do góry. Zdaliśmy sobie sprawę, że ważna jest „pokora, czyli nie wiem”. Dzięki wiedzy i szkoleniom pokonywaliśmy różne zakręty i wiry. Czasami pomagała medytacja, gdy
wpadaliśmy w dołki albo przygniatał nas ciężar odpowiedzialności, ale wspólna praca wynosiła nas do góry i dodawała
nam skrzydeł. Ślizgaliśmy się po przeszkodach, omijaliśmy
zakręty, nie przeszkadzał nam padający deszcz. Czasem musieliśmy się nieźle nagimnastykować, ale płynęliśmy sprawnie
dalej, bo w dali widzieliśmy latarnię – czyli naszą misję i cel.
Dotarliśmy do wybrzeża, gdzie dopłynęła nasza rzeka. Ale tutaj dopiero czeka na nas „morze korzyści” i jednocześnie jest
to „początek wszystkiego”...

for looking at oneself and learning about oneself, for working on one’s convictions, values, and attitudes. The workshop
participants summerized the project in the following way:
Our paths in our organizations remind us of a river. First, there
was a spring, a krynica [a spring is sometimes referred to as
a krynica in Polish – ed. note]. “Krynica” is also one of our
organizations’ name. Previously, “I was here” - some of us
sat on their couches and waited for success to come. But
when ideas appeared, a team was created and common
understanding was established. Everybody started working
as a well-organized ant colony. Unfortunately, stones of unawareness, which hindered our development, began to appear on our river. Like a river’s tributary, Amicus crossed our
path and helped us. By means of meetings with the trainers,
they showed us the way, supported us, and picked us up.
We realized that humility, being able to say “I don’t know” is
really important. With our knowledge and training, we were
able to overcome the twists and turns in our path. We used
meditation to help us when we fell down or when we were
overwhelmed by the burden of responsibility, and working together lifted us high and kept our spirits up. We slid past obstacles, passed through the turnings. We were not bothered
by the rain. Sometimes we had to put in a lot of effort, but we
kept sailing on because we could see the lighthouse in the
distance, which was our mission and our goal. Our river took
us to the shore. “The sea of opportunity” awaits us here, but
at the same time, it is “the beginning of everything...”

LUDZIE
PODLASKIEGO
III SEKTORA

Members of Podlasie’s
Third Sector

BOBRYK
MAŁGORZATA

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Jestem jak czerwony z niebieskim – raz żywiołowa, raz statyczna i zanurzona w faktach. Uwielbiam tabele… i realizację
postawionych celów.
Na co dzień pracuję w organizacji pozarządowej – Ośrodku
Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Praca
daje mi dużo siły, energii, motywacji i… przyjaciół.
Zajmuję się ekonomią społeczną, przedsiębiorczością, poszukiwaniem źródeł finansowania różnych ciekawych inicjatyw, także innych organizacji. A oprócz tego doradzam i spełniam marzenie dzieciństwa, czyli mam okazję uczyć innych.
Co jeszcze chciałabym zrobić??? Przenieść góry i zwiedzić
cały świat. A tak na serio, to doczekać momentu, kiedy organizacje pozarządowe staną się samodzielne finansowo
i nie będą żyły tylko „od projektu do projektu” finansowanego
z UE. Czyli trochę pracy jeszcze przez nami.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” był trafioną inicjatywą.
Pokazał, jak rozwój sektora jest ważny w płaszczyźnie współpracy z samym sobą, współpracy w organizacji, w której jesteś, współpracy z otoczeniem, w którym jest twoja organizacja. Bardzo ciekawe spojrzenie.

I am a combination of red and blue – sometimes I am exuberant
and sometimes rather static and submerged in facts. I love grid
tables and... achieving my goals.
I work for the NGO Support Centre in Białystok, Poland. My job
gives me a lot of strength, energy, motivation and…friends.
I’m involved in developing social economy, entrepreneurship,
finding sources for financing various interesting initiatives, and
other organizations. Apart from that, I give counselling and I am
fulfilling my childhood dream of having the opportunity to teach
others. What else would I like to do??? Move mountains and travel
the world. But seriously, I’d like to see the moment when NGOs
are financially independent and don’t “live from one EU project to
another” any more. So we still have some work to do.
The “NGO Competence Centre” project proved to be a necessary
initiative. It showed how important the development of this sector is in terms of cooperation with itself, cooperation within one’s
organization, and cooperation with the surroundings where the
organization operates. Really interesting insight.

BUKŁAHA
MAGDALENA
Wspólna Inicjatywa Podlaska

Mieszkam w Turośni Kościelnej, niewielkiej miejscowości
położonej nieopodal Białegostoku. Jestem studentką II roku
II stopnia (studia magisterskie) Uniwersytetu w Białymstoku
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii o specjalności pedagogika resocjalizacyjna.
Jestem członkiem stowarzyszenia Wspólna Inicjatywa Podlaska. W wolnych chwilach współpracuję także z innymi stowarzyszeniami oraz spółdzielnią socjalną, które mieszczą się
w obrębie mojej gminy. Pomagam przede wszystkim przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży na koloniach letnich jako opiekun, przy organizacji półkolonii letnich oraz przy
pisaniu i realizacji małych projektów. Od 6 lat wraz z kobiecą
drużyną biorę udział w zawodach sportowo-pożarniczych.
Chciałabym poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności, aby móc pomagać innym.
Możliwość uczestniczenia w tym projekcie dała mi bardzo
wiele. Nauczyłam się realizacji planów, pracy w grupie, wypróbowania nowych technik i wielu innych pożytecznych umiejętności. Nawet nie wyobrażałam sobie, że tworzenie czegoś od
samego początku – pomysłu – do samego końca – całkowitego zrealizowania i podsumowania – może nieść taką radość,
a systematyczna praca tak duże efekty.
Dzięki wspaniałym trenerom i zaangażowaniu grupy oraz humorowi, jaki dopisywał nam na wszystkich spotkaniach, to
wszystko zaowocowało nowymi pomysłami. Myślę, że każdy
coś z siebie dał temu projektowi i na pewno tych miesięcy, które spędziliśmy wspólnie, szybko nie zapomnimy. Jestem bardzo zadowolona z możliwości uczestniczenia w projekcie.

I live in Turośń Kościelna, a small town located near Białystok.
I am a second year master’s student of social rehabilitation
education at the University of Białystok, Department of Pedagogy and Psychology.
I belong to the Podlaska Common Initiative Association [Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Podlaska]. In my free time,
I also cooperate with other associations and with a social
cooperative within the area of my county. I mostly help with
organizing leisure activities for our children and young people
as a supervisor at summer camps, organizing summer day
camps, and with writing and implementing small projects. For
the last 6 years, as part of a women’s team, I have been taking
part in fire-fighter sports competitions.
I would like to broaden my knowledge and acquire new skills
to be able to help other people.
The opportunity to take part in this project meant a lot to me.
I learnt to implement plans, to work as a group; I tried new
techniques and developed many other useful skills. I did not
even imagine that creating something from scratch, from an
idea, to the very end, full completion and summary, could
bring such joy, and that well organized work could produce
such remarkable effects.
Thanks to the great trainers and the involvement of the
group, as well as the mood we were in during every meeting,
everything resulted in new ideas. I think that everyone contributed a part of themselves to the project and that we will
not forget the months we spent together for a long time. I am
very happy about the opportunity to participate in this project.

BUKŁAHO
SZCZEPAN
Związek Młodzieży Wiejskej

Z wykształcenia jestem prawnikiem, jak również mediatorem
sądowym, wpisanym na listę mediatorów sądowych w Sądzie
Rejonowym w Białymstoku. W organizacji Związek Młodzieży
Wiejskiej Zarząd Województwa Podlaskiego pełnię funkcję wiceprezesa struktur powiatowych białostockich.
Od kilku już lat pracuję w obszarze ekonomii społecznej jako
doradca/opiekun spółdzielni socjalnych. Pierwszym moim
projektem organizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskiej,
w którym brałem udział, były ,,Podlaskie Inkubatory Inicjatyw
Ekonomii Społecznej’’. W ramach tego projektu świadczyłem
doradztwo prawne na rzecz fundacji i stowarzyszeń oraz nowo
powstałych spółdzielni socjalnych. Od 2013 r. pracuję w Stowarzyszeniu Europartner AKIE przy realizacji projektu ,,Podlaska
Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”. W ramach tego projektu doprowadziłem do założenia kilkunastu spółdzielni socjalnych. Od 2014 r. sprawuję opiekę prawną i merytoryczną nad
dwiema spółdzielniami socjalnymi z tego projektu.
W ramach działalności pozarządowej i społecznej chciałbym
jeszcze zorganizować cykl wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych dla członków i wolontariuszy Związku Młodzieży
Wiejskiej z województwa podlaskiego. W ramach tego projektu doszłoby do spotkania przedstawicieli oddziałów ZMW
z różnych województw, wymiany doświadczeń, co do realizacji odpowiednich projektów czy też funkcjonowania organizacji jako całości.
Projekt dał mi bardzo wiele. Dzięki niemu poznałem wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych i nawiązałem
z nimi relacje. Dzięki temu projektowi poznałem zasady funkcjonowania NGO pod względem finansowym, strategicznym,
komunikacyjnym i zarządzania. Warsztaty i doradztwo prowadzone przez trenerów zwiększyły moją wiedzę i umiejętności
z zakresu funkcjonowania III sektora i kompetencji lidera.
Zyskałem większą pewność w swoich działaniach. Ważnym
elementem był też kontakt z trenerami ze Szwajcarii, którzy
mają wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji
pozarządowych, a poza tym mają inne, bardziej wieloaspektowe, spojrzenie na problemy tego sektora.

I am a lawyer by training, but also a court mediator, listed in
the District Court in Białystok. I am vice president of the Union
of Rural Youth Board of Podlaskie Province in Białystok.
I have been working in the area of social economy for a few
years as a counsellor/supervisor of social cooperatives. My
first project organized by the Rural Youth Union was the “Podlasie Incubators of Social Economy Initiatives”. Within this
project, I offered legal counselling to foundations, associations, and newly created social cooperatives. Since 2013,
I have been working for the Europartner AKIE Association on
implementing the “Podlaska Academy for Developing A Social
Economy”. Within this project I have led to the creation of several social cooperatives. Since 2014, I have been providing legal counselling and substantive supervision to two social cooperatives from this project. As far as my non-governmental
activity is concerned, I would like to organize a series of educational and sightseeing trips for the members and volunteers
of the Rural Youth Union from the Podlaskie Province. Within
the project, we would hold a meeting of RYU representatives
from different Provinces, where they could exchange their experiences concerning the implementation of various projects
or the functioning of organizations as a whole.
This project gave me a lot. I met representatives of many
NGOs from the Podlaskie Province and established contacts
with them. Thanks to this project, I learnt about the principles
of NGO functioning in terms of financing, strategy, communication, and management. Workshops and counselling held by
the trainers improved my knowledge and abilities concerning
the functioning of the third sector and leadership competences. I could also compare how my organization operates with
others and draw reasonable conclusions. An important element was the contact with the Swiss trainers, who have longterm experience in the functioning of NGOs and have a different, multifaceted point of view on the problems in this sector.

BURNOS
MAŁGORZATA
Stowarzyszenie Szukamy Polski

Małgorzata Czaplejewicz (Burnos) – absolwentka socjologii na
Uniwersytecie w Białymstoku. Dziennikarka telewizyjna i koordynatorka projektów społecznych. Od dwóch lat redaguję magazyn telewizyjny poświęcony organizacjom pozarządowym
– „Jasna Strona Miasta”. Jestem laureatką VII Edycji Konkursu
dla Dziennikarzy „Ludzka Twarz EFS” 2014 w kategorii Ekran,
organizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Od wielu lat jestem związana z sektorem pozarządowym. Byłam koordynatorem kilkunastu projektów realizowanych w ramach PO KL i finansowanych ze środków samorządowych.
Między innymi kierowałam projektem w ramach działania 9.5
PO KL – „Internet Barwny i Smakowity”, który w 2013 r. został uznany przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego za tzw. „Dobrą praktykę”. Jego opis
znalazł się w specjalnie wydanej broszurze. Prywatnie i zawodowo interesuję się fotografią i reportażem.
Chciałabym, by za sprawą ciekawych projektów, młodzież mogła sprawdzić, w czym ma szansę być skuteczna i doceniana
przez innych. Dlatego chcę realizować lokalne projekty, które
dla młodych ludzi będą ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Chcę im pokazywać, że umiejętności zdobyte
w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe
życie, niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne
działania.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi możliwość pracy
z doświadczonymi trenerami. Wiele z tych spotkań było bardzo
inspirujących. Poznałam swoje mocne strony i obszary, nad
którymi powinnam jeszcze pracować. Wiele nauczyłam się na
temat negocjacji, tworzenia strategii rozwoju organizacji czy
opracowywania strategii komunikacji. Jestem wdzięczna za
możliwość spotkania pozytywnie zakręconych ludzi, z którymi
zawsze chętnie spotkam się ponownie.

Margaret Czaplejewicz (Burnos) - a graduate of sociology from
the University of Bialystok. TV journalist and coordinator of social projects. For the last two years I have been editing a TV
magazine dedicated to non-governmental organizations - “The
Bright Side of Town”. In 2014, I won the VII Edition of the Journalists’ “Human Faces of the European Social Fund (EFS)” organized by the Ministry of Labour and Social Policy.
I have been associated with the nonprofit sector for many
years. I coordinated dozens of projects within the European
Union’s Operational Programme on “Human Resources Development” (PO KL), financed by the government. Among others,
under Measure 9.5 PO KL, I managed the project – “Colorful
and Tasty Internet”, which was recognized by the Marshal’s Office of Podlaskie Department of EFS for “Good practices” in
2013. The project’s description was listed in a specially issued
booklet. Privately and professionally I am interested in photography and reportage.
I would like for teens to have a chance to participate in interesting projects where they have a chance to see in what areas they
can excel in and be appreciated by others. I would like to implement local projects that young people would find interesting,
challenging, and where they have the opportunity to cooperate
with others. I want to show them that the skills gained during
the implementation of a specific project are useful for life, regardless of what we do and who we plan joint actions with.
The project “NGO Competence Centre” gave me the opportunity to work with experienced coaches. Many of these meetings
were very inspiring. I got to know my strengths and areas on
which I should work on. I learned a lot about negotiation, strategy development of an organization, and developing communication strategies. I am grateful for the opportunity to meet so many
positive people that I will always be happy to meet again.

CZAJKOWSKA
GRAŻYNA
Polski Związek Działkowców

Jestem urodzoną „za wcześnie”, ciągle szukającą swego
miejsca na ziemi, zaangażowaną społeczniczką, zarządzającą
i współzarządzającą kilkoma organizacjami pozarządowymi,
ale również członkinią wielu.
Jestem też spełnioną żoną i matką, a cytując znajomych,
przyjaciół i rodzinę – „dobrym człowiekiem”.
Jestem pasjonatką III sektora. Obecnie działam w: Rodzinnym
Ogrodzie Działkowym „FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy
(prezes), Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Łomży i Piątnicy (przewodnicząca), Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Białymstoku
(wiceprzewodnicząca), Radzie Osiedla nr 12 w Łomży (członek), Stowarzyszeniu Kongres Kobiet (członek), Podlaskiej
Sieci Pozarządowej (członek), Stowarzyszeniu Krajowa Rada
Sędziów Społecznych (Zarząd Główny – sekretarz), Radzie
Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Łomży (sekretarz), Federacji dla Łomży (wiceprezes). Od wielu lat pełnię też funkcję ławnika. Będę reprezentować organizacje pozarządowe
w Łomżyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Staram się brać udział w życiu miasta uczestnicząc m.in. w konsultacjach społecznych, tworzeniu budżetu obywatelskiego.
Prowadzę też księgowość dwóch rodzinnych firm.
Chcę poprzez swoją działalność pokazać, że można mieć coraz
większy wpływ na otaczający nas świat, że można wiele zrobić,
aby był on coraz lepszy i aby wszystkim było wygodniej żyć.
Prywatnie – chciałabym odbyć podróż koleją transsyberyjską
nad jezioro Bajkał.
Udział w projekcie potwierdził słuszność mojej działalności
w NGO. Zdobyłam i poszerzyłam swoją wiedzę związaną z organizacjami pozarządowymi. „Centrum Kompetencji NGO”
było też miejscem wymiany doświadczeń, poznania wielu ciekawych osób i ich działalności.
Utwierdziłam się w przekonaniu, że moje działania mają sens
i że marzenia się spełniają, trzeba tylko chcieć.

I am a “born-too-soon” committed social worker in constant
search of my place in the world. I manage and co-manage a
number of NGOs, and am also a member of many.
I am also a fulfilled wife and mother, and, to quote my friends
and family, “a good person”.
I am very passionate about the third sector. I currently work
in the Family Allotment Garden “FORTY NA WZGÓRZU” in
Piątnica (president), Presidents’ Committee of Family Allotment Gardens in Łomża and Piątnica (chairperson), Regional
Audit Committee for the Polish Allotments Owners Association in Białystok (vice chairperson), Community Council No.
12 in Łomża (member), Association of Women’s Congress
(member), Podlasie Non-Governmental Network (member),
National Lay Judges Board Association (Executive Board –
secretary), Board of Lay Judges of the District Court in Łomża
(secretary), Federation for Łomża (vice chairperson). For many
years, I have also been working as a lay judge (currently at the
District Court in Łomża). I will be representing NGOs at the
Łomża Council of Public Benefit Activity. I try to participate in
the life of my town by taking part in public consultations and
creating the participatory budget. I also do bookkeeping for
two family businesses.
Through my actions I want to show that it is possible to have
an increasingly greater impact on the world around us, that
we can do a lot to make it better so that everyone could live
more comfortable lives. Privately, I would like to set off on a
train journey with the Trans-Siberian Railway to Lake Baikal.
My participation in the project confirmed that what I do for
NGOs is right. I acquired and improved my knowledge about
NGOs. The “NGO Competence Centre” was also a place for
exchanging experiences, meeting many interesting people
and learning about their work.
I confirmed my conviction that there is a point to my actions
and that dreams do come true if we strongly want them to.

DRABARZ
ANNA

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku

To, kim jestem, za każdym razem określa relacja z drugim człowiekiem. W wielu okolicznościach chciałabym być łączniczką –
między ludźmi, sektorami, ideami. Na co dzień robię to, co lubię
i w co wierzę – szkolę, doradzam, działam w obszarze realizacji
podstawowych praw człowieka w praktyce.
Od 2010 roku pracuję jako doradczyni prawna w pozarządowej
agencji zatrudnienia przy Fundacji Aktywizacja, gdzie poprzez
podnoszenie świadomości prawnej staram się inspirować osoby z niepełnosprawnością do aktywności, a pracodawców – do
otwierania się na różnorodność. Od powstania Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok w 2011 roku działam w jej
zarządzie. Jestem tam odpowiedzialna m.in. za konsultacje społeczne. To sfera mojej działalności, która daje mi dużo satysfakcji
ze względu na poczucie tworzenia nowej jakości w białostockim
III sektorze. Jako przedstawicielka federacji w 2014 roku zostałam
wybrana na przewodniczącą Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Często i chętnie włączam się w działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz na rzecz równego traktowania. W Komisji
ds. Dostosowania Przestrzeni Miejskiej do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością zajmuję się aktywnym rzecznictwem dostępności
przestrzeni publicznej dla wszystkich. Biorę udział w pracach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Aktywnie kibicuję
Podlaskiemu Kongresowi Kobiet. Prowadzę zajęcia dydaktyczne
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie w 2014
roku obroniłam rozprawę doktorską. Pragnę wykorzystać swoje
doświadczenie i dotychczasową drogę, by robić więcej, mądrzej,
skuteczniej. Chciałabym kontynuować to, co robię w zakresie
edukacji prawnej na rzecz równości, może w nowych formach,
z nowymi pomysłami i ludźmi, w innych miejscach.
Warsztaty i spotkania stanowią dla mnie doświadczenie o wyjątkowej, wielowymiarowej wartości. Zarówno całkowicie świadomie, jak
i mimowolnie, czerpię z niego teraz w życiu zawodowym, a także
w relacjach prywatnych. Jednocześnie niezaprzeczalny walor tego
projektu to możliwość spotkania inspirujących działaczek i działaczy organizacji pozarządowych. Ich historie, poglądy i współuczestnictwo w tworzeniu zespołu wzbogaciły moją perspektywę.

Who I am is always determined by my relationship with other
people. In many situations, I want to be the connector between
people, sectors, and ideas. On a daily basis, I do what I like and
what I believe in – I train, provide counselling, operate within the
field of implementing basic human rights in practice. Since 2010,
I have been working as a legal counsellor in a non-governmental
employment agency at the “Aktywizacja”(Activation) Foundation
where, by raising people’s legal awareness, I attempt to inspire
disabled people to become active, and employers to become
open to diversity. Since the establishment of the City of Białystok
NGO Federation in 2011, I have been a member of its management board. I am responsible for public consultations, among
other things. It is the area of my work which brings me a lot of
satisfaction, due to the sense of creating a new quality in the
third sector of Białystok. As a representative of the Federation,
I was elected president of the Podlaska Council of Public Benefit
Activity of the second term of office.
I often and willingly participate in activities related to preventing
discrimination and promoting equal treatment. In the Committee
on the Adaptation of City Space to the Needs of People with
Disabilities, I am an active advocate for making public space
available for all. I participate in the work of the Coalition for Anti-Discrimination Education. I am an actively fan of the Podlaskie
Congress of Women. I run classes at the Faculty of Law, University of Bialystok, where in 2014 I defended my doctoral dissertation. I would like to use my experiences to do more, in a smarter
and more effective way. I would like to continue what I’m doing
in the field of legal education for equality, maybe in a new way,
with new ideas and people, in other places.
The workshops and meetings were experiences of exceptional
and multifaceted value. I took much from them in my professional life as well as in private relationships, both consciously and
involuntarily. At the same time, the opportunity to meet inspiring
NGO activists proved to be an undeniable value. Their stories,
views, and co-participation in team building enriched my perspective.

FRACH
PIOTR MAREK

Stowarzyszenie Informatyka i Automatyka

Nazywam się Piotr Frach, żyję w Białymstoku od 2004 roku,
czyli od daty założenia rodziny. W 2008 roku moja rodzina
powiększyła się o córeczkę Julcię. Moim rodzinnym miastem
jest Częstochowa, gdzie spędziłem dzieciństwo i gdzie przeszedłem wszystkie szczeble wykształcenia, łącznie z ukończeniem studiów na kierunku informatyka.
Aktualnie na zmianę zarówno odpoczywam, jak i szukam
pracy. Ostatnią pracą była praca nauczyciela przedmiotów
zawodowych informatycznych. Uczyłem i przygotowywałem
uczniów do zawodu technik informatyk. Znalazłem się na
szkoleniu dzięki współpracy z stowarzyszeniem SIIA.
Chciałbym kontynuować rozwój osobisty oraz współpracować z innymi organizacjami z terenu Białegostoku. W przyszłości chciałbym założyć wspólnie z uczestnikami szkolenia
własną organizację NGO.
Naprawdę żal było mi rozstawać się z grupą i trenerami, z którymi
spędziłem wiele czasu w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Czekam
na kontynuację szkolenia, bo, według mnie, Amicus i pracownicy
projektu włożyli mnóstwo starań, aby wszystko było dopięte na
ostatni guzik. Dzięki projektowi naprawdę bardzo dużo zyskałem
wiedzy o sobie, o temacie zajęć. Jestem 100-krotnie wdzięczny
trenerom i Amicusowi za tak świetną organizację i możliwość
rozwoju osobistego w kierunku bycia liderem.

My name is Piotr Frach. I have been living in Białystok since
2004, since I started my family. In 2008, we welcomed into our
lives a little girl named Julia. My home town is Częstochowa,
it is where I spent my childhood and where I received my education, including graduating from university with a degree in
information technology.
Currently, I either rest or look for jobs. My last job was a teacher’s position of IT vocational courses. I taught and prepared
my students for the job of an IT technician. I was asked to lead
the course thanks to my cooperation with the SIIA Association.
I would like to continue my personal development and cooperate with other organizations from Białystok. In the future,
I would like to start my own NGO together with other participants of the training.
I felt really sad about having to part with the group and the
trainers with whom I spent a lot of time during the last few
months. I am waiting for a continuation of the training because I think that Amicus and the project’s staff made a great
effort to make everything top-quality. Thanks to the project
I really learned a lot about myself and about the subject of
the course. I am very grateful to the trainers and Amicus for
organizing it so well and for giving me the opportunity for
self-development towards becoming a leader.

GRABARCZYK
MARZANNA
Stowarzyszenie „Przyjaciele z Osiedla”

Koordynator programu, wiceprezes stowarzyszenia, wielbicielka Korczaka. Mama, kobieta, przyjaciółka. Każdego dnia
można byłoby mnie określić w inny sposób, jednak pozostaje
to samo zaangażowanie i chęć pracy z dziećmi i młodzieżą,
z drugim człowiekiem. Mam pasje i marzenia. Uwielbiam taniec, sport, muzykę i uśmiechnięte buzie dzieci.
Pracuję z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie od
17 lat i nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. Życiorysy
młodych osób pokazują mi każdego dnia, jak bardzo nasze
życie zależne jest od przestrzeni, w której dane jest nam żyć.
Ile zależy od rodziny, od grupy rówieśniczej, od przypadku, od
miłości okazanej i danej.
Mam wiele marzeń i planów. Chciałabym mieć własną placówkę dla młodzieży. Gdzieś tam w duszy jest też mały domek na wsi, który stałby się bazą survivalową. Może kolejne
wyzwanie naukowe – doktorat. Życie pokaże.
Projekt wywrócił mi życie zawodowe. Było trochę łez, było trochę uśmiechu, a teraz jest satysfakcja.
Najwspanialszą rzeczą na świecie jest nie miejsce, w którym
jesteś, ale kierunek, w jakim zmierzasz. Aby dotrzeć do portu, musisz czasem płynąć z wiatrem, czasem pod wiatr, ale
musisz płynąć, a nie dryfować, czy stać z zarzuconą kotwicą.
Oliver Holmes

Program coordinator, vice-president of the association
“Friends of the Neighhourhood”, admirer of Jan Korczak.
A mother, a woman, a friend. Every day you could define me
in a different way, however, what remains the same is my commitment and desire to work with children and teens. I have
my passions and dreams. I love to dance, sports, music and
smiling faces of children.
I have been working with socially maladjusted children and
teens for 17 years and I would never change my job for any
other. The lives of young people show me each day how much
our lives depend on the space we live in, how much depends
on family, peer groups, chance, or love that we give or receive.
I have many dreams and plans. I would like to have my own
facility for young people. Somewhere deep within my soul,
there is also a small cottage in the countryside which would
be a survival base. Perhaps another academic challenge,
a PhD? Time will tell.
The project turned my professional life upside down. There
were some tears, there were some smiles, but now there is
satisfaction.
“I find the great thing in this world is not so much where we
stand, as in what direction we are moving: To reach the port of
heaven, we must sail sometimes with the wind and sometimes
against it – but we must sail, and not drift, nor lie at anchor.”
Oliver Holmes

GRAJEWSKA
AGNIESZKA
Fundacja Prawo i Partnerstwo

Nazywam się Agnieszka Grajewska, mam niespełna trzydzieści lat i nieustanną potrzebę robienia oraz odkrywania czegoś
nowego. Ukończyłam Wydział Prawa UwB, gdzie prowadzę
ćwiczenia z prawa międzynarodowego publicznego oraz działam w mieszczącej się tam Fundacji Prawo i Partnerstwo. Zainicjowałam też utworzenie na mojej uczelni Koła Naukowego
Prawa Sportowego.
Aktualnie pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie od roku
zajmuję się Uniwersytetem Otwartym UwB. Jest to nowa inicjatywa, która ma na celu umożliwienie łatwego dostępu do edukacji
wszystkim chętnym bez względu na wiek czy też wykształcenie.
Od wielu lat podczas wakacji jestem zaangażowana w Augustowie w organizację Mistrzostw Świata w Łodziach Wytrzymałościowych Necko Endurance, Mistrzostw Świata na
Nartach Wodnych oraz w Międzynarodowy Konkurs Skoków
na Nartach Wodnych „Netta Cup”.
W przyszłości chciałabym założyć organizację, która zajmowałaby się popularyzowaniem sportów wodnych, a w szczególności motorowodniactwa i narciarstwa wodnego, jak
również zajęłabym się działaniami na rzecz propagowania aktywnego i bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi bardzo dużo.
Przede wszystkim można było podczas jego trwania i dzięki prowadzącym zajęcia odkryć siebie na nowo. Oprócz tego
była to świetna okazja do spotkań z ludźmi z pasją do działania, którzy nią po prostu zarażali.
Bardzo mi się podobała praca z moją grupą, analiza naszych
poczynań, wymiana doświadczeń i kontaktów. Cenię sobie to,
że nasze dyskusje były bardzo szczere, a nawet jeśli padały
podczas nich słowa krytyki, to była ona konstruktywna i prowadziła do wyciągnięcia pozytywnych wniosków, poprawy
naszych sytuacji.
Nie zapomnę też zajęć z księgowości, które uświadomiły mi, że
nie jest to wcale taka prosta rzecz i nie każdy się do tego nadaje.
W tym miejscu chciałabym również podziękować Towarzystwu Amicus za możliwość uczestniczenia w projekcie. Oby
takich inicjatyw było jak najwięcej!

My name is Agnieszka Grajewska. I am almost thirty and I have
a constant need to do and explore something new. I graduated from the Faculty of Law at the University of Białystok
where I hold classes on international law and work in the Law
and Partnership Foundation located there. I also initiated the
establishment of the Scientific Society for Sports Law [Koło
Naukowe Prawa Sportowego] at the University.
Currently, I work at the University of Białystok where I take
care of the Open University at the University of Białystok [Uniwersytet Otwarty UwB]. It is a new initiative whose aim is to
provide easy access to education to anyone who is willing,
regardless of their age or education level.
I have been involved in organizing World Powerboats Championships “Necko Endurance”, World Water Skiing Championships, and International Water Ski Jumping Contest “Netta Cup” in Augustów during the summer holidays for many
years. In the future, I would like to start an organization which
would popularize water sports, especially power boats and
water skiing. I would also begin activities to promote active
and safe holidays by the water.
The “NGO Competence Centre” project gave me a lot. Firstly,
because of the trainers, we could rediscover ourselves during
the training course. Apart from that, it was a great opportunity
to meet people with passion for action who simply infected
everyone with that passion.
I liked working with my group, analyzing our actions, exchanging experiences and contacts. I really appreciate the fact that
our discussions were honest, and even when there were
words of criticism, they were constructive and led to drawing
positive conclusions and improvements in our situation.
I will also not forget the classes on accounting which made
me realize that it is not so simple and that not everyone is the
right person for bookkeeping.
I would like to thank Amicus Society for the opportunity to
participate in the project. I hope there are going to be more
of such initiatives.

JABŁOŃSKA DOMURAT
ALINA
Stowarzyszenie SYNERGIA

Alina Jabłońska Domurat, prezes Stowarzyszenia na rzecz
wspierania edukacji, demokracji obywatelskiej i rozwoju regionalnego Synergia.
Naszym celem jest prowadzenie skutecznych i oczekiwanych
w środowisku działań: począwszy od rozwiązywania problemów w najbliższym otoczeniu, poprzez edukację obywatelską, po wpływanie na decyzje elit rządzących, tak abyśmy
mieli poczucie, że władze każdego szczebla faktycznie nas
reprezentują i nam – obywatelom – służą.
Jako stowarzyszenie chcemy zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do edukacji obywatelskiej rozumianej nie tylko
poprzez okresowe akcje informacyjne, ale przede wszystkim
jako praktyczne wykształcenie kompetencji obywatelskiego
uczestnictwa w życiu społecznym.
Innym obszarem naszej aktywności są działania na rzecz
kobiet w połączeniu z rozwojem świadomości obywatelskiej
i rozwojem własnej osobowości.
Jestem pod dużym wrażeniem kompetencji trenerów i organizatorów CK NGO. Chylę czoło przed Waszą wiedzą i umiejętnościami szkoleniowymi, sprawnością w posługiwaniu się
dostępnymi narzędziami trenerskimi; podziwiam za umiejętne
kierowanie uwagą uczestników oraz wykorzystanie szerokiego wachlarza ćwiczeń angażujących nas do myślenia, no i poniekąd do działania.
Projekt na pewno pobudził we mnie uśpioną potrzebę pracy
społecznej, pokazał mi inne możliwości – przede wszystkim
własne, indywidualne, wewnętrzne. Co najważniejsze, udział
w projekcie pomógł mi zaakceptować moje słabe strony, które
de facto okazały się moimi mocnymi stronami. W końcu zrozumiałam, że nie muszę, ani nawet nie powinnam dążyć do
zmiany. To one są moimi zaletami, stanowią o indywidualności
i sile. To naprawdę dużo – i zawdzięczam to właśnie uczestnictwu w projekcie.

Alina Jabłońska-Domurat, president of the Association for
Supporting Education, Civic Democracy and Regional Development “SYNERGIA” [Stowarzyszenia na rzecz wspierania
edukacji, demokracji obywatelskiej i rozwoju regionalnego
Synergia].
Our goal is to conduct activities anticipated by the society in
an effective way: from solving problems in our closest surroundings and educating citizens, to exerting influence on
government elites so that we may feel that the authorities at
all levels are actually representing and serving us, the citizens.
As an association, we want to provide society with broad access to citizen’s education, understood as not only periodic
information campaigns, but primarily as the practical development of competence of civic participation in social life. Actions aimed at women in developing their civil awareness and
their personal development is another area of our activity.
I am greatly impressed by the competence of “NGO Competence Centre’s” trainers and organizers. I would like to express my admiration for your knowledge and training skills,
the proficiency in using available training tools; I admire the
skilful management of attention of participants and the use of
a broad spectrum of exercises to engage us, to make us think
and, in a way, to make us act.
The project certainly aroused in me a dormant need for social
work, showed me other possibilities – primarily my own, individual, internal ones. Most importantly, participation in the
project has helped me to accept my weaknesses, which in
fact turned out to be my strengths, because in the end I realized that I do not have to and should not seek to change them.
They constitute my individuality and strength. This awareness
is worth a lot, and I owe it to my participation in the project.

JAKUBOWSKA
KATARZYNA
Stowarzyszenie KRYNICA

Jestem matką, żoną, przyjaciółką, społecznikiem i przedsiębiorcą. Z wykształcenia jestem ekonomistą, jednak od kilku
lat moje zainteresowania idą w kierunku ekonomii społecznej.
Mam wspaniałego męża Krzysztofa, córkę Aleksandrę, syna
Karola oraz grupę fajnych ludzi, otwartych na nowe możliwości, z którymi można robić różne ciekawe rzeczy. Zawodowo
zajmuję się doradztwem ubezpieczeniowym. Społecznie jestem współzałożycielem Stowarzyszenia ,,Krynica”, które ma
na celu integrację pokoleń w społeczności lokalnej poprzez
wspólne kultywowanie tradycji naszego regionu. Realizujemy
to w szczególności poprzez warsztaty kulinarne. Uczestniczą
w nich osoby z różnych grup wiekowych. Te spotkania były dla
mnie inspiracją do napisania projektu: ,,Gotowanie zdrowego jedzenia łączy pokolenia” obejmującego cykl warsztatów
propagujących tradycyjne metody wyrobu wędlin, pieczenia
chleba. Nasze stowarzyszenie organizuje corocznie jesienią
lokalny festyn ,,Bulwafest”. Celem tej imprezy jest integracja
mieszkańców i promocja wsi Lipiny. W przyszłości chciałabym
rozwinąć nasze stowarzyszenie, aby było rozpoznawalne nie
tylko w najbliższym otoczeniu. Chciałabym poprzez wspólne
działanie integrować ludzi z różnych pokoleń, aby osoby samotne i starsze wyszły z domu, spędzały mile czas z młodszym pokoleniem, mogły wymieniać się doświadczeniami.
Co dał mi projekt? ,,Niczego nie oczekuj, wszystkiego się spodziewaj”, to słowa, które usłyszałam od Państwa Cyzio. Czas
spędzony z nimi dał mi wiele do myślenia, oboje pokazują, jak
żyć w zgodzie ze sobą, swoimi przekonaniami i jednocześnie
spełniać marzenia. Uświadomiłam sobie, że w życiu nic nie
dzieje się z przypadku, wszystko, co daje nam Bóg, należy
przyjmować z szacunkiem, radością, a czasem też z pokorą.
To od nas samych zależy, czy wykorzystamy dane nam szanse. Dziękuję, że mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi, którzy dają mi inspirację. Ta różnorodność uczestników szkolenia
otworzyła mnie na nowe możliwości. Niektóre warsztaty były
dla mnie bardzo trudne. Wymagały pracy nad sobą, zajrzenia
w głąb siebie i odpowiedzi na trudne pytania.

I am a mother, wife, friend, social worker, and entrepreneur.
I am an economist by training, and for the past few years I have
been interested in social economy. I have a lovely husband
named Krzysztof, a daughter named Aleksandra, and son,
Karol, and a group of good people open to new opportunities
with whom I can do various interesting things. Professionally,
I work as an insurance adviser. Socially, I am the co-founder
of the “Krynica” Association whose goal is to integrate generations in local communities through the cultivation of our
regional traditions together. We do so mainly through culinary
workshops, which are very popular. Those meetings inspired
me to write a project entitled “Cooking healthy food binds
generations” which included a series of workshops promoting
traditional methods of producing cold cuts or baking bread.
Every autumn, our association organizes a local fair called
“Bulwafest”. The aim of this event is to integrate inhabitants
and to promote the village of Lipiny. In the future, I would like
to expand our association so that it is recognized outside its
immediate vicinity. By working together, I want to integrate
people from different generations so that lonely and elderly
people can step out of their houses, have a nice time with the
younger generation, and exchange their experiences. What
did the project give me? In the words of Mr. and Mrs. Cyzio“Don’t anticipate anything, expect everything” . They showed
me how to live in harmony with oneself, with one’s beliefs,
and at the same time make one’s dreams come true. I realized
that nothing in life happens by accident. Everything that God
gives us should be accepted with respect, joy, and sometimes
with humility. Whether we take advantages of the chances we
get or not depends on us. I am thankful that I could meet so
many great inspirational people. The diversity of participants
opened me to new opportunities. Some of the workshops
were very difficult for me. They required working on myself,
taking a look deep inside, and answering difficult questions.

JARCZEWSKA
JOLANTA
Uczniowski Klub Sportowy „KALIBER”

Jestem wiceprezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Kaliber”. Od 10 lat czuję się z nim związana w każdy możliwy sposób. Prywatnie szczęśliwa mężatka, matka 4 już prawie dorosłych dzieci. Nasz klub to młoda organizacja, w 2000
roku została założona przez „wariata” i pasjonata Włodzimierza
Aleksiejuka. To od niego uczyłam się, czym się różni karabin
od pistoletu, potem przechodziłam kolejne „stopnie wtajemniczenia”. Ukończyłam kurs instruktorski, zostałam nauczycielem
klas sportowych w gimnazjum. Jednocześnie zajmowałam się
całą papierkową robotą w organizacji. Zostałam „prawą ręką”,
jak lubi mówić o mnie prezes. Zdobywam fundusze, piszę projekty, zajmuję się młodzieżą. Pod naszą opieką jest teraz około
200 osób, które trenują regularnie. Oprócz tego ciągle robimy
imprezy i zawody dla nowych osób. Naszym sztandarowym
projektem jest „Polish Open Kaliber” - międzynarodowe zawody, w których startuje 350 zawodników, a nagrodą główną jest
samochód. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, podziwiają nas za atmosferę, fajną zabawę, wysoki poziom organizacyjny. Zazdroszczą nam zespołu i młodzieży, która wkłada
w pomoc przy zawodach całe swoje serce i pasję.
Mając takie otoczenie na pewno nie będę się nudzić. Sami wymyślamy sobie nowe wyzwania, ciągle podnosimy poprzeczkę. Czasem ktoś zapyta: po co? Odpowiadam – żeby iść do
przodu. Marzymy o medalach olimpijskich naszych zawodników. I nie jest to mrzonka, tylko marzenie, czyli coś, co można
osiągnąć. Bo to wiara trenera w zawodników, w to, co mogą
osiągnąć, że wspólnie „damy radę”, jest podstawą budowania
ich poczucia własnej wartości i pewności osiągania stawianych
wspólnie celów.
Projekt był wspaniałą rzeczą. Bardzo się cieszę, że mogłam
w nim wziąć udział. Lubię się uczyć, uczestniczyć w zajęciach,
które pomagają mi doskonalić siebie i wspierać innych. Tak,
właśnie w takiej kolejności – bo to praca nad sobą pozwala
nam lepiej poznać siebie, być lepszym człowiekiem, pracownikiem, liderem.
Zajęcia prowadzone przez znakomitych trenerów uświadomiły
mi, że moją największą pasją jest uczenie strzelectwa.

I am the vice president of the Students’ Sports Club “Kaliber”. For the past ten years, I have felt attached to it in every
possible way. Privately, I am happily married, mother of four,
almost adult, children.
Our club is a young organization. It was established in 2009
by a “crazy” and passionate shooter, Włodzimierz Aleksiejuk.
He was the one who first taught me the difference between
a pistol and a rifle, and then I went through other “degrees
of initiation”. I finished an instructor’s course and became
a teacher of sports classes in lower secondary school. At the
same time, I took care of all the paper work at the organization. I became “the right hand”, as the president likes to call
me. I acquire funds, write projects, and work with the children.
We supervise about 200 people who train on a regular basis.
Apart from that, we hold events and competitions for novices.
Our signature project is “Polish Open Kaliber” - a large international competition where 350 competitors take part and the
main prize is a car. People who come to Białystok admire us
for the fun atmosphere and for being so well organized. They
envy our team and the youths who contribute their hearts and
passion while helping with the competition.
In such surroundings, it’s difficult to be bored. We think up of
new challenges for ourselves, we keep raising the bar. Sometimes someone asks, “Why?” I answer, “To move forward.”
We envision Olympic medals for our shooters. It is not some
fantasy but a dream, something achievable. It is the faith of
the coaches in their team, in what they can achieve, the attitude that together “we can make it”, that is the foundation for
building self-esteem and certainty in achieving the goals we
set together.
The project was a great thing. I am really glad that I could take
part in it. I like to learn, participate in classes which help me
develop myself and support others. That’s right, in that order
– because it’s self-development that allows us to get to know
ourselves better, to be a better person, employee, or leader.
The classes, held by great trainers, made me realize that my
greatest passion is teaching shooting.

JURCZAK
KRZYSZTOF
Ptaki Polskie

Jestem ornitologiem z wieloletniej pasji i zawodu. Z wykształcenia leśnik. Z zamiłowania menedżer projektów. Bardzo zainteresowany rozwojem osobistym i pomaganiem innym. Kochający swoją żonę i córkę, która jeszcze jest w drodze.
Zakończyłem realizację dużego projektu unijnego. Aktualnie
szukam zajęcia, w którym jednocześnie się spełnię i które nie
będzie zbyt absorbujące, abym zawsze miał dużo czasu dla
rodziny.
Chciałbym stworzyć, odkryć nowy produkt, projekt, patent,
całkiem nową jakość. Uwielbiam innowacyjne rozwiązania
i ulepszanie świata.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi wiele praktycznych umiejętności, z których korzystam każdego dnia, np. negocjacyjnych lub z zakresu wizerunku organizacji. Warsztaty
były, według mnie, wspaniałe i gdybym mógł w przyszłości
wziąć w podobnych udział, nie zawahałbym się zapisać. Naprawdę zmieniły mnie na lepsze.

Ornithology is my passion and my job. I am a forester by training. I am also a keen project manager. Deeply interested in
self-development and helping others. A loving husband and
father of a baby girl who is about to be born.
I have finished implementing a large EU project. Currently,
I am looking for work where I could fulfil myself but which
will not be overly absorbing at the same time, so that I could
always have time for my family.
I would like to create or discover a new product, project, patent, a completely new quality. I love innovative solutions and
improving the world.
The “NGO Competence Centre” project provided me with
many practical skills which I use every day, for example, negotiation skills or those relating to an organization’s image.
I think the workshops were great, and if I could participate in
similar ones in the future I would not hesitate to sign up. They
really changed me for the better.

KALINOWSKA
WIOLETA
Kreatywne Podlasie

Jestem członkiem Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie oraz
organizacji studenckiej Erasmus Student Network UwB. Ukończyłam studia licencjackie z Administracji Publicznej w Wyższej
Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Politologię na
Politechnice Białostockiej oraz Europeistykę - studia II stopnia
na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie jestem studentką IV
roku Prawa.
Już na pierwszym roku studiów zaczęłam swoją przygodę
z NGO. Wstąpiłam wtedy w szeregi organizacji ESN PB oraz
ESN PL. W Stowarzyszeniu Kreatywne Podlasie poznałam
aktywnie działających mieszkańców regionu. Zrealizowane
wspólnie projekty oraz potrzeba realizacji kolejnych zaowocowało większym zaangażowaniem w działalność stowarzyszenia. Z biegiem czasu pomysły i projekty ewoluowały
w działania, mające na celu rozwój białostockiego środowiska
akademickiego i wzbudzanie potencjału wśród mieszkańców
miasta Białystok.
Mam 7-letnie doświadczenie w dziedzinie NGO. W organizacji
ESN PB przez 2 kolejne kadencje byłam członkiem Zarządu
ds. Kontaktów Zewnętrznych i Promocji. Koordynowałam takie
projekty jak ESNcard czy konkurs fotograficzny Discover Europe. Obecnie w Stowarzyszeniu Kreatywne Podlasie współpracuję przy realizacji bieżących działań. Asystuję też koordynatorom kolejnych projektów. W sumie pracowałam przy realizacji
ponad 50 inicjatyw. W niedalekiej przyszłości planujemy przeprowadzić nowe inicjatywy na rzecz mieszkańców Białegostoku, m.in.: Samorządometr, Wielkoformatowa Galeria, Parki
Szachowe czy też Digitalizacja szlaków turystycznych.
Jako uczestnik projektu poznałam wiele nowych zagadnień
związanych z przywództwem w organizacji, a także utrwaliłam
wiedzę już posiadaną. Razem ze szkoleniowcami omówiliśmy,
jakie cechy powinien posiadać lider, aby być skutecznym. Poruszyliśmy kwestie zarządzania finansami w stowarzyszeniach,
a także elementy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wiedzę zdobytą w czasie trwania projektu wykorzystuję w codziennej pracy.

I am a member of the Creative Podlasie Association and the
Erasmus Student Network at the University of Białystok. I have
completed a Bachelors in Public Administration from the College of Public Administration, and a Bachelors in Political Science from the Białystok University of Technology, as well as
a Masters in European Studies from the University of Białystok.
I am currently a fourth year law student.
I began my adventure with NGOs in my first year of studies,
when I joined the Erasmus Student Network at the Białystok
University of Technology and Erasmus Student Network Poland.
At the Creative Podlasie Association, I met active inhabitants of
the region. The projects we implemented together and the need
for implementing new ones have resulted in the improvement of
our commitment to the Association’s activity. As time went on,
our ideas and projects evolved into actions aimed at the development of Białystok’s academic environment, and at bringing
out the potential in Białystok’s citizens. I have seven years of
experience with NGOs. While working for ESN at the Białystok
University of Technology, I was Management Board Member for
External Relations and Promotion for two consecutive terms.
I coordinated such projects as “ESNcard” and a photograph
contest entitled “Discover Europe”. At the moment, at the Creative Podlasie Association, I cooperate on implementing current activities. I also assist coordinators of other projects. I have
worked on a total of over 50 initiatives. In the near future, we
intend to implement new initiatives for the citizens of Białystok,
such as the a rating system for authorities, a Large Format Gallery, Chess Parks, or Digitization of Tourist Trails.
As a project participant, I learnt about many new topics related to organization leadership. I also reinforced the knowledge
I had already possessed. We discussed the features a leader
should have in order to be effective. We touched upon issues
connected with associations’ financial management, and elements of internal and external communication. I use the knowledge acquired in the course of the project in my work every day.

KAMIEŃSKA
ILONA
Fundacja Opus Verde

Ilona Kamieńska – z-ca prezesa Fundacji OPUS VERDE z Bielska Podlaskiego. Jestem prawdziwą kobietą, matką i żoną.
W szeregach fundacji pracuję od 2012 roku, zajmuję się między innymi działaniami w zakresie pozyskiwania funduszy
zarówno dla samej fundacji, jak i dla klientów z zewnątrz.
Zacieśniam współpracę z samorządami w zakresie tworzenia
analiz, ekspertyz czy dokumentów strategicznych. Na stałe
współpracuję z Młodzieżowym Klubem Taekwon-do w Bielsku
Podlaskim – prowadząc ich biuro oraz starając się o dotacje
z budżetu lokalnego. Od 2 lat trzymam się również z Polskim
Stowarzyszeniem Walk Rycerskich pozyskując sponsorów na
eliminacje ligowe pełnokontaktowych walk sportowych. Od
2014 roku działam również wolontaryjnie dla Stowarzyszenia
Muzyków Bielska Podlaskiego „FORTE”.
Plany moje skupiam głównie na rozwoju fundacji. Chcę wprowadzić w życie pomysł, nad którym pracowałam na warsztatach CK NGO – marzenie – miejscu wymiany wiedzy branży POŚ. W przyszłości planuję jeszcze stworzenie publikacji
„Dobrych praktyk w budowaniu przydomowych oczyszczalni
ścieków” oraz szeroko zakrojonej edukacji w tym kierunku.
Mam także kilka pomysłów działania na rzecz społeczeństwa
lokalnego, pobudzenie go do aktywności i strategicznego myślenia.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi same pozytywy.
Dodał mi pewności siebie przede wszystkim, zaakceptowałam
siebie, poznałam mechanizmy i motywacje działania innych.
Praca w zespole daje mi dużo radości, stąd utwierdzenie się
w przekonaniu, że relacje międzyludzkie są najwyższą wartością. Rozwinęłam kompetencje twarde z zakresu myślenia
strategicznego, miękkie z zakresu przewodzenia zespołem.
Poznałam wspaniałych ludzi z różnych branż – bomba pomysłów. Wierzę, że wiele z nich ujrzy światło dzienne. Rok minął
bardzo szybko, jednak cenna wiedza i wartościowi uczestnicy,
trenerzy, organizatorzy pozostaną na długo w mojej pamięci.
Dziękuję!

Ilona Kamieńska – vice president of the OPUS VERDE Foundation from Bielsk Podlaski. I am a real woman, mother, and wife.
I have been working for the Foundation since 2012 and, among
other things, I take care of acquiring funds for the Foundation
and for external clients. I strengthen cooperation with local authorities in preparing analyses, evaluations, or strategy documents. I have maintained long-term cooperation with the Youth
Taekwon-do Club in Bielsk Podlaski by running their office and
seeking opportunities to acquire subsidies for them from the
local budget. For the past two years I have been working with
the Polish Association of Knight Battles [Polskie Stowarzyszenie
Walk Rycerskich] by finding sponsors to fund league qualifiers of
full-contact sports combat. Since 2014, I have also been working
as a volunteer for the Association of Bielsk Podlaski Musicians
[Stowarzyszenie Muzyków Bielska Podlaskiego] “FORTE”.
I am mainly focused on developing the Foundation. I want to
bring to life an idea which I worked on during the “NGO Competence Centre” workshops, a dream of a place to exchange
knowledge in the Environmental Protection Policy area. In the
future, I plan to prepare a publication of “Good practices in
building onsite wastewater treatment systems” [“Dobre praktyki
w budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków”] and initiating large-scale education on this matter. I also have a few ideas
for actions to benefit the local community, to stimulate their activity and strategic thinking.
The “NGO Competence Centre” project was a positive experience. It boosted my self-confidence and, most importantly, I accepted myself, I learned the mechanics and motivation for other
people’s actions. Team work brings me a lot of joy, and I confirmed my conviction that interpersonal relations are the highest
value. I developed my hard competencies in the area of strategic
thinking, and soft ones from the field of team leadership. I met
great people from different branches of the economy- a bomb of
ideas. I believe that many of them will come to life. The year has
passed very quickly but the valuable knowledge and people of
great worth – participants, trainers, and organizers – will stay in
my memories for a long time. Thank you!

KARYCKI
DANIEL

Stowarzyszenie Jasne Życie

Jestem absolwentem krakowskiej uczelni wyższej. Osobą ciekawą świata i ludzi. Szukam możliwości samorealizacji i rozwoju zawodowego. Dążę do wyznaczonego celu.
Czytam. Słucham. Obserwuję. Dalej chciałbym rozwijać swoją
wiedzę, nabywać nowe doświadczenia życiowe oraz wychodzić naprzeciw problemom i przeciwnościom.
Projekt realizowany przez Towarzystwo Amicus był krótką podróżą w meandry i zakamarki tworu, jakim jest organizacja
pozarządowa. Dzięki wykwalifikowanym trenerom miałem
okazję przejść przez parę poziomów wiedzy, które są potrzebne w zarządzaniu organizacją. Nie bez znaczenia byli także
uczestnicy szkoleń, dzięki którym poznałem różne oblicza
i kierunki rozwoju w ich organizacjach. Wiedza merytoryczna
została dopełniona wiedzą praktyczną. Cały projekt powiększył ogólne pojęcie na temat NGO. Projekt pozwolił na rozwinięcie umiejętności oraz rozwój samego siebie.

I graduated from university in Cracow. I am a person who is
curious about the world and other people. I seek opportunities
for self-fulfilment and professional development. I pursue the
objectives I have set.
I read. I listen. I observe. I want to keep learning, experience
new things, overcome problems and obstacles.
The project, implemented by Amicus Society, was a short trip
into the meanders and nooks of such an entity as an NGO.
Thanks to the well-qualified trainers I had an opportunity to
go through a few levels of knowledge which is necessary to
manage an organization. The participants of the training course were also very significant, because of them I learnt about
the different facets and directions of development in their organizations. Professional knowledge was complemented with
practical knowledge. The whole project increased my overall
understanding of NGOs. The project allowed me to develop my
skills and myself.

KIERSZTYN
WIOLETTA MARIA
Stowarzyszenie Dobre Serce

Nazywam się Wioletta Maria Kiersztyn. Urodziłam się i mieszkam do dzisiaj w Suwałkach. Kieruję Stowarzyszeniem „Dobre Serce”.
Stowarzyszenie „Dobre Serce” powstało w 1995 roku z inicjatywy ówczesnych władz gminy Słupsk. Stowarzyszenie działa
na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
oraz statutu, w myśl którego wsparcie stowarzyszenia kierowane jest do mieszkańców gminy Słupsk, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
Na przestrzeni lat władze stowarzyszenia dokładały wszelkich
starań, aby zapewnić rozwój organizacji, ale przede wszystkim, aby efektywnie wspierać mieszkańców naszego regionu.
Tradycją stały się bale integracyjne, organizowane każdego
roku. Od kilku lat w organizację imprezy włączają się władze
gminy i przedstawiciele lokalnych instytucji, którzy wcielają się w role aktorów, uatrakcyjniając spotkanie występami.
Stowarzyszenie wspiera także mieszkańców gminy Słupsk
pomocą finansową, przeznaczaną na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Wszystkie działania możliwe są dzięki doraźnej, jednorazowej,
a także stałej pomocy Ludzi Dobrej Woli. Bez wsparcia finansowego nie są możliwe żadne działania. Pozyskane przez stowarzyszenie środki wykorzystywane są zgodnie z ideą, jaka
mu przyświeca i na którą się powołuje.
Mój udział w projekcie Centrum Kompetencji NGO był doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy kompleksowej na temat trzeciego sektora, które mogę wykorzystywać w codziennej pracy w stowarzyszeniu.

My name is Wioletta Maria Kiersztyn. I was born in Suwałki
and still live there. I run the “Good Heart” [“Dobre Serce”] Association.
The “Good Heart” Association was established in 1995 as an
initiative of the authorities of the Słupsk municipality. The Association operates under the provisions of the “Association
Regulations” Act and the statutes under which the support
of the association is addressed to the inhabitants of Słupsk,
with particular focus on children, the elderly, and the disabled.
Throughout the years, the Association’s management put
much effort into ensuring the organization’s development, but
most importantly, in the effective provision of support to our
region’s inhabitants. Integration balls, held every year, have
become a tradition. Representatives of local governments
and institutions have been involved in organizing the event for
the past several years, becoming actors and putting on skits
to make the meetings more attractive,
The Association supports the inhabitants of Słupsk financially
by buying medication, rehabilitation equipment, and funding rehabilitation camps. All activities are possible through emergency, one time, or long term commitment from People of Good
Will. Without financial support, no activities would be possible.
The funds acquired by the Association are used in accordance
with the ideals which inspired its activity and on which it relies.
My participation in the “NGO Competence Centre” project
was an excellent opportunity to gain new skills and knowledge about the third sector, which I can use in my daily work
in the Association.

KIRYLUK
JOANNA
Stowarzyszenie KRYNICA

Nazywam się Joanna Kiryluk, jestem prezesem Stowarzyszenia „Krynica”, przewodnikiem turystycznym po obszarze
Puszczy Białowieskiej i województwa podlaskiego, pilotem
turystycznym i prawosławną „Podlaszuczką” z Podlasia.
Wspólnie z członkami stowarzyszenia kultywuję zamierające
tradycje Podlasia, szukam świadków historii, pokazuję turystom piękno i wyjątkowość naszego regionu, przekazuję dobre wartości innym, szczególnie dzieciom i młodzieży.
Chciałabym stworzyć miejsce spotkań dla wszystkich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o swoim małym miejscu na
ziemi, lubią śpiewać, tworzyć rękodzielnicze cuda, rozwijać
swoje pasje i mocne strony. Chciałabym zmotywować ludzi
do spostrzegania dobra wokół siebie i szukania pozytywów.
Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Kompetencji NGO”
zrozumiałam, jak trudne i ważne zadanie ma lider organizacji
pozarządowej. Otworzyłam oczy na wiele zagadnień i dzięki
temu udało mi się rozwiązać wiele ważnych problemów. To był
kolejny krok w moim rozwoju i gdyby była kolejna edycja projektu, piszę się już dziś.

My name is Joanna Kiryluk. I am president of the “Krynica”
Association, a tour guide around the Białowieża Forest and
Podlaskie Voivodeship, a tour leader and an Eastern Orthodox
“Podlaszuczka” from Podlasie.
Together with the members of the Association, we cultivate
the dying traditions of Podlasie, I search for witnesses to history, I present tourists with the beauty and uniqueness of our
region, I pass good values on to others, especially to children
and young people.
I would like to create a meeting place for everyone who wants
to know more about their small place in the world, who likes to
sing, make hand-crafted wonders, develop their passions and
strengths. I would like to motivate people to notice the good
around them and to seek the positive.
Thanks to my participation in the “NGO Competence Centre” project I learnt how many difficult and important tasks the
leader of an NGO has to perform. I opened my eyes to many
issues and managed to solve many important problems. This
was another step in my development, and if there was another
edition of the project, I would sign up today.

KOCHAŃSKA
BEATA
Fundacja ART-SOS

Beata M. Kochańska. Jestem pedagożką, terapeutką, animatorką. Pracuję w Suwalskim Ośrodku Kultury, prowadzę kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jestem właścicielką ekologicznego siedliska agroturystycznego ,,Potajemnica” na Suwalszczyźnie, w Suwalskim Parku
Krajobrazowym, do którego zapraszam na warsztaty artystyczne i odpoczynek.
Współpracuję z Fundacją ART-SOS zajmującą się wspieraniem dzieci uzdolnionych artystycznie i tym chciałabym się
zająć w przyszłości.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” poszerzył i ugruntował
moją wiedzę na temat funkcjonowania III sektora.

Beata M. Kochańska. I am an educator, therapist, and an entertainer. I work for the Suwałki Cultural Center. I conduct creative artistic classes for children, youths, and adults.
I own an ecological agritourism farm “Potajemnica” in the Suwałki Region, located in the Suwałki Natural Landscape Park,
to which I invite you to for artistic workshops and rest.
I am in cooperation with the ART SOS Foundation which deals
with supporting artistically talented children and I would like
to do that in the future.
The “NGO Competence Centre” project improved and reinforced my knowledge on the third sector’s functioning.

KOTOWSKA
EWA KATARZYNA
Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

Nazywam się Ewa Katarzyna Kotowska i jestem aktywnym
działaczem pozarządowym w Suwałkach.
Kieruję Stowarzyszeniem dla Rozwoju w Suwałkach – organizacją działającą na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych, pracujących oraz przedsiębiorstw
do zmian zachodzących w gospodarce, rynku pracy, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej, ochrony środowiska
i wielu, wielu innych.
Chciałabym rozszerzyć współpracę z innymi organizacjami
pozarządowymi w celu wspólnego integrowania środowiska
społeczności suwalskiej. Marzę o uruchomieniu i prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej.
W maju zostałam wiceprezesem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Podstawowym zadaniem
federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, integracja
środowiska, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja ma pełnić rolę rzecznika
interesów organizacji członkowskich, podejmując działania
tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe i gdzie zachodzi potrzeba wyrażenia wspólnego stanowiska. Organizacje
zadeklarowały, że chcą wspólnie pracować na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, budować rzetelny wizerunek
organizacji oraz promować partnerską współpracę z administracją publiczną i biznesem.

My name is Ewa Katarzyna Kotowska and I am an NGO activist from Suwałki.
I manage the Association for Development [Stowarzyszenie
dla Rozwoju] in Suwałki, an organization working with the
unemployed, workers, and enterprises to increase their adaptability to changes in the economy, in the labour market,
increasing the level of professional activity, environmental protection, and much, much more.
I would like to broaden the scope of cooperation with other
NGOs to jointly integrate Suwałki’s local community. I dream
of starting and running a Social Integration Center [Centrum
Integracji Społecznej].
In May, I became vice president of the Suwałki NGO Fed-eration [Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych]
RAZEM. The main objective of the Federation is to build
a platform for cooperation, integration, exchange of information and experiences, and initiation of common activities. The
Federation is to advocate the interests of its member organizations by means of undertaking actions in which single organizations are too weak, and where the need for expressing
a common standpoint arises. The organizations have declared
that they want to work together for the development of civil
society, to build an honest image of the organizations, and
to promote partnerships with the government and business
sectors.

KOTOWSKI
TOMASZ

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Nazywam się Tomasz Kotowski i aktualnie jestem studentem
studiów magisterskich na kierunku elektrotechnika oraz członkiem lokalnej sekcji Erasmus Student Network – Białystok. Według niektórych, jestem dobrym słuchaczem i osobą z zaskakującym uśmiechem. Studiuję elektrotechnikę na pierwszym
roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej. Od
4 lat działam w organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Od kwietnia 2014 r. pełnię w niej funkcję przewodniczącego komitetu ds. fundraisingu. Planuje wyjechać na wymianę
studencką w ramach programu Erasmus+ podczas semestru
letniego do Kordoby w Hiszpanii.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi możliwość poznania nowych niesamowitych osób oraz pozyskania nowej wiedzy,
której do tej pory nie posiadałem. Dał mi też możliwość rozwinięcia nowych umiejętności, które jestem pewien, że będę w stanie
przełożyć na różne sfery życia osobistego i zawodowego.

My name is Tomasz Kotowski and currently I am an electrical
engineering MSc student and a member of the local Erasmus Student Network in Białystok.Some people say that I am
a good listener and a person with a surprising smile.
I am a first year MSc student at the Białystok University of
Technology. I have been working in the Erasmus Student Network for 4 years. In April 2014 I became president of the fundraising committee.
I plan to go for a student exchange within the Program to
Cordoba, Spain, during the summer semester. The Erasmus
Program appears to be very helpful in my case, as it is going
to finance my participation in the exchange.
I would also like to obtain funds to help my association develop during the next year.
The “NGO Competence Centre” project gave me an opportunity to meet new amazing people and to acquire knowledge
I had not possessed until now. It also allowed me to develop
new skills which I will certainly be able to translate into different spheres of my private and professional life.

KRYSIUK
ANNA
Erasmus Student Network

Nazywam się Anna Krysiuk i już drugi rok mam przyjemność
przewodzić lokalnej sekcji Stowarzyszenia Erasmus Student
Polska, działającej przy Politechnice Białostockiej.
Moją małą misją było odbudowanie struktury sekcji, a także jej
rozwój – poprzez realizację przez sekcję samodzielnych projektów, podejmowanie nowych inicjatyw, a także podnoszenie
kwalifikacji jej członków.
Chciałabym wiedzą, którą miałam okazję zdobyć przez ostatnie kilka miesięcy, wesprzeć dalszy rozwój sekcji, motywować
jej członków do podejmowania nowych wyzwań i inwestowania w siebie i w działania sekcji.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi bardzo dużo nowej wiedzy: o sobie, o działaniu organizacji, o współdziałaniu z innymi. Wyposażył mnie także w niezwykłe znajomości
z przedstawicielami innych organizacji, którzy będąc tak bardzo aktywnymi, dali mi ogromną motywację, żeby działać więcej i aby pogłębiać wiedzę zdobytą w czasie trwania projektu,
także po jego zakończeniu.

My name is Anna Krysiuk and I have the pleasure of leading the
local section of Erasmus Student Association Poland, operating
at the Białystok University of Technology, for the second year.
My mission was to reconstruct the section and to develop it
further by implementing stand alone projects, taking new initiatives, and raising the qualifications of its members.
By means of the knowledge I had the opportunity to acquire
during the last few months, I would like to support the section’s further development, motivate its members to take new
challenges and to invest in themselves and in the section’s
activity. The “NGO Competence Centre” project provided
me with a new awareness of myself, about the functioning
of organizations, and working with others. It also equipped
me with extraordinary acquaintances with representatives of
other organizations who, by being so active, gave me a huge
dose of motivation to do more and to deepen the knowledge
I acquired during the course of the project, and after it has
finished.

KRYSIUK
KAMIL

Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang”

Jestem absolwentem AWFiS w Gdańsku oraz menadżerem
sportu. Kibicuję wszystkim, którzy prowadzą aktywne i zdrowe życie. W wolnych chwilach lubię obejrzeć dobry film. Czasem zdarza mi się przeczytać książkę.
Moim największym marzeniem jest stworzenie siatkarskiej
drużyny najwyższej klasy rozgrywkowej w Białymstoku oraz…
nakręcenie filmu pełnometrażowego. A moim celem nadrzędnym jest ciągłe szkolenie i samodoskonalenie, co uczyniłem
swoją obecnością w projekcie, za co dziękuję i gratuluję
przedsięwzięcia Amicusowi.
Dzięki projektowi „Centrum Kompetencji NGO” wzbogaciłem
swoją ogólną wiedzę na temat możliwości i zasad działania
podmiotów NGO. Projekt okazał się pomocny w działaniu, które
teraz rozpocząłem na terenie województwa podlaskiego. Jako
koordynator regionalny platformy wspieramyklub.pl zajmuję się
pomocą w pozyskiwaniu dodatkowych środków do budżetu klubów sportowych, które są podmiotami trzeciego sektora.

I am a graduate of the Academy of Physical Education and Sport
in Gdańsk and am a sports manager. I support everyone who
leads an active and healthy lifestyle. In my free time, I like to
watch a good film. I also happen to read a book once in a while.
My biggest dream is to build a volleyball team in Białystok in
the highest division of the league system and... to shoot a full
length movie. And my supreme goal is constant training and
self-development, which I have done by participating in the
project, and which I am thankful for. I also congratulate Amicus Society for this undertaking.
Thanks to the “NGO Competence Centre” project I enriched
my general knowledge on the possibilities of NGO entities and
how they work. The project proved to be very helpful in the activity which I have just undertaken in the Podlaskie Province.
As a regional coordinator for the wspieramyklub.pl platform
I help in acquiring additional funds for the budgets of sports
clubs which are third sector entities.

KUCZYŃSKA
AGNIESZKA
Fundacja Białystok Biega

Wciąż się zastanawiam, kim jestem. Pierwsza myśl, to osobą
świadomą swego Ja. Poza tym żoną i matką. Ciągle w duszy
położną. A od jakiegoś czasu również dyrektorem Biura Fundacji Białystok Biega.
Pracuję w fundacji, organizuję biegi uliczne, propaguję bieganie jako najprostszą formę ruchu. Obowiązkowo też czytam
książki i czasopisma, słucham muzyki i od czasu do czasu
jeżdżę na koncerty. Oglądam też mistrzostwa świata w piłce
nożnej.
Chciałabym poszerzyć działalność fundacji, zacząć i skończyć studia, być wolontariuszem w hospicjum oraz zwiedzać
świat.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO’’ pozwolił mi poznać siebie, swoje słabe i mocne strony. Poszerzył wiedzę na temat
komunikacji, strategii i planowania oraz wprowadzania zmian.
Wzmocnił wiarę w swoje możliwości i umiejętności. Pozwolił
spojrzeć szerzej na trzeci sektor, pokazał jego różne oblicza
i możliwości. Dzięki niemu poznałam inne organizacje i ludzi,
którzy je tworzą. Po raz pierwszy spotkałam też tylu fachowych i tak otwartych trenerów i organizatorów szkolenia.
Za to wszystko dziękuję.

I am still wondering who I am. The first thing that comes to my
mind is, “a self-aware person.” Besides that, I am a wife and
mother. A midwife at heart. For some time now, head office
manager of the Białystok Runs [Białystok Biega] Foundation.
I work for the Foundation, organize road running events, promote running as the simplest form of physical activity. I also
read books and magazines, listen to music, and go to concerts from time to time. I also watch the Football World Cup.
I would like to broaden the Foundation’s scope of activities,
go to and graduate from college, be a hospice volunteer, and
travel the world.
The “NGO Competence Centre” project allowed me to learn
about myself, about my strengths and weaknesses. It improved my knowledge in communication, strategy, planning,
as well as implementation of change. It strengthened my trust
in my own skills and abilities. It let me perceive the third sector from a broader perspective and showed its various facets
and potential. Thanks to the project, I learned about other organizations and the people who represent them. For the first
time in my life I encountered so many specialized trainers and
training organizers.
For all that, thank you.

LESZKOWICZ
TOMASZ

Podlaska Szkoła Taekwon-do „Ko-Dang”

Instruktor taekwon-do, krav maga oraz samoobrony. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego. W przeszłości
funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.
Aktualnie pracuję w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika
w Dąbrowie Białostockiej. Od ukończenia studiów cały czas
jestem związany z grupami NGO, które opierają swoją działalność na szeroko pojętej kulturze fizycznej. Jestem prezesem
i instruktorem w Podlaskiej Szkole Taekwon-do „Ko-Dang”
Lipsk.
Taekwon-do po raz pierwszy zawitało do Lipska w 2005 roku.
Wtedy postanowiłem podzielić się swą pasją z mieszkańcami
rodzinnej miejscowości. Podczas wakacji zorganizowaliśmy
pierwszą kilkunastoosobową grupę uczniów. Popularność
zajęć przerosła oczekiwania organizatora. Po roku postanowiono zorganizować grupę taekwon-do trenującą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Od tej pory historia taekwon-do
w Lipsku trwa nieprzerwanie.
Planuję poszerzyć działalność naszego stowarzyszenia o aktywne formy rekreacji takie jak: survival, rajdy piesze i rowerowe.
Dzięki uczestnictwu w tym projekcie miałem możliwość nawiązania szerszych kontaktów z osobami, które również działają w sektorze pozarządowym. Ponadto wykłady i zajęcia
z doskonałymi trenerami pomogły mi ustalić plan rozwoju
organizacji.

A taekwon-do, krav maga, and self-defense instructor. I am
a physical education teacher by training. In the past, I used to
be a Government Security Bureau officer.
Currently, I work at the “General Nikodem Sulik” School Complex in Dąbrowa Białostocka. Since graduating from college,
I have been involved with various NGO groups, whose main
focus is on physical culture in a broad sense. I am president
and instructor at the Podlasie Taekwon-do School “Ko-Dang”
[Podlaska Szkoła Taekwon-do “Ko-Dang”] in Lipsk.
Taekwon-do first came to Lipsk in 2005. I decided then to
share my passion with the residents of my home town. During
the summer vacation, we gathered the first group of students.
The popularity of those trainings went far beyond their organizer’s expectations. After one year, it was decided to organize a taekwon-do group at the Regional Culture Center. Ever
since, the history of taekwon-do in Lipsk has continued.
I intend to broaden the scope of our association’s activities
through active recreational forms such as survival, trekking,
and bicycle racing.
Thanks to my participation in the project, I had the opportunity to establish contacts with people who also operate in the
non-governmental sector. Moreover, the lectures and classes
led by perfectly prepared trainers helped me to define my organization’s plan for development.

LEWCZYK
EWA

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Nazywam się Ewa Lewczyk i reprezentuję Podlaskie Stowarzyszenie Tańca.
W swojej organizacji działam od 2011 r. Od tego czasu koordynowałam wiele wydarzeń i inicjatyw artystyczno-tanecznych stowarzyszenia, m.in. spektakle taneczne, tj „Uroda życia” – spektakl ten odbył się w ramach festiwalu WSCHÓD
KULTURY – Inny Wymiar, czy festiwale, tj. Kalejdoskop – edycje 2012-2014 oraz projekty edukacyjno-taneczne.
Na pewno chciałabym dalej pogłębiać swoją wiedzę z zakresu
III sektora. W przyszłości mam nadzieję, że uda mi się stworzyć multimedialną platformę skupiającą kulturalne inicjatywy
Białegostoku.
Udział w projekcie dał mi wielowymiarowe możliwości rozwoju, zainspirował do dalszego działania i zgłębiania wiedzy
z zakresu NGO. Ponadto poznałam wspaniałych ludzi, z którymi, mam nadzieję, spotkam się jeszcze przy wielu innych (być
może wspólnych?) projektach.

My name is Ewa Lewczyk and I represent the Podlasie Dance
Association [Podlaskie Stowarzyszenie Tańca].
I have been working in my organization since 2011. From that
time, I have coordinated many of the association’s artistic and
dance events and initiatives, for example dance shows such
as “The Beauty of Life” [“Uroda życia”] (this show was part
of “The Rise of Eastern Culture / Another Dimension” festival
[“WSCHÓD KULTURY – Inny Wymiar”]), or festivals such as
“Caleidoscope”, editions 2012-2014, as well as educational
and dance projects.
I would definitely like to improve my knowledge concerning
the third sector. In the future, I hope to create a multimedia
platform to cover the cultural initiatives of Białystok.
My participation in the project gave me multidimensional development opportunities and inspired me to take further actions and to broaden my knowledge on NGOs. In addition,
I met wonderful people, who I hope I will meet during many
other (perhaps common?) projects

ŁANCZKOWSKA
JOLANTA
Stowarzyszenie „Aktywni tak samo”

Z wykształcenia jestem pedagogiem – nauczycielem dyplomowanym, oligofrenopedagogiem, mediatorem rodzinnym.
Od 33 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Podejmuję szereg działań wspierających rodziny w wychodzeniu
z kryzysu. Realizowałam program „Odzyskać dziecko”, służący reintegracji rodziny. Organizowałam konferencję promującą
rodzicielstwo zastępcze i istotę współpracy z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do rodziny. Od 3 lat jestem
prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” w Suwałkach, założonego z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Od roku prowadzimy Środowiskowy
Dom Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podejmujemy szereg działań
na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym, prowadzimy rehabilitację społeczną i zdrowotną.
W styczniu 2015 r. planujemy uruchomić 4 mieszkania treningowe dla naszych podopiecznych. Rozważamy możliwość
utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.
Prywatnie jestem żoną, szczęśliwą mamą czworga dzieci,
a od 4 miesięcy babcią.
Pracuję w Domu Dziecka w Pawłówce na stanowisku pedagoga. Zarówno w stowarzyszeniu, jak i w Środowiskowym
Domu Samopomocy, wspieram radą i pomocą w działaniach
pracowników, podopiecznych i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Opracowuję projekty umożliwiające pozyskiwanie
środków na remont i wyposażenie ŚDS. Chciałabym jeszcze
zachęcić ludzi do wprowadzenia w życie swoich pomysłów,
zamiarów – usprawniających i wspierających życie drugiego
człowieka. Stworzyć miejsce, w którym osoby niepełnosprawne otrzymają kompleksowe wsparcie. Pokazać, że wszyscy
mamy prawo do godnego życia. Oswoić ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Doskonalić siebie i swoje umiejętności w kierowaniu grupą. Dzięki projektowi poznałam wielu
ciekawych ludzi o bardzo zróżnicowanych ideach, osobowościach, działaniach. Wierzę, że uzyskana wiedza umożliwi mi
sprawniejsze prowadzenie stowarzyszenia poprzez odkrywanie i wykorzystanie potencjału tkwiącego w członkach.

I am an educator by training – a certified teacher, an oligophrenopedagogist, and a family mediator. I have been working with children, youths, and their parents for 33 years. I undertake actions to
support families who are dealing with crisis. I started the “Reclaim
my child” program, whose aim is to reintegrate families. I organized a conference promoting foster parenthood and the idea of
cooperation with the biological family for the return of the child
to it. For the past 3 years, I have been president of the Suwałki
“Equally Active” Association’s management board, founded on
the initiative of intellectually disabled children’s parents. For the
past year, we have been running a Communal Home of Mutual
Aid – Day Care Centre for people with intellectual disabilities. We
undertake actions to integrate the disabled with the local community. We provide social and health rehabilitation. In January 2015,
we plan to start four training apartments for our patients. We are
considering the possibility of creating a Department of Vocational
Rehabilitation.
Privately, I am a wife, a happy mom of four children, and a grandmother. I work as a counsellor in the Children’s Home in Pawłówka.
I provide advice and help to the employees, children in care, and
parents of disabled children in the Association and in the Communal Home of Mutual Aid. By means of discussions and meetings
with different professional groups, I highlight the essence of intellectually disabled people’s problems. I prepare projects which
allow us to acquire funds for renovating and equipping the Communal Home of Mutual Aid.
I would like to encourage people to bring their ideas and intentions to life – those which would facilitate and support the lives
of others. Create a place where people with disabilities receive
comprehensive support. Show that we all have the right to a dignified life. Get used to people with intellectual disabilities. Improve
yourself and your skills in managing groups. Thanks to the project
I met many interesting people with various ideas, personalities,
activities. I believe that the knowledge gained will enable me to
efficiently lead my association more effectively by discovering and
using the potential of its members.

MATULEWICZ
EWA
Augustowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „ASON”

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji – kierunek Administracja, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 23 lata związana z przemysłem tytoniowym. Od
roku 2009 na rencie inwalidzkiej. Współzałożycielka (2010)
Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
,,ASON”, od 2012 pełnię funkcję prezesa. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w Augustowie.
Wraz z innymi pracuję nad obaleniem stereotypów dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych, co, mamy
nadzieję, pozwoli na poprawę warunków ich życia przez łatwiejszy dostęp do przestrzeni publicznej dzięki przełamaniu
wszelkich barier zarówno architektonicznych, jak i społecznych.
Chciałabym doprowadzić do stworzenia w moim mieście
ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
szczególnie z chorobami neurologicznymi, w którym mogliby
korzystać z rehabilitacji, wsparcia psychologicznego, rozwoju
i rekreacji.
Możliwość uczestniczenia w tym projekcie to dla mnie sposobność poznania wielu fajnych i kompetentnych ludzi, fachowców, zarówno organizatorów, jak i świetnych wykładowców.
Dzięki tym szkoleniom nabrałam jeszcze większej motywacji
i przekonania, że to, co sobie zamierzyłam, to dobry kierunek
i warto to robić. W czasie zajęć zdobyłam wiedzę, wsparcie
i pomoc w doprecyzowaniu moich działań w taki sposób, aby
utrzymać wybrany kierunek.

Graduate of the Faculty of Law and Administration from the
Nicolaus Copernicus University in Toruń. Was involved with
the tobacco industry for 23 years. Since 2009, on disability
pension. Co-founder (2010) of the Augustów Association of
Disabled People ASON [Augustowsk-ie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych]. Since 2012, president of the Association. Member of the Council of Public Benefit Activity [Rada
Działalności Pożytku Publicznego] in Augustów.
Together with others, I work on tackling stereotypes connected with the perception of disabled people which will hopefully
improve our quality of life and being by providing easier access to public space by breaking both architectural and social
barriers.
I would like to establish a day care facility for disabled people,
especially those with neurological disorders, where they could
be provided with rehabilitation, psychological support, development, and recreation.
For me, the possibility to participate in the project was an opportunity to meet many nice and competent people, specialists in what they do, both the organizers and the great lecturers. Thanks to the training courses, I gained motivation and
the conviction that what I intend to do is the right thing and
that it is worthwhile. During the workshops I acquired knowledge and received support and help in specifying what I want
to do in such a way as to stay on course.

NIKITIUK
ŁUKASZ
Towarzystwo Amicus

Jestem absolwentem Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (2008), absolwentem Podyplomowych Studiów Wyceny Spółki Kapitałowej w Wyższej
Szkole Handlowej w Warszawie (2014) oraz Podyplomowych
Studiów Zarządzania Projektem na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2014). Posiadam potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem językowym (TELC) znajomość
języka angielskiego (2011).
Zawodowo od prawie 6 lat jestem związany z Towarzystwem
Amicus, jedną z największych organizacji pozarządowych na
Podlasiu. Do moich obowiązków należy udzielanie informacji
na tematy ogólnoeuropejskie w ramach działalności Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct – Białystok należącego
do sieci Komisji Europejskiej. W ramach działalności punktu przeprowadziłem ponad 500 godzin warsztatów i szkoleń
miękkich, wykładów dla zróżnicowanych grup odbiorców,
w tym studentów, uczniów, przedsiębiorców, pracowników III
sektora i jednostek samorządu terytorialnego.
Stały nacisk kładę na systematyczny rozwój osobisty oraz
pracę nad własnymi słabościami. Chciałbym pogłębić wiedzę
na temat metodologii zarządzania projektem, przede wszystkim PMI. Celuję, aby zrealizować projekt w środowisku informatycznym, pogłębić wiedzę na temat metodologii AGILE, na
rzeczoznawcę majątkowego. Prywatnie marzę o podróży na
Półwysep Indochiński.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi przede wszystkim
potwierdzenie słuszności obranego kierunku rozwoju. Bardzo
wysoko oceniam warsztaty z trenerami ze Szwajcarii, które
pozwoliły spojrzeć na problematykę zarządzania organizacją
III sektora w nowy sposób. Jednocześnie chciałbym pochwalić formę realizacji projektu, podział na część szkoleniową
i konsultacji indywidualnych okazał się strzałem w dziesiątkę.
Trenerzy posiadający doświadczenie oraz ogromną wiedzę
potrafili nakierować uczestników na rozwój swoich umiejętności miękkich oraz ukrytych zdolności. Jestem pewien, że
uczestnicy wykorzystają nowe kwalifikacje w praktyce.

I graduated from the Faculty of History and Sociology at the
University of Białystok in 2008, and did a post-grad degree
in Valuation of Limited Liability Companies at the School of
Commerce [Wyższa Szkoła Handlowa] in Warsaw in 2014, and
a post-grad degree on Project Management at the Kozminski
University in Warsaw in 2014. I certified my knowledge of the
English Language by taken the TELC exam in 2011.
Professionally, I have been connected with the Amicus Society, one of the largest consulting companies in Podlasie, for
almost 6 years. My duties include providing information on
general European subjects within the activity of the “Europe
Direct– Białystok” European Union Information Point which
belongs to the network managed by the European Commission. Within the point’s activity, I have conducted over 500
hours of workshops and soft training courses and lectures for
various target groups, including students, entrepreneurs, third
sector employees, and local government representatives.
I put constant pressure on systematic self-development and
work on my weaknesses. I would like to broaden my knowledge of project management methodology, especially on
the PMI. I would like to start a project in an IT environment,
improve my knowledge of the AGILE methodology, become
a certified property valuer. Privately, I dream of travelling to
Indochina.
Primarily, the “NGO Competence Centre” project confirmed
that the development direction I have chosen is right. I have
a high opinion of the workshops conducted by the Swiss
trainers, which allowed me to learn about the issues of managing a third sector organization. At the same time, I would
like to praise the form of the project’s implementation. The
division into training and individual consulting parts proved
to be the most appropriate. The trainers, who had experience
and profound knowledge, could guide the participants in the
development of their soft skills and hidden abilities. I am sure
that the participants are going to use their new qualifications
in practice.

OLENDER
MACIEJ PIOTR

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Jestem szczęśliwym i spełnionym facetem po trzydziestce.
Mam rodzinę – niezwykłą, patchworkową, pracę, która daje
mi satysfakcję i nieustająco rozwija, i przyjaciół – z którymi
można „konie kraść” albo pograć w pro evolution soccer. Lubię dobrą książkę i dobre piwo.
Pracuję w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Zajmuję się koordynacją projektów i organizacją szkoleń.
Z jednakowym zaangażowaniem słucham dobrej muzyki
i analizuję dane projektowe. Świetnie znoszę fakt bycia podwładnym kilku kobiet.
Chciałbym rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania zespołem projektowym oraz zaangażować się w pracę w Central and Eastern European Citizens Network, sieci
wspierającej obywatelskie inicjatywy społeczne w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi możliwość pracy
z ciekawymi ludźmi, kontaktu z ekspertami, poznania swoich słabych i mocnych stron jako pracownika NGO oraz dużą
dawkę wiedzy i nowych umiejętności.

I am a happy and fulfilled man in his thirties. I have an extraordinary, patchwork family, a job which gives me satisfaction
and forces me to keep learning, and friends whom you can
steal horses with or play pro evolution soccer. I like a good
book and a good beer.
I work at the NGO Support Center [Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych]. I coordinate projects and organize
trainings. I listen to good music and analyze project data with
equal commitment. I bear the fact of being subordinate to a
few women very well.
I would like to develop my skills in terms of project team management and become involved in the works of the Central and
Eastern European Citizens Network which supports citizens’
social initiatives in Eastern and Central Europe.
The “NGO Competence Centre” project gave me an opportunity to work with interesting people; to get in contact with
experts; to learn about my strengths and weaknesses as an
employee of the NGO sector; and a huge dose of knowledge
and new abilities.

PASZKO
MAŁGORZATA
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Małgorzata Paszko – jestem szczęśliwym, otwartym człowiekiem. Dobrze czuję się w moim mieście, w rodzinnym domu,
w znanej i uporządkowanej przestrzeni, wśród niezwykłych
osobowości.
Działam czynnie w Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.
Jestem koordynatorem projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” oraz wicepełnomocniczką Kongresu Kobiet na Podlasiu. Pracuję nad rozprawą doktorską związaną z działalnością polskich organizacji
pozarządowych w Akademii Leona Koźmińskiego. Byłam laureatką konkursu „Pomysł na biznes”, dlatego też łączę doświadczenia okołobiznesowe z wizją świata jako ciągle zmieniającego się i prowokującego do działania, poszukującego
innowacji oraz praktycznych rozwiązań.
W przyszłości założę manufakturę czekolady. Chcę współpracować z tymi, którzy mają pasję i pokazują nasz region
jako miejsce ludzi aktywnych, ale też żyjących w rozsądnym
tempie. Jak każdy człowiek chciałabym dokonać czegoś niezwykłego, nawet w skali lokalnej, co pomoże w lepszym funkcjonowaniu mieszkańcom Podlasia.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” wzbogacił mnie w nowe
kompetencje, ale też dał mi szansę spotkania ludzi, którzy
myślą podobnie jak ja. Dzielenie się doświadczeniami zarówno z trenerami, jak i uczestnikami projektu, to okazja do poznania lokalnego mikrokosmosu, ale też globalnego, w którym
wspólnie działamy.

Małgorzata Paszko – I am a happy and open person. I feel
good in my town, in my family home, in a well-known and
orderly space, among extraordinary personalities.
I work actively at the Centre for the Promotion of Innovation
and Development [Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju].
I coordinate a project entitled “Reksio’s Friends Club – facilitating parents in their return to the labour market” [“Klub
Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy”]. I am also vice commissioner of the Congress of Women
in Podlasie. I am working on a PhD dissertation at the Kozminski University related to the activity of Polish NGOs. I won
the “Idea for a Business” [Pomysł na biznes] contest, hence
I connect business-related experiences with the vision of the
world as constantly changing and provoking action, seeking
innovation and practical solutions..
In the future, I am going to open a chocolate factory. I want
to cooperate with those that have passion and show our region as a place of active people, but also as those living at
a reasonable pace. As every human being, I would like to do
something extraordinary, even on a local scale, which would
help the inhabitants of Podlasie to function better.
The “NGO competence Centre” project enriched me with new
skills, but it also gave me an opportunity to meet people who
think in a similar way as I do. Sharing experiences with the
trainers as well as the project’s participants was a chance to
meet the local microcosm, but also the global one on which
we all operate.

PŁOŃSKA
KATARZYNA

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”

Surdopedagog z wykształcenia i zamiłowania. Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: oligofrenopedagogika
oraz pedagogika korekcyjna. Ukończyłam studia podyplomowe: surdopedagogikę (APS), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
(UwB) oraz kursy kwalifikacyjne: Organizację i Zarządzanie
Oświatą, Tłumacza Języka Migowego I0. Jestem certyfikowanym terapeutą dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3. roku
życia. Zaś prywatnie mamą trzech córek, w tym jednej niesłyszącej. Od 17 lat jestem surdopedagogiem/nauczycielem
dzieci z wadą słuchu. Ponadto inicjatorem założenia, a od
4 lat prezesem Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”, organizatorem wielu imprez na rzecz dzieci z wadą słuchu oraz
ich rodzin. Mam doświadczenie w zakresie pisania wniosków
o dofinansowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzin i przyjaciół, a także koordynowania
i zarządzania projektami. Od stycznia br. koordynuję współfinansowany przez PFRON, autorski 3-letni projekt pn. „Program Rozwoju Osobowości, Kształcenia i Wychowania Dzieci
Niepełnosprawnych”.
Z każdym dniem przybliżam się do realizacji kolejnego celu,
do założenia Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Decybelek” – dziennego ośrodka, w którym z pomocy
specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów…) będą
mogły korzystać nie tylko dzieci z wadą słuchu, ale także ich
rodziny, nauczyciele i terapeuci.
Jestem pod wrażeniem rzetelności w doborze nie tylko programu „Centrum Kompetencji NGO”, ale także kadry prowadzącej zajęcia. Dzięki ich doświadczeniu, wiedzy, a przede
wszystkim umiejętności przekazywania jej uczestnikom szkolenia, odnalazłam w sobie nowe pomysły, świeże spojrzenia
na nurtujące mnie zagadnienia. Uzyskałam wiedzę, która
pomaga w realizacji kolejnych moich celów zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Dobór uczestników szkolenia
zaowocował nowymi, ciekawymi znajomościami, co stanowi
nieopisaną wartość dodaną projektu.

Teacher of hearing impaired students [surdopedagog] by training
and passion. I graduated from the M. Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw and my majors were oligophrenopedagogy and corrective pedagogy. I also finished two
postgraduate degrees: Teaching hearing impaired students, and
Human Resources Management (University of Białystok), as well
as qualifying courses in Organization and Management of Educational Facilities, and Sign Language Interpreter I0. I am a certified therapist of hearing impaired children 0-3 years of age.
Privately, I am a mother of three daughters, including one who
is deaf. I have been teaching hearing impaired children for 17
years. I was the initiator of the establishment, and president for
4 years, of “Decybelek” - Parents, Therapists, and Friends of
Hearing Impaired Children and Youths Association, and organizer of many events for hearing impaired children and their families. I am experienced in writing applications for funding events
concerning disabled children and youths, their families and
friends, but also in coordinating and managing projects. Since
January 2014, I have been coordinating a proprietary 3-yearlong project entitled “Program for Personality Development,
Education and Raising of Disabled Children” co-funded by the
State Fund of Rehabilitation of Handicapped People. Each day
I am closer to achieving another goal, to establish a Centre for
Supporting Development of Children and Their Families “Decybelek”, a day care centre where specialists (psychologists,
counsellors, speech therapists, etc.) would provide help not
only to hearing impaired children, but also to their families,
teachers, and therapists.
I am impressed by the fairness in the selection of not only the
program “Competence Centre NGO”, but also the staff leading the activities. Thanks to their experience, knowledge, and
above all, their ability to communicate with the participants,
I gained a fresh perspective on the issues I was preoccupied
with. I gained knowledge which will help me to further achieve
my goals, both professional and private. Moreover, the selection of participants resulted in new, interesting, acquaintances
which constitutes an untold added value of the project.

PUZIUK
ANNA
Nasze Zawyki

Nazywam się Anna Puziuk, jestem absolwentką Politechniki
Białostockiej. Uwielbiam biegać, jeździć rowerem, czytać,
poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, nowe rzeczy. Cenię
sobie samodyscyplinę, rozwój osobisty, a przede wszystkim
pracę z ludźmi i dla ludzi.
Od kilku lat działam w Stowarzyszeniu Nasze Zawyki, gdzie
wspólnie realizujemy projekty mające na celu integrację społeczności lokalnej, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, edukację mieszkańców zarówno tych młodszych,
jak i starszych. Ponadto należę do Ochotniczej Straży Pożarnej, która również aktywnie uczestniczy w życiu naszej miejscowości i promuje ją na zewnątrz. A zawodowo jestem księgową, pracuję w jednym z białostockich biur rachunkowych.
Moim marzeniem jest stworzenie w Zawykach miejsca, gdzie
mieszkańcy będą mogli się spotykać, spędzać razem czas,
uczyć się i bawić.
Udział w projekcie to dla mnie przede wszystkim ogromna
ilość nowej wiedzy, nowych informacji, które mogę wykorzystać w działalności organizacji. To otworzenie oczu na nowe
możliwości, dzięki którym organizacja może jeszcze skuteczniej działać i rozwijać się. Otrzymałam również możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi, którzy chcą w życiu robić coś
więcej niż inni, robić coś, co po prostu sprawia im radość.
Warsztaty pomogły mi również lepiej poznać siebie, zacząć
inaczej postrzegać świat, ludzi, a na „przeszkody na drodze”
patrzeć przez pryzmat wyzwań, a nie problemów.

My name is Anna Puziuk and I am a Białystok University of
Technology graduate. I love to run, cycle, read, meet new people, see new places, learn new things. I value self-discipline,
self-development, but most importantly, working with people
and for people very highly.
For the past few years, I have been working at the Nasze Zawyki Association where we implement projects aimed at integrating the local community, managing the time of children
and teens, educating citizens, both young and old. Moreover,
I belong to the Volunteer Fire Department which participates
actively in the life of our town and promotes it. Professionally, I am an accountant and work at an accounting firm in
Białystok.
My dream is to create a place in Zawyki where residents would
be able to meet, spend time, learn and have fun together.
To me, participation in the project meant mostly acquiring vast
amounts of new knowledge, new information which I can use
within my organization. It was an eye-opener to new possibilities thanks to which the organization can operate and develop even more effectively. I also got the opportunity to meet
many great people who want to do more with their lives, to do
something that brings them joy. The workshops helped me to
get to know myself better, to start perceiving the world and
people in a different way, and to look at the “obstacles on my
road” as challenges, not problems.

ROGOWSKI
TOMASZ
Fundacja Rozwijaj Talenty

Mąż, ojciec, w projekcie z ramienia Fundacji „Rozwijaj Talenty”. Przygodę z NGO rozpocząłem w 2008 roku jako wolontariusz programu „Wolontariat studencki” realizowanego przez
Stowarzyszenie KLANZA. Właśnie jako wolontariusz pierwszy
raz sprawdziłem, ile przyjemności i satysfakcji daje pomoc
innym. Wiele godzin zajęć z dziećmi w ramach wolontariatu,
ich uśmiech, radość i wdzięczność sprawiały mi wielką frajdę
i były impulsem do zawodowego związania się z III sektorem.
Od 2010 roku jestem regionalnym koordynatorem Programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” realizowanego przez
Fundację Rozwoju Wolontariatu. Praca ta wymaga kreatywności, zaangażowania, profesjonalizmu, daje mi możliwość
samodoskonalenia. Dzięki tej pracy, ciągłemu rozwojowi i poszerzaniu swoich granic, wspólnie ze znajomymi w 2013 roku
założyliśmy Fundację „Rozwijaj Talenty”. W Fundacji Rozwoju
Wolontariatu zajmuję się rozwojem programu PROJEKTOR na
terenie województwa podlaskiego. Pozyskuję, szkolę i przygotowuję wolontariuszy, którzy docierają do szkół ze wsi
i małych miasteczek, gdzie dzielą się z dziećmi swoją wiedzą,
przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju. Chciałbym dalej wspierać rozwój Programu
PROJEKTOR. Chciałbym również rozwijać Fundację „Rozwijaj Talenty” założoną ze znajomymi. Działając wspólnie, wykorzystując naszą wspólną wiedzę i doświadczenie chcemy
w najbliższym czasie zrealizować pierwszy mały projekt. Po
pierwszym będą następne.
Projekt to dla mnie cenna wiedza, umiejętności, kontakty
i współpraca z innymi działającymi w III sektorze. Czas, w jakim odbywał się projekt, zbiegł się z czasem założenia fundacji. Ten projekt był jakby pisany pode mnie. Na warsztatach
dowiedziałem się, jak prowadzić i zarządzać grupą. Wiem, jak
działać, jak być dobrym liderem. Zdobytą wiedzę i umiejętności już wprowadzam w życie. Nawiązane w trakcie projektu
kontakty już zaowocowały partnerstwami. Wkrótce pojawią
się pierwsze wspólne działania. Dziękuję organizatorom za
wspaniały czas, za znakomitych trenerów, rewelacyjnie dobraną tematykę warsztatów.

A husband, father, in the project on behalf of the “Develop Your
Talents” Foundation. My adventure with NGOs started in 2008
when I was a volunteer in the “Student Voluntary Service” program implemented by the KLANZA Association. As a volunteer
I felt for the first time how much pleasure and satisfaction I can
derive from helping others. Many hours of voluntary work with
children, their smiles, joy, and gratitude made me really happy
and motivated me to tie my professional plans with the third
sec-tor. Since 2010 I have been a regional coordinator of “PROJEKTOR – Student Voluntary Service” program implemented by
the Voluntary Service Development Foundation. This job requires
lots of creativity, commitment, professionalism. It gives me opportunities for self-development. Thanks to this job, my constant
development, and the broadening of my horizons we started the
“Develop Your Talents” Foundation in 2013. At the Voluntary Service Development Foundation I deal with developing the PROJEKTOR program. I search for, train and prepare volunteers who
then go to schools in the countryside and small towns where
they share their knowledge with children, pass along good models of behaviour and, by their own example, encourage children
to be better citizens. I would like to continue supporting the
PROJEKTOR program and create conditions for development of
voluntary services in Podlasie. I would also like to make the “Develop Your Talents” Foundation grow. By working together, using
our knowledge and experience we want to implement our first
small project in the near future, which will hopefully be followed
by more.
To me, the project means valuable knowledge, irreplaceable
skills, contacts and cooperation with others who operate in the
third sector. The time when the project took place blended with
the time of establishing our Foundation. The project seemed as
if it was prepared for me. At the workshops I learned how to lead
and manage a group. I know how to act, how to be a good leader. I implement the knowledge and skills I acquired. The contacts
I established during the project have already resulted in partnerships. I am thankful to the organizers for a great time, for outstanding trainers, and an exciting selection of workshop topics.

ROJECKI
MATEUSZ

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii

Nazywam się Mateusz Rojecki. Mam 24 lata. Jestem pasjonatem nauk ścisłych, szeroko pojętego IT, psychologii oraz
kognitywistyki.
Na co dzień pracuję jako web developer/serwisant IT. Jestem
również druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii.
Obecnie staram się o uprawnienia ratowniczo-gaśnicze, aby
zostać pełnoprawnym strażakiem.
Najważniejszy dla mnie jest rozwój osobisty – w następnej kolejności mogę pomagać innym. W najbliższej przyszłości chciałbym wrócić na studia oraz zostać certyfikowanym coachem ICF.
Moim małym marzeniem jest utworzenie fundacji zajmującej
się pomocą podlaskim maturzystom, studentom oraz młodym
przedsiębiorcom w rozwijaniu swoich umiejętności miękkich.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” zmienił mnie i mój światopogląd. Dzięki zdobytej wiedzy i poznanym ludziom stałem
się lepszą wersją samego siebie. Jestem naprawdę wdzięczny za wszystko, co mnie spotkało. Przyszłość wydaje się wypełniona kolorami, nie jest już wielką niewiadomą.

My name is Mateusz Rojecki. I am 24 years old. I am interested in science, broadly understood IT, psychology, and cognitive science.
I work as a web developer/IT service technician. I am also
a member of the Volunteer Fire Department in Złotoria. Currently, I am taking steps to receive fire and rescue qualifications to become a full-time fire-fighter.
The most important thing to me is self-development, then
I can help others. In the near future, I would like to return to
college and become a certified ICF coach. My little dream is
to establish a foundation dealing with support for high school
graduates, students, and young entrepreneurs of Podlasie in
developing their soft skills.
The “NGO Competence Centre” project has changed me and
my view of the world. Thanks to the knowledge I acquired and
the people I met, I became a better version of myself. I am really
thankful for everything that happened to me. The future seems
to be filled with colours, it is no longer the great unknown.

ROSZKOWSKA
ALICJA
Fundacja ART-SOS

Jestem zwykłą kobietą wrażliwą na piękno i dobro. Prezes
fundacji Art-Sos, organizator koncertów. Nominowana do nagrody Prezydenta „Włócznia Jaćwingów” za wybitne zasługi dla miasta Suwałki w 2011 roku w kategorii WYDARZENIE
KULTURALNE za stworzenie nowego miejsca dla rozwoju
kultury i sztuki w zabytkowej kamienicy przy ul. Chłodnej 12
w Suwałkach, tzw. „Sali Królewskiej”. W 2013 r. podczas Dni
Suwałk z rąk Prezydenta Miasta Suwałk odebrałam zaszczytny tytuł i statuetkę „Mecenas Kultury 2013”. Fundacja Art-Sos
promuje młodych zdolnych muzyków. W naszej sali odbyło
się 18 koncertów muzyki klasycznej. Przyjęliśmy ponad 1100
słuchaczy. Wystąpiło 15 mistrzów, u boku których wystąpiło
39 uczniów. Zorganizowaliśmy, przy współpracy z Suwalskim
Ośrodkiem Kultury, dwudniowy Klasik Mjuzik Festiwal; oprócz
przyjaciół i sponsorów, pozyskaliśmy trzy honorowe patronaty:
Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
oraz Prezydenta Suwałk. Podjęliśmy się działań niestandardowych: zorganizowaliśmy 2 zbiórki publiczne. Kupiliśmy skrzypce dla zdolnej, a niezamożnej młodej skrzypaczki. Dzięki Ambasadzie Amerykańskiej zrealizowaliśmy projekt „A Gambler’s
Hand”; w ramach tego projektu powstał polsko-amerykański
zespół artystyczny; muzyczne i teatralne przedstawienie na
kwartet smyczkowy, narrację i perkusję. Artyści w 10 miastach
w Polsce dali 11 koncertów oraz udzielili konsultacji dla młodych uczących się artystów. Chciałabym pomagać młodym,
zdolnym, ale niezamożnym młodym artystom, fundując stypendia, aby mogli oni w pełni wykorzystać swój talent. Tworzyć
przestrzeń przyjazną filantropii poprzez włączenie środowiska
lokalnego – przedsiębiorców i samorząd – do aktywnego działania na rzecz miejscowej społeczności.
Projekt oceniam jako jedno z lepszych cykli szkoleń, w jakich
brałam udział, bardzo efektywne, dostosowane do moich oczekiwań i potrzeb. Widać było doświadczenie trenerów i umiejętność zastosowania różnych technik. Mam wrażenie dobrze
spędzonego i zainwestowanego czasu nad rozwojem osobistym, otrzymałam odpowiedź na pytanie „Jak zarządzać efektywnie organizacją”.

I am an ordinary woman, sensitive to beauty and good.
President of the Art-Sos Foundation, organizer of concerts.
Nominated to the 2013 “Włócznia Jaćwingów” award for outstanding contribution to the city of Suwałki in 2011, in the
CULTURAL EVENT category, for creating a new place for the
development of culture and arts in a heritage house at 12
Chłodna Street in Suwałki, the so-called “Royal Hall”. During ”The Days of Suwałki”, I received the honourable title and
statuette, “Supporter of Culture 2013” from the Mayor.
The Art-Sos Foundation promotes talented young musicians.
Eighteen classical music concerts have taken place in our
Hall, with 1100 audience members. Fifteen masters and 39
students performed together. In cooperation with the Suwałki Culture Centre, we organized a two-day Classical Music
Festival. Apart from friends and sponsors, we received three
Honorary Patronages from the Podlasie Province, from the
Marshal of Podlasie, and the Mayor of Suwałki. We decided
to take unorthodox actions: we held two public fundraising
events. We bought a violin for the talented, but indigent violinist. Thanks to the United States Embassy we implemented a project entitled “A Gambler’s Hand”. Within this project,
a Polish-American artistic team was created and we held
a musical and theatrical performance for a string quartet, narration and percussion. The artists gave 11 concerts in 10 Polish cities, and offered consultations to young, learning artists.
I would like to help young, talented, but indigent artists by
funding scholarships, so that they could fully use their talents.
To create space that is friendly for philanthropy by involving
local entrepreneurs and government authorities to become
actively involved in the local community.
I consider the “NGO Competence Centre” as one of the best
series of training courses in which I participated in. It was very
effective and adapted to my expectations and needs. We could
clearly see the experience of the trainers and their ability to use
various techniques. I have the feeling of well-spent and well-invested time on my self-development. I got the answer to the
question of, “How to run an organization effectively.”

RÓŻYCKI
EDGAR FILIP

Białostockie Towarzystwo Esperantystów

Edgar Filip Różycki – trener szkoleń, członek Mensy, esperantysta, sportowiec, amator dobrego jedzenia i wysublimowanej muzyki, marzyciel, artysta, filozof, kontestator świata,
miłośnik ludzi, piewca ideałów, orędownik wolności, lider! Niosę kaganek oświaty. Często bawię ludzi. Czasem zbawiam.
Polecam i doradzam (ew. odradzam; raczej nie zdradzam).
Koordynuję projekty, rzadziej własne myśli – tym pozwalam
latać swobodnie. Oceniam innych, ale według z góry ustalonych reguł i tylko z gwizdkiem w ustach i wyłącznie na
sportowych boiskach!
Wedle potrzeb – gram lub śpiewam. Nie tańczę! (Za?) dużo
mówię. Wymyślam, zmyślam i się domyślam. Myślę!... więc
jestem! Chciałbym: posadzić, zbudować, spłodzić. Osiągnąć.
Zainspirować! Docenić i podziękować. Podzielić się. I nauczyć
się tańczyć! Projekt Centrum Kompetencji NGO dał mi:
wartości, siłę, wiarę, samo: poczucie i świadomość, koleżanki i kolegów. Myśli, zmiany, przyszłość. Czekanie i spełnianie. Uśmiech oraz radość. Mnie!

Edgar Filip Różycki – training course instructor, member of
Mensa International, Esperanto speaker, sportsman, lover of
good food and refined music, dreamer, artist, philosopher, remonstrator of the world, lover of people, eulogist of ideals, advocate of freedom. I carry the lamp of learning. I often amuse
people. Sometimes, I save them. I advise and persuade (or
dissuade, but there is no vice in it). I coordinate projects, but
rarely my own thoughts, which I allow to fly freely. I judge
others, but only by following well established rules and with
a whistle in my mouth and on a sports field!
Whenever needed, I play or sing. I don’t dance! I talk (too?)
much. I invent, I make up, I guess. I think! Therefore I am!
I would like to plant, build, raise. Achieve. Inspire! Appreciate
and thank. Share. And learn to dance! The “NGO Competence
Center” project gave me values, strength, faith, self esteem
and self awareness, friends. Thoughts, change, the future.
Waiting and fulfillment. Smiles and joy. Me!

RYSZKO
ELŻBIETA
Rada FSNT NOT

Jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata. Lubię poznawać
świat, chociaż czasem cenię sobie spokój domowego zacisza.
Lubię wyzwania intelektualne i czytanie książek. Mimo ścisłego umysłu, mam również zainteresowania artystyczne, szczególnie cenię sobie malarstwo impresjonistyczne.
Moja praca zawodowa związana jest z działalnością szkoleniową. Spektrum organizowanych przeze mnie szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form edukacyjnych jest tematycznie bardzo rozbudowane, począwszy od szkoleń BHP,
poprzez kursy językowe, specjalistyczne szkolenia dla kadr
technicznych, na studiach podyplomowych kończąc. Obecnie jestem koordynatorem projektu „Akademia IT” dedykowanego specjalistom z branży informatycznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Chciałabym umocnić pozycję Ośrodka Doskonalenia Kadr Rady
FNST NOT na rynku szkoleń poprzez ciągłe rozwijanie oferty edukacyjnej. W planach mam dalsze starania o środki zewnętrzne
(w tym pochodzące z Unii Europejskiej) na rozwój kadr technicznych naszego województwa. Przewiduję również przygotowanie projektu edukacyjnego obejmującego wsparciem młodego
odbiorcę (celem projektu będzie rozwijanie twórczego myślenia
oraz postaw innowacyjnych u dzieci w wieku szkolnym).
Udział w projekcie Centrum Kompetencji NGO przyczynił się
do wzbogacenia mojej wiedzy oraz podniesienia kompetencji
w zakresie zarządzania organizacją.
Wartością dodaną, chociaż dla mnie najcenniejszą, była możliwość poznania fantastycznych ludzi, przepełnionych pozytywną energią, chęcią działania i optymizmem.

I am a person with a positive attitude towards the world. I like
learning about the world, although I sometimes appreciate the
peace of home.
I like intellectual challenges and reading books. In spite of a
scientific mind, I also have artistic interests, especially in impressionist paintings.
My professional work is related to business training. The spectrum of trainings, courses, conferences, and other educational forms that I organize is quite expanded topic-wise, starting
with occupational health and safety trainings, through language courses, specialized trainings for technical staff, finishing with postgraduate studies. Currently, I am a coordinator of
the “IT Academy” , dedicated to IT specialists, co-financed by
the European Union under the European Social Fund.
I would like to strengthen the position of the Professional Development Centre for the Federation of Engineering Association
Council of the Polish Engineering Association Staff [Ośrodek
Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT] in the training market, by
means of continuous expansion of our educational offer. I plan
to make further efforts to acquire external funds (including EU
funds) to help develop the technical personnel of our province. I
am also preparing an educational project aimed at children (the
aim of the project shall be the development of creative thinking
and innovative attitudes in school children).
Participation in the project “NGO Competence Centre” helped
to enrich my knowledge and increase my competence in the
management of my organization.
The added value, and for me the most valuable, was the opportunity to get to know fantastic people, filled with positive
energy, the desire to act, and optimism.

SALWA-ANUCIŃSKA
JOANNA
Fundacja Leonardo

Jestem prezesem młodych organizacji, pomysłodawcą i inicjatorem wielu wydarzeń, imprez i spotkań. Skupiam wokół
siebie wielu ciekawych i interesujących ludzi, którzy mają pasję, cenną wiedzę, doświadczenie, czas, energię, którą chcieliby wykorzystać na rzecz lokalnej społeczności. Mamy wiele
ciekawych pomysłów, które razem dużo łatwiej realizować.
Fundacja Leonardo działa w zakresie kultury i edukacji, głównie na terenie Łomży. Nasze działania skierowane są w szczególności do dzieci, lecz staramy się angażować pozostałe
grupy wiekowe. Organizujemy spotkania ze znanymi podróżnikami, ale też bale, karnawały oraz zajęcia tematyczne.
Chciałabym zaangażować więcej osób do działalności na
rzecz Łomży. Aktywizacja społeczności lokalnej, wydobycie
i uruchomienie potencjału tkwiącego w ludziach to mój cel na
najbliższą przyszłość.
Wiedza pozyskana na szkoleniach przyczyniła się do rozwoju
zarówno mnie samej, jak i organizacji, pracą których zarządzam. Udało mi się pełniej wykorzystać moje predyspozycje
i łatwiej budować pozytywny wizerunek działań, za które jestem odpowiedzialna. W czasie trwania projektu zostałam
członkiem Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

I am the President of a young organization, the founder and
initiator of many events, parties and meetings. I surround
myself with interesting people who have passion, valuable
knowledge, experience, time, energy, that they would like to
use for the local community. We share many interesting ideas
and it is much easier to implement them together.
The Leonardo Foundation works in the field of culture and education, mainly in Łomża. Our activities are directed specifically to children, but we also try to engage other age groups.
We organize meetings with famous travellers, but also balls,
festivals and themed activities.
I would like to involve more people to work for the Łomża
community. Activation of the local community, searching for
and utilizing the potential of people is my goal for the near
future.
The knowledge gained in the training contributed to the development of both myself and the organization whose work
I manage. I was able to fully utilize my talents and it was easier
to build a positive image of the actions for which I am responsible. During the project I became a member of the Łomża
Public Benefit Works Council.

SAWICKA
HALINA

Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne

Jestem prezesem Sejneńskiego Towarzystwa Oświatowo-Społecznego w Sejnach.
Praca w Sejneńskim Towarzystwie Oświatowo-Społecznym
jest moją pasją i sposobem spędzania wolnego czasu. Jestem autorką kilkudziesięciu projektów edukacyjnych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pracujemy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach
życiowych z powodu trudności w nauce, problemów osobowościowych, agresji i przemocy, trudności w znalezieniu
pracy lub innych, których same nie są w stanie pokonać.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z MEN, MPIPS, Fundacji PZU,
FIO, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Podlaskiego oraz
innych darczyńców.
Chciałabym nawiązać współpracę z podobnymi organizacjami w Europie i pozyskać fundusze na wspólne działania.
Dzięki projektowi „Centrum Kompetencji NGO” pogłębiłam
wiedzę i nabyłam nowe umiejętności w pracy w organizacji
pozarządowej, poznałam inne organizacje, podzieliliśmy się
wzajemnie swoimi doświadczeniami.

My name is Halina Sawicka. I am president of the Sejny Education and Social Association [Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne].
Working in the Sejny Education and Social Association is my
passion and a way of spending my free time. I am the author
of several educational and therapeutic projects for children,
teens and adults. We work with people from different walks
of life with various educational and personality problems, aggression, violence, difficulty in finding jobs, or other obstacles
which they are unable to tackle themselves. We have acquired
funding from the Ministry of National Education, Ministry of
Labour and Social Policy, the PZU Foundation, from the Civic
Initiatives Fund, from the Marshals Office and from the Governor of Podlasie Province, and from other benefactors.
I would like to establish cooperation with similar organizations around Europe and acquire funds for common activities. Thanks to the “NGO Competence Centre” project I have
broadened my knowledge and gained new skills in working in
NGOs, I met people from other organizations and we shared
our experiences.

SAWICKA
OLGA

Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne

Wolontariuszka i członek Sejneńskiego Towarzystwa Oświatowo-Społecznego w Sejnach od 2004 roku.
Pomagam w prowadzeniu działalności statutowej, przepisuję
i sprawdzam dokumenty, opiekuję się dziećmi przychodzącymi na zajęcia i prowadzę jako pedagog-terapeuta zajęcia
ogólnorozwojowe i terapeutyczne, pomagam opracowywać
i realizować projekty później dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Znam dobrze język angielski, chciałabym nawiązać współpracę, wymieniać się doświadczeniem i pracą z wolontariuszami
w innych krajach europejskich.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi umiejętność planowania pracy własnej i członków stowarzyszenia, wiedzę dotyczącą działalności prawnej i finansowej stowarzyszeń, możliwość poznania innych członków stowarzyszeń i fundacji, był
to dobrze i korzystnie spędzony czas.

Olga Sawicka – volunteer and member of the Sejny Educational and Social Association [Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne] since 2004.
I help in running the office, typing up and checking documents, looking after children coming for classes and conduct
general development and therapeutic classes as counsellor
and therapist. I help to prepare and implement projects funded by the Ministry of Education and Ministry of Labour and
Social Policy.
I speak English well, and I would like to establish co-operation, exchange experiences and work with volunteers in other
European countries.
The project “Competence Centre NGO” helped me to plan my
own work and the work of the members of the association.
I gained knowledge about legal and financial aspects of associations, and the possibility to meet members of other associations and foundations. It was time spent well and effectively.

SĘDZIAK
PIOTR

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku

Od 7 lat pracuję w III sektorze. Pierwsze 6 lat byłem związany
z białostockim Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, w którym nauczyłem się większości tego, co dziś potrafię
i wiem. Od 2014 r. pracuję w Fundacji Aktywizacja, która skupia
wszystkie swoje działania na pomocy i rozwoju osób niepełnosprawnych. Aktualnie jestem specjalistą ds. szkoleń w bardzo
dużym i ważnym projekcie systemowym. Prywatnie – mąż Anny
i tata malutkiego Antoniego. W wolnym czasie podróżuję, biegam i angażuję się w projekt Szlachetna Paczka.
Organizuję różne szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych skupionych w tzw. c-Centrach utworzonych w małych
miejscowościach w regionie północno-wschodnim. Wcześniej
– w OWOP – pełniłem różne funkcje, od asystenta koordynatora
projektów, specjalisty ds. informacji i promocji aż do animatora
i doradcy. Prywatnie staram się o prowadzenie zbalansowanego życia, w którym czas na pracę biurową, pracę nad rozwojem
osobistym (dbam, by co jakiś czas poprowadzić szkolenie czy
konferencję) i pracę społeczną nie koliduje zbyt mocno z byciem
z moją rodziną – co, niestety, nie zawsze udaje się osiągnąć.
Chcę, aby za jakiś czas funkcjonowała firma (fundacja, spółka,
spółdzielnia), którą kieruję i która, działając lokalnie, realizuje
cele społecznie użyteczne, np. centrum edukacji, gdzie większa
część działań (różne warsztaty, poradnictwo) jest nieodpłatna
i skierowana do różnych grup wiekowych, ale w którym dwie
rzeczy są wspólnym mianownikiem – rozwój ludzi i duch współpracy. No i chcę jeszcze w tym roku przebiec maraton.
CK NGO na pewno było dla mnie czasem, gdzie w moim życiu
dużo się działo i zmieniało, a więc czasem zarządzania zmianami:
zmianą stanu cywilnego, zmianą w myśleniu o swojej zawodowej
przyszłości, zmianą pracodawcy, zmianą w składzie rodziny (Antoni). Ten projekt skłonił mnie do kilku bardzo istotnych refleksji
zawodowych i życiowych, m.in. do takiej, że „people don’t buy
WHAT you do; people buy WHY you do it” (wierzę w złoty krąg
Simona Sineka). To tutaj nauczyłem się o modelu Insights Discovery i dowiedziałem się, jak najlepiej zarządzać zmianą w organizacji. Jestem przekonany, że to, czego się tu nauczyłem, nie
pójdzie w zapomnienie.

I have been working in the third sector for 7 years. For the first 6
years, I was tied with the NGO Support Center in Białystok where
I learned most of what I know or can do today. Since February
2014, I have been working for the Activation Foundation, which
focuses all of its activity on helping the disabled. Currently, I am
a training specialist in a very important system project. Privately,
husband to Anna and dad of little Antoni. In my free time, I travel,
run, and get involved in the Noble Package project during Christmas time.
I organize various trainings for disabled people in small towns and
villages in the north-eastern region of Poland. Earlier, in the NGO
Support Center, I held different functions, from assistant coordinator to project coordinator, information and promotion specialist, to
cultural manager and adviser. Privately, I try to lead a balanced life
where I have time for my office work, self-development work (I try
to lead a conference or training every now and then), social work,
and hope that it does not collide with the time I spend with my
family, which, unfortunately, is sometimes impossible to achieve.
I would like, in some time from now, to run a business (foundation,
company, cooperative) which, by operating on the local scale, fulfills useful social purposes. It could be an education center, where
most of the activities (various workshops and counseling) would
be free of charge and aimed at different age groups, but with two
underlying themes- people’s development and the spirit of cooperation. I also want to run the marathon this year.
Participation in the “NGO Competence Center” happened at
a time when a lot of changes were going on in my life, so it was
a time of change management: change in marital status, change
in thinking about my professional future, change of employer, and
change in my family roster (Antoni). This project got me to think
about a few very important professional and private matters, for
example that “people don’t buy WHAT you do; people buy WHY
you do it” (I believe in Simon Sinek’s Golden Circle). It was here
where I learned about the Insights Discovery model and I learned
about how to best manage change in an organization. I am
convinced that what I learned here will not be forgotten.

SKORUPSKA
MARTA
Erasmus Student Network

Nazywam się Marta Skorupska i mam 24 lata. W tym roku
kończę studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku
o specjalizacji publicystyczno-dziennikarskiej.
Jestem bardzo aktywną studentką. Działam w Stowarzyszeniu Erasmus Student Network – zainicjowałam powstanie tejże organizacji przy mojej uczelni w 2013 roku. Miałam możliwość rozwijania swoich umiejętności z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, PR, FR i Employer Brandingiem. Dzięki temu w tym roku zostałam doceniona
i otrzymałam nagrodę dla najlepszego studenta na Uniwersytecie w Białymstoku i najlepszego studenta w województwie
podlaskim – Studenckiego Nobla.
Chciałabym rozwinąć ESN UwB i przekształcić je w stowarzyszenie. Dałoby to możliwość zarówno tworzenia, jak i współorganizowania, fantastycznych projektów. Oczywiście, priorytetem jest samorozwój – ponieważ dzięki pracy nad sobą
mogę zmieniać realia mnie otaczające. To nie koniec inicjatywy studenckiej w moim życiu. Planuję doktorat na Uniwersytecie w Białymstoku i prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju
osobistego.
„Centrum Kompetencji NGO” to najlepiej wykorzystany czas.
Dzięki zróżnicowanemu planowi spotkań, zajęć i warsztatów
poszerzyłam swoje kompetencje lidera. Dziś wykorzystuję
zdobytą wiedzę w praktyce – co przynosi fantastyczne efekty.
Dzięki ,,Centrum Kompetencji NGO” podniosłam swoje umiejętności do tego stopnia, że mogłam wystartować w wyborach do ogólnopolskiego zarządu ESN Polska i od czerwca
2014 roku obejmuję stanowisko w zarządzie jako członek do
spraw projektów ogólnopolskich.

My name is Marta Skorupska and I am 24 years old. This
year I am graduating with a Masters from the University of
Białystok with a major in publishing and journalism.
I am a very active student. I work with the Erasmus Student
Network Association – I initiated the establishment of this
organization at the University in 2013. I had the opportunity
to develop my HR, project management, PR, FR, and Employer Branding abilities. Because of my work, I was awarded
the best University of Białystok Student award and the best
student of the Podlaskie Voivodeship award – the Students’
Nobel.
I would like to develop the ESN at the University of Białystok
and turn it into an association. It would give us the possibility
to create and organize fantastic projects. Of course, self-development is my priority because by working on myself I can
change the world around me. This is not the end of student
initiatives in my life. I plan to write a PhD dissertation at the
University of Białystok and conduct trainings on personal development.
The “NGO Competence Center” was time well spent. Thanks
to the diversified meeting, class, and workshop schedule
I broadened my leadership skills. Today, I use the acquired
knowledge in practice, which brings fantastic effects. Thanks
to the “NGO Competence Centre” I improved my skills to
a level that allowed me to stand for election to the Polish management board of ESN Poland, and since June 2014 I have
been holding a position in the management board as member
for Poland-wide projects.

STANKIEWICZ
MAREK

Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Atena”

Mam 29 lat i pochodzę z pięknej i malowniczej miejscowości Mielnik, położonej w dolinie rzeki Bug. Rozpoczynając naukę w szkole
średniej, wyjechałem do Białegostoku, gdzie następnie studiowałem na uniwersytecie, a obecnie pracuję. Jestem członkiem
zarządu dwóch stowarzyszeń sportowych: „Białostocki Krążek”
i „Atena”. Prywatnie lubię aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia. Jestem raczej pozytywnie nastawionym realistą.
Obecnie pracuję jako informatyk na Politechnice Białostockiej. Już w szkole średniej wiedziałem, że praca w IT i nowych
technologiach to to, co chcę robić w przyszłości. Poza pracą
mam wiele różnych pasji i hobby. Najwięcej z nich związanych
jest ze sportem. Piłka nożna, bieganie, sztuki walki to dyscypliny, w których mam największe doświadczenie. Obecnie pasjonuję się piękną i trochę niedocenianą dyscypliną sportów
zimowych, jaką jest hokej na lodzie. Moim hobby od dziecka
są także motocykle, których miałem już kilka. Interesuję się
także nowymi technologiami, zarządzaniem, biznesem i podróżami, a każdą wolną chwilę staram się spędzić jak najlepiej, czytając książki i spotykając się z przyjaciółmi.
Chciałbym zrobić bardzo dużo rzeczy. W sferze zawodowej
to, oczywiście, cały czas podnosić kwalifikacje i uczyć się nowych rzeczy. Praca na etacie raczej mnie nie interesuje, więc
na pewno chciałbym założyć i rozwijać własną firmę w branży
IT. Cały czas chciałbym się rozwijać także poza pracą zawodową, uczyć się nowych języków i poprawiać umiejętności interpersonalne. Na pewno chciałbym podróżować i odwiedzić
jak najwięcej krajów i ciekawych miejsc.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi bardzo dużo.
Działając w zarządach organizacji pozarządowych dopiero
od kilku lat, nie mam dużego doświadczenia w tym zakresie,
dlatego szkolenia w projekcie CK NGO były dla mnie wspaniałą możliwością poszerzenia wiedzy. Możliwość spotykania się i pracy z wieloma doświadczonymi coachami to superdoświadczenie, z którego wiele się nauczyłem. Pracując
w grupie bardziej doświadczonych uczestników szkolenia
poznałem dużo wspaniałych osób i nauczyłem się, jak lepiej
zarządzać organizacją.

I am 29 years old and come from the beautiful village of Mielnik located in the Bug river valley. I completed my secondary-school education in Białystok, where I also studied at
the University of Białystok, and where I currently work. I am
a management board member of two sports associations, the
“Białystok Puck” [“Białostocki Krążek”] and “Atena”. Privately,
I lead an active and healthy lifestyle. I am more of a realist with
a positive attitude.
Currently, I work as an IT specialist at the Białystok University
of Technology. I knew it back in secondary school that working
in IT and new technologies was the thing I wanted to do in the
future. Apart from my work, I have many passions and hobbies. Most of them are related to sports. Football, running, and
martial arts are disciplines where I am most experienced. I am
keen on the beautiful, but slightly unappreciated, winter sports
discipline of ice hockey. Since my childhood, I have also been
very interested in motorcycles, of which I have had a few.
I am also interested in new technologies, management, business, and traveling, and I try to spend every moment of my
free time the best I can by reading books or seeing my friends.
I would like to do a whole lot of things. As far as my job is
concerned, of course I would like to improve my qualifications
and learn new things. I am not too interested in a regular job
so I would most certainly like to start my own IT business and
develop it. I would also like to grow in fields other than my job,
like learning new languages and improving my interpersonal
skills. I would also like to travel and visit as many countries
and interesting places as possible.
The “NGO Competence Center” project gave me a lot. Working in NGOs’ management boards for only a few years, I have
very little experience in this area so the trainings during the
“NGO Competence Center” project were an outstanding opportunity to broaden my knowledge. The possibility to meet
many experienced coaches was a super experience which
taught me a lot. By working in a group of more experienced
participants, I met many interesting people and learned to run
an organization better.

SULIMA
BEATA

Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Jestem zarówno specjalistą ds. rozliczeń projektów, jak i specjalistą ds. prawnych i organizacyjnych, organizacji i realizacji
szkoleń, promocji i ewaluacji oraz trenerem i doradcą. Zaangażowanym członkiem i/lub liderem zespołu Stowarzyszenia
Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ceniącym współpracę i różnorodność prowadzonych działań, poszukującym nowych wyzwań, niespełnionym wizjonerem lepszego świata. „Księgową” o artystycznej duszy, rockmanką
w kolorowych sukienkach i na wysokich obcasach, spełnioną
i szczęśliwą matką i żoną, miłośniczką kotów, filmów krótkometrażowych i Tolkiena.
Uczestniczę w działaniach Stowarzyszenia Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej, prowadzących do
budowy silnej i trwałej platformy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w postaci Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, działaniach prowadzących do nawiązania
partnerstw pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, przedstawicielami sektora biznesu oraz NGO. Koordynuję organizację działań promujących ekonomię społeczną
(targi, konferencje, seminaria), organizuję wsparcie w postaci
szkoleń i doradztwa dla NGO, osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych.
W najkrótszym z możliwych streszczeniu chciałabym: prowadzić działania związane z rozwijaniem świadomości ekologicznej, ochroną środowiska naturalnego, wspieraniem akcji
humanitarnych, kampanii i misji pokojowych, rozwijaniem
kompetencji w zakresie coachingu i HR, działalnością w obszarze sztuki (koncerty, wystawy, pokazy) i dużo, dużo innych.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” przede wszystkim pozwolił mi bardziej poznać i zrozumieć siebie, określić i sprecyzować swoje potrzeby, obszary, w których chciałabym jeszcze
się realizować. Dał mi wsparcie merytoryczne do zwiększenia
własnych kompetencji w zakresie bycia liderem zespołu oraz
dostarczył dodatkowych możliwości wymiany doświadczeń
z innymi liderami NGO.

I am a specialist for project accounting, but also for legal and
organizational matters, organizing and performing trainings,
promotion and evaluation, and finally a trainer and adviser.
I am a committed member and/or leader of the Europartner
European Integration Student Club Association [Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej]
through which I conduct a variety of activities, seek new
challenges, and am an unfulfilled visionary of a better world.
An “accountant” with an artistic soul, a rock girl in colourful
dresses and high heels, fulfilled and happy mother and wife,
lover of cats, short films, and Tolkien.
I participate in the actions by Europartner European Integration Student Club Association, which led to building a strong
and lasting platform for cooperation between NGOs in the
form of the Social Economy Support Center [Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej], actions which led to establishing
partnerships between local government entities, business
sector representatives, and NGOs. I coordinate the organization of activities which promote social economy (fairs, conferences, seminars), organize support in the form of trainings
and counselling for NGOs, the unemployed, and disabled
people.
To summarize as briefly as possible, I would like to: implement actions connected with ecological awareness, natural
environment protection, support for humanitarian actions,
campaigns and peace missions, development of coaching
and HR competences, actions in the field of arts (concerts,
exhibitions, shows) and much, much more.
Most importantly, the “NGO Competence Centre” project allowed me to get to know and understand myself better, to
determine and specify my needs, fields where I would like to
fulfil myself. It gave me professional support in terms of improving my team leadership competences, and it provided me
with additional possibilities to exchange my experiences with
other NGO leaders.

ŚWIETLIKOWSKI
ANDRZEJ

Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych
„Aktywne Osiedle”

Prawnik, trener, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku. Od 2011 r. pracuję w organizacjach pozarządowych przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych
i społecznych z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji środowisk lokalnych, partycypacji społecznej, wielokulturowości.
W obszarze moich głównych zainteresowań jest współpraca
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w tym
proces konsultacji społecznych i włączanie obywateli w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych oraz kontrola
społeczna i monitoring działań administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Jestem tatą Karola i Dominiki. Dla mnie ważny jest świat, w jakim
będą żyły moje dzieci. Z prawem do bezpieczeństwa i szczęścia.
Jeżeli poprzez moje działania choć troszkę wpłynę na poprawę
tego świata, to chcę to zrobić. Jestem liderem. Rola lidera – to
rola tego, kto widzi cel, kto prowadzi – to moja rola. Jako wiceprezes stowarzyszenia Aktywne Osiedle współpracuję z różnymi
partnerami. Tymi partnerami są w równym stopniu organizacje
pozarządowe, jak i administracja państwowa.
Trzy słowa, które mnie określają: emocje – empatia – uważność. Emocje – pozwalają mi zauważyć, co tak naprawdę jest
w moim życiu ważne. Empatia dla drugiego człowieka pozwala na popełnianie błędów. Uważność – to obserwacja życia
i ludzi bez oceniania, porównywania, a jednocześnie podchodzenie z ciekawością i zaangażowaniem do tego co teraz.
Pewnie, że to trudne. Wciąż się tego uczę.
Założę fundację, celem której będzie kształtowanie społeczeństwa demokratycznego poprzez promowanie monitoringu i kontroli społecznej, aktywizację środowisk lokalnych,
budowanie postaw obywatelskich, promowanie partycypacji
obywatelskiej.
Wiedzą zdobytą w projekcie „Centrum Kompetencji NGO”
zamierzam dzielić się z osobami, którym bliskie i ważne są
zmiany obecnie zachodzące, jak również zachęcać innych do
zwiększenia świadomości w tym zakresie.
Jednocześnie wszystko, co dotyczy nas, jest ważne.

Lawyer, trainer, graduate of the Faculty of Law at the University of Białystok.
Since 2011, I have been working in NGOs on creating and
implementing educational and social projects related to social
assistance, activating local communities, social participation,
and multiculturalism. Cooperation between local authorities
and NGOs, including public consultations, the participation
of citizens in decision making on public matters, and social
control and monitoring over actions taken by local authorities
and NGOs are in the field of my main interest.
I am a dad of Karol and Dominika. The world my children are
going to live in is important to me. Including the right to security and happiness. If by means of my actions I influence the
improvement of this world by just a little bit, I want to do it.
I am a leader. The leader’s role is the role of the person who
sees the goal, who guides. This is my role.
In a way, the leader’s role is inscribed in my life. Currently,
as vice president of the Active Neighbourhood Association
I cooperate with different partners every day. The partners are
both NGOs and government entities.
Three words that describe me: emotions – empathy – attentiveness. Emotions – they let me see what is really important
in my life. Empathy for other people allows me to make mistakes. Attentiveness – it is the observation of life and people
without judging, comparing, but at the same time approaching the “now” with curiosity and commitment. Sure it’s difficult. I’m still learning that.
I will start a foundation whose goal will be to shape a democratic society by promoting social monitoring and control,
activating local communities, building up civic attitudes, and
promoting citizens’ participation.
I intend to share the knowledge acquired during the “NGO
Competence Centre” project with people who find the current
changes dear and important. I am also going to encourage
others to raise their awareness in this field.
At the same time, everything which touches us is important.

WASZCZUK
JACEK

Stowarzyszenie „Przyjaciele z Osiedla”

Nazywam się Jacek Waszczuk, jestem osobą, która za swoją
pasję uważa pracę z ludźmi. Swoją pracę traktuję jak powołanie i część swojego życia. W każdym dniu staram się znaleźć
coś, co mnie uszczęśliwia i daje poczucie, że moje życie ma
sens, bardzo często jest to uśmiech innych ludzi, którym w jakimś stopniu mogłem sprawić radość.
Na co dzień pracuję w lokalnym programie pomocy społecznej jako wychowawca podwórkowy. Ponadto jestem członkiem stowarzyszenia na rzecz integracji dzieci i młodzieży
Przyjaciele z Osiedla, gdzie w dużej mierze kładziemy nacisk
na działania skierowane w stronę Sprawiedliwości Naprawczej oraz Obozów Profilaktycznych. Będąc instruktorem survivalu, w każdej wolnej chwili staram się zarazić innych swoimi
zainteresowaniami poprzez organizację obozów przetrwania
i zielonych szkół.
Oprócz ukończenia szkoleń specjalistycznych takich jak: trener treningu zastępowania agresji, taternik jaskiniowy, nurek
bojowy, bardzo chciałbym otworzyć własną szkołę survivalu
oraz placówkę specjalistyczną dla trudnej młodzieży.
Oprócz nowych, ciekawych znajomości podczas szkolenia
mogłem zdobyć nową wiedzę oraz poszerzyć już posiadaną.
Jestem pewien, że w dużym stopniu szkolenie wpłynęło na
mnie bardzo pozytywnie i pozwoliło zastanowić się nad własną osobowością. Podczas szkolenia miałem czas na zastanowienie się nad sobą i zauważenie, ile jeszcze mogę zrobić
dobrego w rozwoju osobistym, ogromny wkład miała w to wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dzięki której zajęcia miały
prawdziwy charakter warsztatowy. Ponadto w trakcie szkolenia dzięki instruktorom miałem możliwość spróbowania wdrożenia w życie swoich pomysłów związanych z założeniem
własnej działalności gospodarczej, poprzez złożenie wniosku
do projektu unijnego. Z czystym sumieniem poleciłbym każdemu to szkolenie.

My name is Jacek Waszczuk. I am a person who perceives
working with people as his passion. I treat my job as a vocation and part of my life. I try to find something that makes me
happy in each day, and something which gives me the feeling
that there is a point to my life. Very often it is the smile on the
faces of people who I could bring joy to in some way.
I work at the local social assistance program as a courtyard
counsellor. Moreover, I am member of an association for integrating children and youths, Friends from the Neighborhood
[Przyjaciele z Osiedla] where we put much focus on actions
aimed at Restorative Justice and Prophylactic Camps. Being
a survival instructor, I try to share my interests with others by
organizing survival camps and green schools.
Apart from finishing some specialized training such as Aggression Replacement, Tatra Mountains caver, and frogman,
I would like to open my own survival school and a specialized
facility for troublesome youths.
Apart from new and interesting acquaintances, during the
training I acquired new knowledge and broadened what I already knew. I am sure that the training influenced me in a positive way a great deal and it allowed me to reflect upon my own
personality. During the training, I had time to think about myself and to notice how much more I can do in terms of my personal development. Well-qualified education staff made their
great contribution to that and thanks to them the training had
a workshop character. Moreover, during the training, thanks to
the instructors, I had an opportunity to try and implement my
ideas concerning my own business by submitting an application for an EU project. I recommend this training to everyone.

ZALEWSKA
ANETA
Erasmus Student Network

Nazywam się Aneta Zalewska, studiuję Inżynierię Środowiska
na Politechnice Białostockiej. Angażuję się w działalność organizacji studenckiej Erasmus Student Network Politechnika
Białostocka. W wolnych chwilach uwielbiam czytać, jestem
uzależniona od słońca i uśmiechu.
Przede wszystkim zajmuję się bieżącą działalnością organizacji oraz angażuję się w realizowane przez nas projekty. W organizacji zajmuję się HR-em, czyli wszystkim, co związane
jest z członkami organizacji. Przeprowadzałam rekrutacje oraz
wdrażałam nowe osoby w działalność naszej sekcji. Zawsze
staram się dobrym przykładem motywować innych do działania.
Chciałabym przyczyniać się do dalszego rozwoju organizacji.
W przyszłości chciałabym opracować projekt, który stanie się
naszym projektem flagowym. Mam nadzieję, że w przyszłości
staniemy się wyspecjalizowaną organizacją, która w dalszym
ciągu realizowała będzie nasze cele.
Projekt „Centrum Kompetencji NGO” dał mi przede wszystkim ogrom wiedzy, która z pewnością pomoże mi i mojej organizacji w dalszym rozwoju. Dowiedziałam się wielu ciekawych
rzeczy, mogłam porozmawiać z członkami innych organizacji o potencjalnych problemach czy zagrożeniach. Wspólnie
mogliśmy szukać rozwiązań napotkanych przez nas problemów. Jednak projekt „Centrum Kompetencji NGO” to przede
wszystkim trenerzy, którzy zawsze starali się przekazać nam
jak najwięcej wiedzy oraz swojego doświadczenia. To wspaniali ludzie, którzy zawsze odpowiadali na setki zadawanych
przez nas pytań oraz rozwiewali wszelkie wątpliwości. Przekazane przez nich narzędzia oraz zdobyte na warsztatach umiejętności staram się wykorzystywać w praktyce jak najczęściej,
aby weszły mi w krew już na zawsze. Projekt ten dał mi duży
zastrzyk motywacji do dalszej działalności oraz podejmowania wszelkich prób rozwoju organizacji.

My name is Aneta Zalewska. I study Environmental Engineering at the Białystok University of Technology. I am involved
with the activity of the student organization Erasmus Student
Network at the Białystok University of Technology. In my free
time, I love to read. I am addicted to the sun and smiling.
First of all, I take care of the ongoing activities of the organization and get involved in the projects we do. In the organization, I take care of HR, which means everything related to
the members of the organization. I conduct recruitment and
involve newcomers into our section’s activity. I always try to
motivate others to take action by providing a good example.
I would like to contribute to the further development of the organization. In the future, I would like to design a project which
would become our signature project. I hope that in the future
we will become a specialized organization which will continue
to fulfil its goals.
The “NGO Competence Centre” project gave me vast
amounts of knowledge which will surely help my organization
to develop further. I learnt many interesting things. I could talk
with members of other organizations about potential problems or dangers. We could search together for solutions to
the problems we had encountered. I will associate the “NGO
Competence Centre” project with the trainers who always
tried to provide us with as much knowledge as possible and
with their own experiences. They are great people who always
answered hundreds of questions which we asked, and they
cleared all doubts. I try to use the tools they gave us and the
skills acquired during the workshops in practice as much as
possible so that they become second nature. The project gave
me a huge dose of motivation to continue my work and to
make all possible attempts to develop the organization further.

PROJEKT
W ŚWIETLE
BADAŃ
EWALUACYJNYCH
Project in the light
of evaluation process
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Przedmiotem badania ewaluacyjnego były opinie i oceny
uczestników projektu dotyczące wzrostu kompetencji, zmiany świadomości i wzrostu motywacji uczestników projektu
osiągniętego podczas szkoleń, konsultacji i treningów zrealizowanych w ramach Akademii Kompetencji Liderów NGO.
Podstawowym celem ewaluacji było wykazanie, że dzięki szkoleniom, indywidualnym spotkaniom i treningom zadaniowym
prowadzonym w ramach projektu osiągnięto podstawowe
miękkie wskaźniki realizacji projektu, tzn. uzyskano u uczestników podwyższenie kompetencji, motywacji i świadomości
w wybranych obszarach objętych oddziaływaniem projektu,
założonych na etapie projektowania przedsięwzięcia.
Pierwszoplanowym kryterium ewaluacji była skuteczność
działania Akademii Kompetencji NGO. Drugim, obok skuteczności, kryterium ewaluacji było odniesienie się do adekwatności środków zastosowanych do osiągnięcia zaprojektowanych celów. W szczególności chodzi tu o właściwą
organizację szkolenia i odpowiedni dobór metod szkoleniowych, a więc tych elementów, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na stopień realizacji celów projektu.
W ewaluacji wykorzystano dwa rodzaje badań:
Badania sondażowe z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej
wypełnianej przez uczestników projektu;
Badanie jakościowe polegające na zbieraniu opinii na temat
projektu w formie swobodnych wypowiedzi zamieszczanych
przez uczestników na stronie: http://www.ckngo.pl, przez
cały okres prowadzenia przedsięwzięcia.
W badaniach sondażowych uzyskano 48 ankiet wypełnionych przez wszystkich uczestników projektu. W badaniu
(i w projekcie) wzięły udział 32 kobiety, co stanowiło 2/3
ogółu uczestników, i 16 mężczyzn.
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The subject matter of evaluation consisted of project participants’ opinions and assessment of increasing skills,
changing awareness, and building up motivation of project
participants acquired during the training, counselling, and
exercises implemented within NGO Leaders’ Competence
Academy. The main objective of evaluation was to show that
thanks to the trainings, individual meetings, and task-oriented exercises conducted within the project, the basic soft
indicators of project implementation, which were assumed
at the preparatory stage of this undertaking, i.e. increase of
skills, motivation, and awareness in selected areas of the
project, were achieved by the participants.
The most important evaluation criterion was effectiveness of
the NGO competence Academy. The second evaluation criterion, besides effectiveness, was its relation to the suitability of measures applied to achieve the objectives. In particular, appropriate organization of the workshops and suitable
selection of training methods were taken into consideration,
being the elements that influence the implementation stage
of the project objectives in direct and indirect ways.
In the evaluation process, two study methods were applied:
Survey-based study with the use of auditorium questionnaire, filled in project participants;
Qualitative study consisting of collecting opinions about
the project in the form of unconstrained comments posted by the participants on the website http://www.ckngo.pl
throughout the duration of the project.
In the survey-based study, 48 questionnaires were completed by all the project’s participants. The sample group (as
well as the project itself) consisted of 32 women, constituting 2/3 of all the participants, and 16 men.
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Wyniki badania ankietowego

Results of survey-based study

Realizacja wskaźników projektu: wzrost kompetencji,
motywacji i świadomości u uczestników projektu

Achievement of project indicators: project participants’
increase in competence, motivation, and awareness.

Wszyscy uczestnicy zadeklarowali, że w wyniku udziału
w projekcie wzrosły ich kompetencje jako działacza lub pracownika sektora pozarządowego. Dokładnie 80% ankietowanych potwierdziło wzrost kompetencji w sposób zdecydowany, a pozostałe 20% wskazało odpowiedź „raczej tak”.
Planowana wartość wskaźnika realizacji projektu wynosiła
w odniesieniu do wzrostu kompetencji 90%, tak więc cel ten
został zrealizowany z nawiązką.
U niemal wszystkich uczestników (98%) po szkoleniach
wzrosła motywacja do działania na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego. Ponad 4/5 badanych wskazało na odpowiedź sugerującą silne przekonanie o wzroście własnych
motywacji proobywatelskich (odpowiedź „zdecydowanie
tak”), a ok. 16% wybrało odpowiedź „raczej tak”. Nieco ponad 2% zapytanych nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie o wzrost motywacji do działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
Także w tym przypadku wartość zrealizowana wskaźnika
sukcesu projektu przewyższyła wartość planowaną, która
wynosiła 85%.
Na etapie tworzenia wniosku założono, że w wyniku szkoleń i innych działań w ramach Centrum Kompetencji NGO
u 75% uczestników wzrośnie motywacja do zaangażowania
się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego. Prawie 90% ankietowanych, a więc
o 15 punktów procentowych więcej niż zaplanowano, potwierdziło, że efektem uczestnictwa w projekcie Centrum

All the participants stated that their skills as non-governmental sector activists or employees increased as a result
of their participation in the project. Exactly 80% of the participants surveyed confirmed the definite improvement of
their skills, and the remaining 20% selected the “rather yes”
answer.
The planned value of the project implementation indicator in
relation to the increase of competence was 90%, thus the
objective was achieved with results better than expected.
After the training sessions, motivation to work for a civil society increased for almost the whole group (98%). More than
4/5 of participants surveyed selected the answer suggesting strong belief in the increase of their civil motivation (the
“definitely yes” answer), and approx. 16% chose the “rather
yes” answer. Slightly more than 2% of the participants surveyed did not give a clear answer to the question concerning
the increase of motivation to work for a civil society.
In this case as well, the value of the project’s success indicator was higher than the assumed value of 85%.
At the stage of preparing the application it was assumed
that as a result of the training and other activities within
the NGO Competence Centre, the motivation to become
involved in social watchdog organizations of local and government-level public institutions would be raised in 75% of
participants. Nearly 90% of the participants surveyed,15
percentage points more than planned, confirmed that their
motivation to become involved in a watchdog organization

PL

ENG

Kompetencji NGO jest wzrost ich motywacji do zaangażowania się w kontrolę instytucji publicznych. Ponad 64% respondentów wyraziło taki pogląd w sposób zdecydowany,
a ponad 20% w sposób umiarkowany.
Wszyscy uczestnicy odnotowali po szkoleniach wzrost motywacji do pracy na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań wspierających procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, co o 15 punktów procentowych
przewyższa wartość planowanego wskaźnika realizacji projektu. Należy zaznaczyć, że przeważająca większość badanych (80%) była o tym przekonana w zdecydowany sposób.
Niemal wszyscy ankietowani (96%) uczestnicy projektu potwierdzili, że w wyniku szkolenia wzrosła ich świadomość
w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, w tym ponad
70% wyraziło taką opinię w sposób zdecydowany. Pozostałe
4% nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło możliwości wzrostu
świadomości w kwestii równości ze względu na płeć. Planowana wartość wskaźnika w tym przypadku była o około 11%
niższa niż zrealizowana i wynosiła 85%.

had increased as a result of their participation in the NGO
Competence Centre project. More than 64% of respondents
expressed their view in a definite way, and more than 20%
with moderation. After the training sessions, all the participants observed an increase in motivation to work for the
creation of innovative solutions supporting democratic processes and the development of civil society, which is higher by 15 percentage points than the assumed value of the
project implementation indicator. It needs to be emphasized
that the vast majority of the respondents (80%) were definitely convinced of this fact.
Nearly all the participants surveyed (96%) confirmed that as
a result of the training sessions their awareness in relation
to equal opportunities for men and women had increased,
including 70% who expressed their opinion in a definite way.
The remaining 4% neither confirmed nor denied the possibility of their awareness’ improvement in relation to gender
equality. The assumed value of the indicator in this case was
about 11% lower than the achieved value resulting in 85%.

Ocena organizacji projektu

Assessment of project organization

Zarówno, jeżeli chodzi o ogólnie rozumianą organizację
projektu Centrum Kompetencji NGO, jak i w odniesieniu
do zastosowania innowacyjnej metody szkolenia łączącej
warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne oraz trening
zadaniowy, uczestnicy wystawili bardzo wysokie oceny.
W przypadku organizacji projektu zdecydowanie przeważały
oceny celujące – takie noty wystawiło ok. 3/4 uczestników
(74%). Około 1/5 badanych wskazała na ocenę bardzo dobrą, a pozostałe 6% na ocenę dobrą.
W projekcie Centrum Kompetencji NGO wdrożono meto-

The participants assessed very highly not only the NGO
Competence Centre project’s organization understood in
general terms, but also the application of innovative training
methods combining group workshops, individual counselling, and task-oriented workouts.
As far as project organization is concerned, there were
mainly excellent grades – given by approx. 3/4 of the participants (74%). About 1/5 of the respondents selected very
good grades, and the remaining 6% good grades.
The training method used during the NGO Competence
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dę szkoleniową polegającą na zastosowaniu połączenia
warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych. Niemal
wszyscy uczestnicy (98%) stwierdzili, że takie połączenie
przyczyniło się do uzyskania lepszych rezultatów w przekazywaniu wiedzy i umiejętności niż gdyby zastosowano jedynie warsztaty grupowe. Pozostałe 2% zapytanych (jedna
osoba) nie potrafiło wyrazić jednoznacznej odpowiedzi odnośnie do badanej kwestii.
W opinii niemal wszystkich uczestników, trening zadaniowy wdrożony do programu projektu zaowocował przełożeniem wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie szkolenia
na praktyczne umiejętności działania. Deklaracji wyrażających zdecydowane przekonanie było prawie 3/4.
Satysfakcja z udziału w projekcie
Projekt osiągnął bardzo wysokie oceny ankietowanych. Niemal 80% uczestników oceniło projekt Centrum Kompetencji
NGO na ocenę celującą. Około 17% wystawiło notę bardzo
dobrą, a 4% ocenę dobrą.
Wskaźnikiem satysfakcji z odbytego projektu mogą być odpowiedzi na pytanie, czy uczestnicy skłonni byliby polecić
udział w nim innym osobom. Wszyscy zapytani uczestnicy
Centrum Kompetencji NGO zarekomendowaliby innym osobom. Prawie 80% ankietowanych stwierdziło, że poleciłoby
udział w projekcie w sposób zdecydowany.
Również wszyscy biorący udział w projekcie zadeklarowali chęć
uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu poszerzenie kompetencji związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na wyższym poziomie niż w Centrum Kompetencji NGO.
Około 70% wskazań w tym przypadku stanowiły odpowiedzi
„zdecydowanie tak”, a pozostałe około 30% „raczej tak”.
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Centre project consisted of applying a combination of group
workshops and individual counselling. Almost all the participants (98%) stated that this kind of combination contributed
to achieving better results in conveying knowl-edge and skills,
as compared to having group workshops only. The remaining 2% of the respondents (one person) was not able to give
a clear answer in relation to the subject matter of the study.
In the opinion of almost all the participants, task-oriented
exercises implemented in the project’s program resulted in
translating theoretical knowledge gained during the training sessions into practical performance skills. Nearly 3/4 of
declarations expressed definite belief in this matter.
Satisfaction with Project Participation
The project was assessed very highly by the respondents.
Nearly 80% of the participants gave the NGO Competence
Centre project excellent grades. About 17% graded the project as very good, and 4% as good.
The answers to the question of whether the participants
would be willing to recommend the project to others may be
perceived as the satisfaction indicator of the project. All the
NGO Competence Center participants would recommend the
project to others. Nearly 80% of the respondents stated that
they would definitely recommend participation in the project.
Moreover, everyone who took part in the project expressed
their willingness to participate in the training sessions aiming
at improving competences connected with the functioning of
non-governmental organizations at a higher level than in the
NGO Competence Centre project.
About 70% of answers in this case were “definitely yes”, and
the remaining 30% “rather yes”.
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Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w projekcie

Additional benefits from participation in the project

Udział w projekcie miał dodatkowy efekt w postaci pogłębienia kontaktów między członkami organizacji pozarządowych
biorących udział w szkoleniach. Największy odsetek – 58%
respondentów – odpowiedział, że skutkowało to podjęciem
współpracy między organizacjami. Około 36% odpowiedzi
wskazywało na współpracę między poszczególnymi uczestnikami, ale bez angażowania organizacji, których są członkami. Ponad 1/4 respondentów nawiązała kontakty na gruncie towarzyskim.
Kontakty między uczestnikami nawiązane podczas szkolenia zaowocowały także utworzeniem nowej wspólnej organizacji. Aż 20% respondentów wskazało na taki efekt projektu. Około 2% ogółu (1 osoba) nie stwierdziło w swoim
przypadku zacieśnienia więzi z innymi działaczami i pracownikami NGO.
Uczestników poproszono, aby napisali, jakie dodatkowe
korzyści wykraczające poza zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności w organizacji
pozarządowej zyskali w wyniku uczestnictwa w projekcie.
Około 30% ankietowanych (14 osób) wskazało na zmiany
w życiu osobistym takie jak rozwój osobisty, wzrost pewności siebie, poszerzenie horyzontów, otwarcie na innych,
wzrost motywacji itp. Taki sam odsetek badanych wskazał
na nawiązaną w trakcie szkoleń współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi jako na swoistą wartość dodaną
projektu. Wzrost umiejętności zarządzania organizacjami
został wymieniony przez około 8% respondentów (4 osoby) i taki sam odsetek wskazał na poznanie nowych ludzi
i integrację z uczestnikami szkolenia. Możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń doceniło około 6% zapytanych

Participation in the project had an additional effect in the
form of strengthening contacts among the members of
non-governmental organizations taking part in the training
sessions. The highest percentage – 58% of respondents –
stated that it resulted in undertaking cooperation between
organizations. About 36% of the answers indicated cooperation between certain participants, without the involvement
of the organizations which they are members of. More than
1/4 of respondents established contacts in social terms.
Contacts among the participants found during the training
sessions resulted in the establishment of a new organization. As many as 20% of the respondents pointed to this
effect of the project. About 2% of all (1 person) did not observe, in their case, tightening of bonds with the other NGO
activists and employees.
The participants were asked to list additional benefits they
received during the project, which went beyond knowledge
and skills acquisition, within the scope of conducting activities in non-governmental organizations. About 30% of the
participants surveyed (14 people) pointed to changes in their
private lives, such as personal development, increase of
self-confidence, broadening their horizons, becoming more
open to other people, motivation growth, etc. The same percentage of respondents mentioned cooperation with other
non-governmental organizations established in the course
of the training sessions as a specific added value of the project. Gaining organization management skills was indicated
by 8% of the respondents(4 people) and the same percentage listed meeting new people and integration with the project participants. The opportunity to exchange experiences
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(3 osoby). Po około 4% uczestników (2 osoby) wymieniło:
pożyteczne spędzanie czasu i naukę strzelania.
Należy stwierdzić, że projekt odniósł sukces we wszystkich
aspektach poddanych badaniu ewaluacyjnemu. Oceniając
projekt Centrum Kompetencji NGO przez pryzmat kryteriów ewaluacyjnych należy podkreślić, że działania nakierowane na podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia
organizacji pozarządowej, wzrostu motywacji proobywatelskich i świadomości równości ze względu na płeć charakteryzowały się pełną skutecznością. Wyniki ewaluacji
pokazują, że założone wskaźniki procentowe realizacji
projektu zostały osiągnięte z nawiązką, a pożądane zmiany
w obszarach: kompetencji, motywacji i świadomości obejmowały wszystkich lub niemal wszystkich uczestników.
W projekcie osiągnięto także pewne wartości nieopisane we wniosku projektowym. Uczestnicy wskazywali, że
w wyniku uczestnictwa w szkoleniach odnieśli takie korzyści jak: pozytywne zmiany w życiu osobistym, rozwój
osobisty, wzrost pewności siebie, poszerzenie horyzontów,
otwarcie na innych, wzrost motywacji do działania, a także
nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
Środki zastosowane w projekcie Centrum Kompetencji
NGO okazały się jak najbardziej adekwatne do osiągnięcia
zaprojektowanych celów. Zarówno badania ankietowe, jak
i analiza treści opinii zamieszczonych przez uczestników
na stronie projektu, potwierdzają, że organizatorzy zadbali
o właściwą organizację szkolenia, włącznie z najdrobniejszymi detalami. Uczestnicy potwierdzili także odpowiedni
dobór metod szkoleniowych wraz z innowacyjnym połączeniem warsztatów, konsultacji indywidualnych i treningu
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was appreciated by about 6% of the surveyed (3 people). An
effective way of spending leisure time and shooting lessons
were mentioned by about 4% (2 people) each.
It needs to be stressed that the project achieved success in
each and every aspect analyzed in the evaluation study. Assessing the NGO Competence Centre project from the point
of view of evaluation criteria, it must be emphasized that the
activities aimed at raising competences related to managing
non-governmental organizations, increasing civil motivation
and gender equality awareness were fully effective. The evaluation results show that the assumed percentage indicators
of project implementation were achieved more successfully
than expected, and the desired changes in the competences, motivation, and awareness areas could be observed in
all, or almost all, the participants.
The project resulted also in achieving certain values that
were not described in the project application. The participants mentioned that as a result of taking part in the training sessions, they gained the following benefits: positive
changes in private life, personal development, increase of
self-confidence, broadening their horizons, becoming more
open to other people, increase of motivation to pursue
various activities, and establishing cooperation with other
non-governmental organizations.
The measures applied in the NGO Competence Centre project proved to be suitable for achieving the assumed objectives. Both the survey-based study and the analysis of opinions
posted by the participants on the project website confirm that
the organizers took care of proper organization of the training
sessions to the tiniest detail. The participants also acknowledged suitable selection of training methods and innovative
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zadaniowego. Co istotne, wiedza i umiejętności przekazywane podczas szkoleń miały, z punktu widzenia uczestników, silny związek z praktyką.
Koncepcja projektu i jego realizacja, dobór odpowiednio
przygotowanej merytorycznie i dydaktycznie kadry trenerskiej, program szkolenia, atmosfera oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów osobistych i organizacyjnych
– te kwestie zostały wręcz entuzjastycznie przyjęte przez
uczestników zamieszczających swoje opinie na stronie
projektu.
Wysoki poziom satysfakcji z uczestnictwa w projekcie potwierdzają także badania ankietowe. Wszystkie osoby biorące
udział w projekcie zadeklarowały, że wzięłyby udział w szkoleniu stanowiącym kontynuację Centrum Kompetencji NGO,
gdyby takie było organizowane. Również wszyscy uczestnicy
poleciliby szkolenie innym zainteresowanym osobom.
Dane społeczno-demograficzne
Największy odsetek uczestników projektu Centrum Kompetencji NGO stanowili członkowie zarządu organizacji pozarządowych – 46,5%. Dokładnie 1/3 ankietowanych to pracownicy organizacji, a ok. 22% to wolontariusze.
Ponad 40% uczestników deklarowało staż pracy na rzecz
organizacji pozarządowej w wymiarze od 1 do 5 lat. Znacznie mniej, bo około 24%, ankietowanych wskazało, że ich
staż pracy w NGO mieści się w przedziale od 6 do 10 lat. Po
około 11% respondentów wykazywało staż pracy w wymiarze: poniżej roku, 11-15 lat i ponad 15 lat.
Wśród uczestników dominowały osoby w wieku od 31 do 40
lat – takich respondentów było niemal 40%. Nieco mniejszy
odsetek stanowili ankietowani do 30. roku życia. Taki sam
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combination of workshops, individual counselling, and taskbased exercises. What is important, knowledge and skills conveyed during the training sessions were, from the participants’
standpoint, strongly connected with practical aspects. The
concept of the project and its implementation, the selection
of trainers well-prepared in substantive and methodological
terms, the program of the training sessions, atmosphere, and
the opportunity to establish new personal and professional
contacts – these aspects were enthusiastically approved by the
participants, who posted their opinions on the project website.
The high level of satisfaction derived from participation in the
project has also been confirmed by the survey-based study. All
the people taking part in the project declared that they would
participate in a coaching session organized as a continuation
of the NGO Competence Centre, if it were to be held. Furthermore, all the participants would recommend the training sessions to other people interested.
Social and demographic data
The highest percentage of the “NGO Competence Centre”
project participants were NGO board members – 46.5%.
Exactly 1/3 of the participants were organization employees,
and approx. 22% were volunteers. Over 40% of the participants declared their work experience in NGOs as being
1 to 5 years. Significantly fewer, about 24%, indicated that
their work in NGOs falls within the 6 to 10 years interval. The
following intervals were stated by 11% of respondents each:
less than a year, 11-15 years, and over 15 years.
Among the participants, people aged from 31 to 40 were
predominant – nearly 40% of respondents. A slightly lower percentage were participants below 30 years of age. The
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procent – ok. 13 – zadeklarowało wiek w przedziałach od 41
do 50 lat i od 51 do 60 lat. Nie było osób z najstarszej grupy
wiekowej – powyżej 60. roku życia.
Wyniki badania jakościowego
Przez cały czas działania Centrum Kompetencji NGO
uczestnicy mogli zamieszczać swoje opinie dotyczące
projektu na stronie internetowej, specjalnie utworzonej na
potrzeby przedsięwzięcia. Była to dodatkowa forma komunikowania się uczestników z organizatorami i w trakcie
realizowania projektu pełniła rolę w ewaluacji śródokresowej, formatywnej, umożliwiającej wprowadzanie bieżących
zmian do prowadzanych działań. Po zakończeniu zajęć
z uczestnikami zebrane na stronie internetowej opinie zostały wykorzystane do sporządzenia ewaluacji końcowej,
konkluzywnej.
Przegląd opinii uczestników pokazuje, że projekt zyskał
bardzo pozytywny, wręcz entuzjastyczny odbiór u niemal
wszystkich uczestników. Projekt był doskonały pod każdym
względem. Zarówno zaplecze merytoryczne w postaci wykwalifikowanych trenerów, ciekawego programu szkoleń, jak
i organizacyjne – przemiła atmosfera na zajęciach, sprawiły,
że tych kilka miesięcy zajęć było czasem całkowicie wykorzystanym na rozwój i doskonalenie umiejętności bycia dobrym liderem (K3).
Najwięcej opinii dotyczyło osób prowadzących zajęcia.
Każde kilkudniowe szkolenie było prowadzone przez niesamowitych trenerów i ekspertów, których zapamiętam na
długo (K7).
Chwalono zarówno przygotowanie merytoryczne, fachowość i profesjonalizm trenerów, jak i metody prowadzenia
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same number – about 13% each – declared their age group
as 41-50 and 51-60. There was no one over 60 years of age.
Qualitative study results
Throughout the whole period of NGO Competence Centre’s
activity, the participants could post their opinions about the
project on the website, created for the purposes of this undertaking. It was an additional form of communication between the participants and the organizers, and during the
course of the project, it served the role of mid-term formative evaluation which enabled alterations to the activities
conducted on an ongoing basis. Upon having finished the
meetings with the participants, the opinions gathered on the
website were used for the final summative evaluation.
Review of participants’ opinions shows that the project was
received very positively, even enthusiastically, by almost all
of the participants. The project was perfect in every way.
The substantive background, in the form of well-qualified
trainers and interesting training schedule; and organizational
back-ground (extremely nice atmosphere during the classes)
turned those few months into a time which was completely
utilized to develop and master the ability of being a good
leader. (K3)
The majority of the opinions referred to the people who conducted the classes. Each training session was conducted by
amazing trainers and experts that I will remember for a long
time. (K7)
The participants praised the substantive preparation,
com-petence, and professionalism of the trainers; as well as
the methods of conducting the classes, ways of conveying
the knowledge adapted to the participants’ levels; but also
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zajęć, sposób przekazywania wiedzy dostosowany do poziomu uczestników, a także to, że prowadzący zachowywali się w sposób budzący sympatię i udzielali wsparcia
uczestnikom. Uczestnictwo w jednym tylko zjeździe CK
NGO dotyczącym negocjacji równoważne jest z kilkudziesięcioma godzinami spędzonymi na uczelni (M9).
Program zajęć oceniano jako interesujący, rozwijający,
o różnorodnej tematyce, związany z realnymi problemami
i konkretny, spójny, a także stymulujący. Warsztaty i ćwiczenia budziły wśród uczestników wiele emocji (K5). Tematyka zajęć była bardzo dobrze dobrana (K7). Uczestnikom
podobała się warsztatowa forma zajęć oraz wprowadzenie
konsultacji indywidualnych, a także możliwość sprawdzenia swoich pomysłów na grupie.
Równie pozytywnie oceniano organizację projektu. Organizacja zajęć SUPER (K7) (wyróżnienie autora opinii). Odnotowano tylko jedną opinię, w której wyrażano pewne,
niesprecyzowane zastrzeżenia do sposobu wdrażania projektu. Pomysł na ten projekt genialny, realizacja tak sobie
(M4). Uznanie zyskała sprawność organizacyjna, dobry
kontakt z organizatorami, elastyczne podejście do uczestników. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w celu usprawnienia komunikacji organizator przekazywał uczestnikom
informacje nie tylko w powszechnie przyjęty sposób via
e-mail, ale także za pomocą SMS-ów.
Kilka osób wyraziło opinię o bardzo dobrym cateringu zapewnionym przez organizatora. Jedna osoba krytycznie
odniosła się do serwowania posiłków na jednorazowych
talerzach. Po tej uwadze organizatorzy zapewnili normalną zastawę. Świadczy to o zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za organizację szkoleń, dbałości o potrzeby
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the fact that the trainers behaved in a way which evoked
positive emotions and provided support for the participants.
The participation in only one NGO Competence Centre session related to negotiations is equal to dozens of hours spent
at a higher education facility. (M9)
The program was assessed as interesting, developing, covering diversified topics, related to real problems and concrete, coherent, and stimulating. The workshops and classes
aroused emotions among the participants. (K5) The subject
matter of the classes was selected well. (K7) The participants
liked the workshop form of the classes and the introduction
of individual counselling, but also the possibility to test one’s
ideas on the group.
The project’s organization was assessed in an equally positive way. The classes’ organization – SUPER (K7) (capitalization as used by the statement’s author). There was only one
opinion, where there were some indefinite objections as to
the project’s implementation. The idea for the project was
brilliant but the implementation – so-so. (M4) Organizational efficiency, good contact with the organizers, and flexible
approach to the participants were appreciated. It requires
emphasizing that in order to enhance communication, the
organizers sent information to the participants not only in
e-mail form, which was the most popular, but also via text
messages.
A few people expressed their opinions about very good catering services provided by the organizers. One person was
critical of the meals being served on disposable plates. After this remark, the organizers provided regular tableware.
This proves the commitment of the people responsible for
organizing the training sessions. It is also a sign of caring
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uczestników oraz o wsłuchiwaniu się w opinie i reagowaniu
na bieżąco na ujawniające się potrzeby i problemy. Podkreślano także dobre warunki w salach wykładowych, choć
znalazła się także uwaga o braku klimatyzacji potrzebnej
w cieplejsze dni.
Dla części uczestników korzyścią odniesioną z uczestnictwa w projekcie była możliwość poznania ciekawych ludzi
z różnych środowisk, przedstawicieli innych organizacji pozarządowych. Taka integracja środowiska działaczy i pracowników pozarządowych otworzyła możliwość podjęcia
wspólnych projektów i założenie nowych organizacji.
Wartością projektu podkreślaną przez uczestników była
możliwość wymiany doświadczeń. Wymiana zdań i doświadczeń z innymi uczestnikami była także bardzo owocną
formą szkolenia (M8).
W opiniach poruszane były również kwestie związane z korzyściami o charakterze psychologicznym: wzrost motywacji, lepsze poznanie siebie czy wręcz zmiana swojego
życia. Odkryłem w sobie „zieloną” stronę, lepiej poznałem
siebie, pozyskałem ogromną wiedzę (M10).
Za podsumowanie oceny projektu wrażonej w opiniach
uczestników i jednocześnie reprezentatywny przykład wypowiedzi ze strony internetowej mógłby posłużyć poniższy
cytat: Jestem pod dużym wrażeniem kompetencji trenerów
i organizatorów CK NGO. Chylę czoło przed Waszą wiedzą
i umiejętnościami szkoleniowymi, sprawnością w posługiwaniu się dostępnymi narzędziami trenerskimi; podziwiam
za umiejętne kierowanie uwagą uczestników oraz wykorzystanie szerokiego wachlarza ćwiczeń angażujących nas do
myślenia, no i poniekąd do działania. Uczestnicy wyrażają
także zainteresowanie uczestnictwem w kontynuacji pro-
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for the participants’ needs and of listening to opinions and
reacting on an ongoing basis to the needs and problems
which arose. Good conditions of lecture rooms were also
stressed, although there was one remark about the need of
air conditioning during hot days.
For some of the participants, a benefit derived from taking
part in the project was the opportunity of meeting interesting people from different milieus, representatives of other
NGOs. Such integration of non-governmental activists and
employees opened the possibility to undertake projects or
establish organizations together.
The value emphasized by the participants was the chance
to ex-change experiences. Exchanging opinions and experiences with other participants was also a very fruitful form
of training. (M8)
Matters related to psychological benefits, such as increased
motivation, better understanding of oneself, or change
of one’s life were also touched upon in the opinions. I’ve
dis-covered the “green” side of me. I’ve gotten to know myself better. I’ve acquired vast knowledge. (M10)
The following quotation can easily be used as the summary
of the project’s assessment, expressed in the participants’
opinions, and as a representative example of statements
made on the website: I am greatly impressed by the competences of “NGO Competence Centre’s” trainers and organizers. I would like to express my admiration for your knowledge and training skills, the proficiency in using the available
training tools; I admire you for your skillful direction of the
participants’ attention and for applying a broad spectrum of
exercises engaging us in thinking and, in a way, in action. The
participants also hope to take part in the project’s continua-
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jektu. Jeśli byłaby druga część projektu – wchodzę w ciemno:) (M5).
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tion. If there was a second part to the project – I’m in without
hesitation :) (M5)
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