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SZKOŁA MENEDŻERÓW 
SPOŁECZNYCH

"Szkoła Menedżerów Społecznych" organizowana przez Instytut Spraw 
Obywatelskich (INSPRO) w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum 
KLUCZ to:

Zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i spółek 
non profit do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń "Szkoła Menedżerów Społecznych".

96 godzin bezpłatnych szkoleń w okresie lipiec 2017 - grudzień 2017, 
10 godzin bezpłatnego coachingu dla wybranych osób,
kadra specjalistów, którą niejedna firma szkoleniowa mogłaby się pochwalić,
praktyczna wiedza i innowacyjne narzędzia do osiągnięcia sukcesu Twojego podmiotu,
sprawdzone strategie liderów,
networking. 
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CENTRUM KLUCZ
Centrum KLUCZ, inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), od 2011 roku wspiera 
liderów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu funduszy. W 2015 roku uchwałą Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Wysokiej Jakości. 

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności 
lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności i wpływu. Prężnie  działające podmioty ekonomii 
społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg 
doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności
lokalnej. 

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich 
wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu 
i wspierać animowanie zmian. 

Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski. 

www.centrumklucz.pl
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INSTYTUT SPRAW 
OBYWATELSKICH (INSPRO)

Głos Obywateli 
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. 
Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw 
obywatelskich. 

Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, 
miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się 
w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość 
codziennego życia. 

Jak działamy? 
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją 
obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze 
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki 
podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy 
i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami. 

www.inspro.org.pl
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Udział w 6 dwudniowych szkoleniach 
(w ciągu pół roku zrealizujemy 96 godzin 
szkoleniowych), które wzmocnią Ciebie jako
lidera oraz pomogą rozwinąć 
potencjał Twojego podmiotu ekonomii 
społecznej.

CO 
OFERUJEMY?

Możliwość skorzystania z 10 godzin 
coachingu.

Dodatkowe wsparcie w postaci 
indywidualnych doradztw oraz możliwości 
skorzystania z usług specjalistycznych.

Dwie publikacje. 

Każdy uczestnik otrzyma także materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału oraz wyżywienie w czasie 
szkolenia (całodzienną przerwę kawową oraz lunch).
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PLANOWANE
SZKOLENIA



Zwycięskie zespoły

Zarządzanie i planowanie 
strategiczne

Techniki sprzedaży i negocjacji

Prawno-księgowe aspekty 
funkcjonowania PES

Rozwiązania skutecznej sprzedaży

Efektywne spotkania biznesowe

TEMAT

Magdalena Doliwa-Górska

Karolina Cyran-Juraszek

Tomasz Sidewicz

Teresa Zagrodzka

Monika Jakubowicz

Zbigniew Lazar 

TRENER* DATA*

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera i/lub terminu szkolenia.

24-25 lipca 2017

23-24 sierpnia 2017

12-13 września 2017

19-20 października 2017

9-10 listopada 2017

5-6 grudnia 2017
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Zapraszamy przedstawicieli 
podmiotów ekonomii społecznej 
(fundacji i stowarzyszeń prowadzących 
działalność gospodarczą i/lub aktywną 
działalność odpłatną pożytku 
publicznego, spółdzielni socjalnych 
i spółek non profit) zarejestrowanych 
na terenie Łodzi.

DLA KOGO?

Do udziału w cyklu szkoleń 
zapraszamy w pierwszej 
kolejności członków zarządów oraz 
osoby odpowiedzialne za 
funkcjonowanie podmiotów i ich 
rozwój.

8



DLACZEGO 
WARTO?

Zdobędziesz zestaw reguł, przykładów, 
dobrych praktyk i narzędzi do 
wykorzystania w codziennym 
zarządzaniu podmiotem. 
Zrozumiesz, że różne aspekty działania 
podmiotu się przenikają – gdy jeden 
element źle pracuje, wpływa to na 
całość.
Zainspirujesz się do wprowadzenia 
zmiany, a my wesprzemy Cię w jej
wprowadzeniu.
Uporządkujesz wiedzę i rozpoznasz 
własne kompetencje 
w obszarach poruszanych na 
szkoleniach.  
Wzmocnisz relacje z przedstawicielami 
innych podmiotów ekonomii społecznej 
– zyskasz możliwość nawiązania nowych 
kooperacji. 
Poczujesz się lepiej 
przygotowany/przygotowana do 
realizacji misji Twojej organizacji. 
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NASI KLIENCI O SZKOLENIACH 
CENTRUM KLUCZ

Szkolenie pozwoliło mi zrobić krok ku profesjonalizacji działań.

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Szkolenie było dobrze zaplanowane, przeprowadzone ćwiczenia były przydatne, ukazały 
obszary do poprawy.

Fundacja Instytut DziałańEdukacyjno-Terapeutycznych INERO

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

Świetna atmosfera na szkoleniu, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, atrakcyjny mimo 
„ciężkości” materii.

Fundacja Edukacji Demokratycznej Dmuchawiec

Dzięki coachingowi odkryłam kilka istotnych i zaskakujących dla mnie rzeczy. Teraz czuję się 
mocniejsza i bardziej świadoma; mam wrażenie, że zaczynam już czerpać z tego co wydarzyło 
się w toku procesu coachingowego – nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym.
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Wzmocnienie rozwoju ekonomicznego 
podmiotów ekonomii społecznej.PO CO SZKOŁA 

MENEDŻERÓW 
SPOŁECZNYCH?

Systematyczne uzupełnianie wiedzy 
dotyczącej prowadzenia i rozwijania 
działalności ekonomicznej 
w podmiotach ekonomii społecznej, 
zarządzania oraz nawiązywania 
współpracy z podmiotami z otoczenia 
ekonomii społecznej.
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Regularnego i aktywnego uczestnictwa 
w całym cyklu szkoleniowym 
(w uzasadnionym przypadku może 
zastąpić Cię inny przedstawiciel 
podmiotu).

CZEGO 
OCZEKUJEMY?

Podpisania umowy udziału w cyklu 
szkoleniowym. 

Przystąpienia do projektu „Łódzki 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej” podmiotu, który 
reprezentujesz. Przystąpienie do 
projektu wiąże się z podpisaniem 
umowy na świadczenie usług objętych 
pomocą de minimis oraz dostarczeniem 
niezbędnych dokumentów wskazanych 
w umowie. 
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JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

PAMIĘTAJ: 

Twoje szanse na przyjęcie do projektu 
zwiększają się, gdy rzetelnie i sumiennie 
wypełnisz formularz zgłoszeniowy.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ 
sfotografowany) przesłać na adres e-mail karolina.fijolek@inspro.org.pl do dnia 20 lipca 2017 r.  

Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: 
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. 
Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40. 

Formularze niepodpisane oraz niewypełnione w całości nie będą rozpatrywane. 

W cyklu szkoleń planowany jest udział 
12 osób – po 1 przedstawicielu 
z 12 podmiotów (w uzasadnionych 
przypadkach w niektórych szkoleniach 
może wziąć udział inny przedstawiciel 
tego samego PES).  

OFERTA LIMITOWANA
13



KAROLINA FIJOŁEK

e-mail: karolina.fijolek@inspro.org.pl 
tel. 512 034 281; 42 630 17 49

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY 
O KONTAKT



CYKL SZKOLEŃ "SZKOŁA MENEDŻERÓW SPOŁECZNYCH"
REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU 

"ŁÓDZKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"


