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WPROWADZENIE 

 

Prezentujemy Państwu raport z przebiegu pilotażowej edycji Akademii Liderów 

Zmiany na Warmii i Mazurach. Została ona wdrożona w 2018 roku dzięki środkom 

finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako zadanie 

publiczne w obszarze aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.  

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na wzrost kapitału 

społecznego i ludzkiego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-

mazurskiego poprzez: Wspieranie przedsięwzięć o charakterze szkoleń i spotkań 

lokalnych liderów wiejskich (m. in. sołtysów) mających na celu wymianę doświadczeń 

i podnoszenie kompetencji. Autorem i realizatorem pierwszej edycji jest Fundacja 

Alternatywnej Edukacji „ALE” z Mrągowa.  

 

ALZ to program rozwoju kompetencji dla liderów małych wspólnot lokalnych  

na obszarach wiejskich. Do których zaliczamy:      

                      

sołtysów, członków, pracowników i wolontariuszy  

organizacji pozarządowych, wiejskich klubów sportowych, OSP, 

    przewodniczących kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych,  

duszpasterzy i innych aktywnych działaczy społecznych. 

 

Motto przewodnie Akademii Liderów Zmiany brzmi: „Lider to ktoś, kto pracuje tak,  

by inni chcieli też pracować, to ktoś, kto wierzy w sens tego co robi tak mocno,  

by inni też uwierzyli. Bycie liderem to towarzyszenie przed, w trakcie i po 

zakończeniu działania.” Zatem, co czyni z lidera lidera? Jakie ma kompetencje, 

wiedzę, doświadczenie i inne zasoby do pełnienia tej roli?  

 

Bycie liderem zmiany to bycie liderem w ciągłej zmianie –  

czyli  świadomie podejmującym drogę własnego rozwoju osobistego, 

społecznego, obywatelskiego. 

 

Efektywne oddziaływanie na aktywność mieszkańców wsi 

(społeczną i obywatelską), aby budować z nimi świadomą 

wspólnotę decydującą o jakości życia,  

wymaga umiejętności bycia i towarzyszenia w procesie 

zmiany. 

Odkryciu i wzmocnieniu tych kompetencji posłużył 

trójobszarowy program szkoleniowy Akademii Liderów 

Zmiany. 
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PROGRAM  PIERWSZEJ EDYCJI AKADEMII LIDERÓW ZMIANY 

 

Program szkoleniowy składa się z 24 godzin, w podziale na 3 jednodniowe zjazdy  

po 8h dydaktycznych, w dni wolne od pracy – soboty. Zjazdy były prowadzone przez 

zespół Fundacji „ALE”. Merytorycznie program zawiera: 

 

Obszar 1: WYKORZYSTANIE OSOBISTEGO POTENCJAŁU  

DO WPROWADZANIA ZMIANY 

 

1. Diagnoza osobistego poziomu proaktywności życiowej i reagowania na 

zmiany 

2. Mój styl liderski w mojej społeczności lokalnej – potencjał i zagrożenia 

3. Kompetencje lidera do inicjowania zmiany społecznej na obszarach wiejskich 

 

Obszar 2: DIAGNOZA SPOŁECZNA W INICJOWANIU ZMIANY 

 

1. Aktywne słuchanie i asertywna komunikacja jako narzędzia bezpośredniej 

diagnozy potrzeb społecznych 

2. Towarzyszenie w drodze ku zmianie: Potrzeba – Wizja – Działanie 

3. Etyka w rzeczniczej służbie lidera: gdzie kończy się rzecznictwo, a zaczyna 

władza? 

 

Obszar 3: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W MAŁYCH WSPÓLNOTACH LOKALNYCH 

 

1. Motywowanie do zmiany 

2. Fazy reagowania na zmianę a rola lidera w przeprowadzaniu przez zmianę 

3. Pomost w przyszłość: umiejętność wspólnego planowania rozwoju 

 

Pomiędzy zjazdami, które odbywały się  

w cyklu co dwa miesiące, odbywała się 

praca własna uczestników, zaplanowana 

wspólnie z trenerami podczas zjazdów  

i moderowana zdalnie przez trenerów  

i mentorów (każdemu uczestnikowi 

przysługują po każdym zjeździe 2 godziny 

zdalnych konsultacji z wybranym 

prowadzącym – przez rozmowę 

telefoniczną lub videokonferencję).   

Praca własna nawiązywała do treści 

szkoleniowych z założeniem włączenia 

członków własnej społeczności lokalnej we wspólne zadanie inicjujące zmianę. 
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Wizyty mentoringowe 

Istotnym elementem programu szkoleniowego były WIZYTY MENTORINGOWE 

 

Przeprowadzone jednokrotnie w miejscach codziennej działalności uczestników, 

pomiędzy II a III zjazdem, posłużyły: 

   a) wsparciu we wdrażaniu treści programu i ewaluacji rezultatów, 

    b) zaplanowaniu dalszej ścieżki rozwoju liderskiego w obszarze inicjowania  

i przeprowadzania zmiany społecznej. 

 

Każdy uczestnik był pod opieką mentora  

z zespołu Fundacji „ALE” przez cały czas 

trwania programu. Dzięki takiemu działaniu, 

możliwe było indywidualne przepracowanie 

treści szkoleniowych oparte na metodzie 

coachingowej, wpływającej na zwiększenie 

motywacji do działania, określeniu celów  

i planowaniu działania.  

 

 

 

 

 

 

POCZĄTKI  PIERWSZEJ EDYCJI ALZ 

 
W programie pierwszej edycji zaplanowano wsparcie 10 osób aktywnych społecznie. 

Do udziału w Akademii Liderów Zmiany - programu rozwoju kompetencji dla liderów 

małych wspólnot lokalnych na obszarach wiejskich zaproszano: sołtysów, członków, 

pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, wiejskich klubów 

sportowych, OSP, przewodniczących kół gospodyń wiejskich i innych grup 

nieformalnych, duszpasterzy i innych aktywnych działaczy społecznych. Ze względu 

na rok wyborczy w I edycji programu ALZ nie brano pod uwagę zgłoszeń od radnych 

gmin. 

 

Rekrutacja trwała od kwietnia do maja. Zaproszenie do udziału następowało poprzez: 

 przekazane do urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych  mających 

swoje siedziby na obszarach wiejskich - drogą mailową i potwierdzone 

telefonicznie, 



 

    
 

 
 
 
 

5 
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

                   Fundacja                              Alternatywnej Edukacji „ALE” 

 przekazane ze wsparciem mailingowym Departamentu  Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 

 przekazane ze wsparciem mailingowym Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku 

Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 

 indywidualną sieć kontaktów posiadaną przez Fundację ALE, 

 informacja o rekrutacji była również umieszczona na stronie internetowej 

Fundacji ALE: www.alefundacja.pl, na stronie https://rowop.pl/,  oraz                         

w mediach społecznościowych. 

 

Proces aplikacyjny obejmował wypełnienie formularza zgłoszeniowego online wraz  

z aktualnym CV1. Zgłoszenie zawierało kilka pytań otwartych pozwalających na 

dokonanie oceny poziomu obecnej aktywności społecznej, motywacji do kreowania 

zmiany i inwestowania we własny rozwój dla rozwoju innych. Pytania rekrutacyjne 

brzmiały: 

 

1. Proszę opisać historię swojej roli lidera w Pana/Pani środowisku. Kiedy i w jaki 

sposób doszło do tego, że pełni Pan/Pani obecnie taką funkcję? 

2. Proszę opisać swoją społeczność lokalną: jak bardzo jest ona aktywna, 

otwarta na zmianę? Kto Pana/Panią wspiera, na ile osób może Pan/i liczyć w 

swoich działaniach? 

3. Prosimy opisać historię, w której wywarł Pan/Pani pozytywny wpływ na rozwój 

swojej społeczności lokalnej. W jaki sposób to się stało? Historia powinna być 

opisana w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tak aby rola osoby 

opowiadającej i pozostałych osób była czytelna. Prosimy o możliwie dokładne 

opisanie tej historii, tak by widać było sekwencję Pana/i działań i decyzji oraz 

zmianę do której one doprowadziły (min 1000 znaków – max 1500 znaków). 

4. Co chce Pan/i osiągnąć jako lider w swoim środowisku – na jakiej zmianie  

w środowisku Panu/i zależy? Jak będzie wyglądało środowisko, kiedy ta 

zmiana się dokona? 

5. Czy podjął Pan/i już jakieś działania na rzecz realizacji tej zmiany?  

Jeśli tak, prosimy je krótko opisać. 

 

Kryterium dostępu przy większej liczbie zgłoszeń obejmowało informację na temat, 

czy:  

1) kandydat ma doświadczenie i osiągnięcia w pełnieniu roli lidera w swojej 

społeczności – z uwagi na ograniczenia organizacyjne a tym samym merytoryczne 

programu, inwestujemy w realnych, umocowanych społecznie, a nie 

potencjalnych/początkujących liderów, 

                                                           
1
 Procedura rekrutacyjna dostępna jest na stronie: http://alefundacja.pl/akademia-liderow-zmiany/ 
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2) kandydat reprezentuje niezrzeszoną formalnie grupę/społeczność lokalną – 

wynika to z faktu, że generalnie obserwuje się niższą aktywność społeczną                     

i obywatelską w społecznościach, gdzie nie jest ona organizowana formalnie przez 

podmioty prawne (instytucje, organizacje) , 

3) na terenie gminy, którą reprezentuje uczestnik, nie ma centrum wspierania 

organizacji pozarządowych, centrum aktywności lokalnej ani innego podmiotu 

wspierającego statutowo oddolną inicjatywność mieszkańców – lider i jego wspólnota 

lokalna są zdani sami na siebie i na swój potencjał grupy. 

 

Rekrutując uczestników I edycji, poszukiwaliśmy osób świadomych potrzeby 

własnego rozwoju i gotowych na osobistą konfrontację zarówno z własnymi 

zasobami, jak i deficytami. Stąd wypełnienie dokumentów aplikacyjnych wymagało 

nie tylko poświęcenia czasu, ale również autorefleksji. Z uwagi na długotrwały proces 

rekrutowania, który najlepiej sprawdził się poprzez bezpośrednie rozmowy, wyniki 

rekrutacji zostały ogłoszone ostatecznie w pierwszej połowie czerwca. 

 

 Uczestnikami I edycji Akademii Liderów Zmiany stali się: 

1. Beata Jakubiak, Liderka Grupy Odnowy Wsi w Wójtowie 
2. Agnieszka Ferenc, lider niezrzeszony we wsi Boże, gm. wiejska Mrągowo, 

powiat mrągowski 
3. Beata Lipska, lider niezrzeszony w miejscowości Dźwierzuty, powiat 

szczycieński  
4. Alicja Zęgota, lider niezrzeszony w miejscowości Nowe Kiejkuty, powiat 

szczycieński 
5. Agnieszka Czamara, lider niezrzeszony w gminie Sorkwity, powiat mrągowski 
6. Magdalena Markiewicz, działaczka społeczna, prezes Inkubatora 

Kreatywności w miejscowości Marcinkowo, gm. wiejska Mrągowo, powiat 
mrągowski 

7. Teresa Poważa-Jędrzejczyk, działaczka społeczna, prowadząca GZ ZHP w 
miejscowości Warpuny, gm. Sorkwity, powiat mrągowski 

8. Adam Nicewicz, sołtys wsi Rydwągi, gm. wiejska Mrągowo, powiat 
mrągowski 

9. Agnieszka Dobosz-Szmigiel, animatorka społeczna w organizacji 
pozarządowej FOSA na terenie gminy Biskupiec, powiat olsztyński 

10. Alina Budzyńska, lider społeczny w miejscowości Nowe Gizewo, gmina 
wiejska Szczytno, powiat szczycieński 

 
Zespół trenerów i mentorów 

Za zjazdy szkoleniowe oraz wizyty mentoringowe odpowiadał zespół Fundacji „ALE”, 

który wspólnie zaprojektował scenariusze zajęć na podstawie własnych doświadczeń 

rozwojowych.  
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I ZJAZD SZKOLENIOWY 

 

Program 

Aby zaprezentować bardziej szczegółowo treści merytoryczne oraz dynamikę pracy 

podczas zjazdów szkoleniowych, poniżej przedstawiamy program każdego zjazdu 

ALZ w podziale na moduły czasowe i tematyczne. Pominięte są w nim przerwy 

kawowe i obiadowe. Nie odzwierciedla on przebiegu szkolenia w formie 

scenariuszowej ani także nie obrazuje procesu grupowego, będącego 

doświadczeniem uczestników i stanowiącego własność tej grupy. Pozwala zapoznać 

się z sekwencją przepracowywanych warsztatowo tematów.  

 

Godziny Sobota 16 i 30 czerwca 

10:30-11:00 Wprowadzenie w Program ALZ  

 Kim jest uczestnik? Kim jest mentor?  

 Cel programu i formy realizacji  

 Kontrakt, czyli czego od siebie oczekujemy?  
 

11:00-13:00 Obszar 1: WYKORZYSTANIE OSOBISTEGO POTENCJAŁU  

DO WPROWADZANIA ZMIANY 
 

1. Diagnoza osobistego poziomu proaktywności życiowej i reagowania na 

zmiany: Moja wizja zmiany vs nasza wizja zmiany w procesie Dragon 

dreaming 

 

14:30-17:30 2. Mój styl liderski w mojej społeczności lokalnej – potencjał i zagrożenia 

3. Kompetencje lidera do inicjowania zmiany społecznej na obszarach 

wiejskich   

4. Mój Portret Lidera, motory i kłody 
 

 Zadanie rozwojowe na kolejny zjazd: list referencyjny lidera/liderki od 

osób współdziałających  

 

Pierwszy zjazd miał z założenia skoncentrować uczestników na nich samych 

w dążeniu do pogłębienia samoświadomości. Przyjrzenie się własnymi oczami  

swoim zasobom i stylowi liderskiemu. Punktem wyjściowym warsztatu było określenie 

przez uczestników ich wspólnego celu udziału w Akademii. Ustalono dwa z uwagi na 

podwójną realizację warsztatu, ale oba mają tożsamy wydźwięk. To pozwala 

wnioskować, iż liderzy na terenach wiejskich mają wspólne potrzeby rozwojowe.  
                   

 

                           1.Odnalezienie narzędzi do pobudzania procesu zmiany.  

2. Wzmocnienie siebie w roli lidera. 
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Galeria I zjazdu 
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II ZJAZD SZKOLENIOWY 

 

Program 

Drugi zjazd przenosi koncentrację na otoczenie, środowisko działania lidera. 

Podczas zjazdu skupiono się na rozwijaniu umiejętności diagnozowania społecznego 

i związanych z nią kompetencji interpersonalnych z przeniesieniem zdobytej wiedzy 

w środowisko działania. 

 

Godziny Sobota 29 września 

10:30-11:00 Wprowadzenie w tematykę II zjazdu  

11:00-13:00 Obszar 2: DIAGNOZA SPOŁECZNA W INICJOWANIU ZMIANY 

 

 1. Aktywne słuchanie i asertywna komunikacja jako narzędzia 

bezpośredniej diagnozy potrzeb społecznych.  

Warsztatowe zastosowanie z wykorzystaniem scenek rodzajowych. 

    

14:00-17:30 2. Towarzyszenie w drodze ku zmianie: Potrzeba – Wizja – Działanie 

a. Jakim jestem towarzyszem w oczach innych? 

b. Jak towarzyszę innym w zmianie? – eksperyment 

c. Co czyni mnie proaktywnym? 

Ćwiczenie z ustawianiem przestrzennym: od diagnozy potrzeb do celu. 

3. Etyka w rzeczniczej służbie lidera: gdzie kooczy się rzecznictwo, a 

zaczyna władza? Główne „grzechy” lidera.  

 

Zadanie rozwojowe:   

1. Przeprowadzenie zrealizowanego podczas zjazdu dwiczenia z 

ustawieniem przestrzennym z wybraną osobą/grupą, celem 

uświadomienia i poprowadzenia ku zmianie wynikającej z osobistej 

potrzeby. 

2. Ćwiczenie postawy asertywnej z zastosowaniem arkusza autorefleksji. 
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III ZJAZD SZKOLENIOWY 

 

Program 

 

Godziny Piątek 24 listopada 

10:30-12:00 Podsumowanie wizyt mentoringowych i zadania domowego 
Wprowadzenie w tematykę III zjazdu  

12:15-13:30 Obszar 3: ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W MAŁYCH WSPÓLNOTACH LOKALNYCH 
1. Motywowanie do zmiany: moje własne motywatory i demotywatory 
2. Fazy reagowania na zmianę a rola lidera w przeprowadzaniu przez 
zmianę 
-Kroki i fazy zmiany w ujęciu psychologicznym i socjologicznym. 
-Testowanie z wykorzystaniem scenek rodzajowych. 

14:30-17:30 3. Pomost w przyszłośd: umiejętnośd wspólnego planowania rozwoju 

 
 

 

Trzeci zjazd został poświęcony refleksji nad własnym działaniem z grupą i określeniu 

trudności w zarządzaniu zmianą w odniesieniu do psychologicznych mechanizmów 

kierujących człowiekiem podczas doświadczania zmiany. Uczestnicy na własnym 

przykładzie przepracowywali poszczególne etapy. Podsumowaniem trzeciego                     

i ostatniego już zjazdu stała się wspólna „burza mózgów” nad możliwościami 

kontynuacji programu i określeniem potrzeb oraz najbardziej odpowiedniej formuły 

dalszego rozwoju.   

 

Galeria i wnioski z III zjazdu  
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Podczas ostatniego modułu realizowanego na kończącym Akademię zjeździe,  

przy jednym stole spotkali się liderzy z dwóch programów realizowanych przez 

Fundację „ALE”. Okazuje się, że Liderzy Zmiany i Liderzy Pozarządowi mają wspólne 

„bolączki” i potrzeby. Chcą się rozwijać, inwestować swój czas w pracę społeczną 

godząc swoje obowiązki rodzinne i zawodowe. Aby mogło to odbywać się na 

optymalnym poziomie, potrzebują stałego wsparcia oraz źródła motywacji i inspiracji. 

Jest to możliwe wyłącznie w indywidualnym podejściu, metodzie wsparcia i/lub  

z góry narzuconym  z wyprzedzeniem terminarzu spotkań z uwagi na napięte 

kalendarze aktywnych społecznie osób. 

 

 

WNIOSKI I POSTULATY LIDERÓW 

1. „stworzenie okoliczności” na spotkania, 

przez organizację zewnętrzną,  

2. powołanie organizacji parasolowej  

w najbliższej okolicy poza Olsztynem, z uwagi 

na ograniczenia czasowe i łączenie aktywności 

zawodowej i społecznej, 

3. chęć kontynuacji współpracy – stałej 

wymiany doświadczeń,  

4. potrzeba mentorowania nad rozwojem, 

zwiększającym motywację do działania 

5. chęć uczestniczenia w szkoleniach w okolicy 

poza Olsztynem (oszczędność czasu  

w związku z organizacją),  

6. potrzeba uczestniczenia w spotkaniach 

ewaluacyjno-superwizyjnych jako źródłach 

motywacji i inspiracji, odbudowywania sił do 

dalszego działania  

  

 

 

 

Są to postulaty wzmocnione mottem:  

 

 

Aby dawać komuś siłę, trzeba samemu mieć siłę.  
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Uczestnicy o całości programu Akademii Liderów Zmiany 

Realizacji programu towarzyszyła dwukrotna ocena kompetencji przed rozpoczęciem 

udziału oraz na jego zakończenie w formie ankiety. Uczestnicy wzięli również udział 

w badaniu ewaluacyjnym programu poprzez wypełnienie ankiety online. Poniżej 

prezentujemy otrzymane wyniki i wnioski.  

Wyniki ankiety pro i postkompetencji ukazały skuteczność wdrożonego programu  

w realizacji założonego celu jakim było podniesienie poziomu kompetencji  

10 lokalnych liderów wiejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego  

w obszarze efektywnego motywowania do zmiany i zarządzania zmianą społeczną, 

w tym personalnego przywództwa, komunikacji społecznej i animacji środowiskowej 

w małych wspólnotach lokalnych. Wzrost odnotowano u wszystkich uczestników wg 

poniższych średnich wartości.  

 

1. wzrost poziomu świadomości swoich kompetencji liderskich  

 

wartość wyjściowa wartość końcowa 

 
1,9 

 

 
3,8 

 

2. poziom aktywnego słuchania  

wartość wyjściowa wartość końcowa 

 
2,6  

 

 
4,0 

 

3. poziom asertywnej komunikacji  

wartość wyjściowa wartość końcowa 

 
1,8 

 

 
3,0 

 

4. poziom umiejętności zarządzania grupą/zespołem  

wartość wyjściowa wartość końcowa 

 
2,5  

 

 
3,8 

 

5. poziom umiejętności motywowania innych do zmiany 

wartość wyjściowa wartość końcowa 

 
2,3 

 

 
4,0 
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Na podstawie wniosków podczas realizacji modułu z zakresu asertywności, dla 

kolejnej realizacji programu wskazane jest bardziej dogłębne przepracowanie tematu 

asertywnej komunikacji. Wszyscy uczestnicy określili trudności w stosowaniu 

postawy asertywnej w codziennym działaniu.  

 

Końcowy wywiad grupowy został przeprowadzony za pomocą interaktywnego 

arkusza online po zakończeniu udziału w programie. Zastosowano następujące 

pytania wraz z otrzymanymi wynikami: 

 

1. Jak oceniasz całościowo program ALZ pod względem przydatności dla Twojego 

rozwoju? (1 – zdecydowanie nieprzydatny, 5 – zdecydowanie przydatny) 

 

 
 

2. Co wpływa na Twoją ocenę? 

a. Całokształt szkoleń  
b. Profesjonalizm prowadzących  
c. Przygotowanie merytoryczne, zwiększenie poziomu samoświadomości 

dzięki programowi 
d. Poznałem nowe metody, poznałem nowe ciekawe osoby, z którymi 

będę utrzymywać kontakt  
e. Na moją ocenę wpływa to, że dzięki programowi ALZ umocniłem  

siebie w swojej społeczności lokalnej. 
f. Poznanie nowych możliwości samorozwoju, wspaniali bardzo aktywni 

uczestnicy, motywujący do działania 
 

3. Jak oceniasz pod względem osobistych korzyści moduł: wizyty mentoringowe ? 
                    (1 – zdecydowanie nieprzydatny, 5 – zdecydowanie przydatny) 
 

 
 

 

100% 

ocena przydatności 

zdecydowanie przydatny

29% 

71% 

wizyty mentoringowe 

ocena 4 ocena 5
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Co wpływa na Twoją ocenę? 

a. Podejście do ludzi  

b. Nauczyłem się wielu nowych rzeczy.  

c. Nabrałem większej pewności siebie.  

d. Dowiedziałem się o sobie nowych rzeczy. 

e. Wizyta mentoringowa była przydatna aczkolwiek za krótka/za mało 

f. Każdy kontakt z Mentorem przynosi wiele korzyści, odpowiedzi na pytania, 

zbyt mało spotkań indywidualnych 

g. Możliwość opowiedzenia i rozwiązania indywidualnych problemów 

h. Wizyta była dobrym podsumowaniem mojej pracy, spojrzeniem trochę z 

boku i zastanowieniem się nad dalszym rozwojem  

i. Głęboka analiza swoich i cudzych potrzeb 

 

4. Jak oceniasz moduł WYKORZYSTANIE OSOBISTEGO POTENCJAŁU DO 

WPROWADZANIA ZMIANY ?  

 
 

 

Co wpływa na Twoją ocenę? 

a. Dużo motywacji do działań 

b. To był moment przełomowy dla mnie, uświadomił mi rzeczy, z których nie 

zdawałem sobie sprawy, bądź tkwiły gdzieś głęboko 

c. Zobrazował mi mnie jako Lidera , pomógł nazwać wiele spraw po imieniu i 

przyjrzeć się im z bliska 

d. W stu procentach wiem, że jestem przywódcą 

e. Ukazanie własnego potencjału i możliwości jego wykorzystania 

 

5. Jak oceniasz moduł DIAGNOZA SPOŁECZNA W INICJOWANIU ZMIANY?  

 

 

 

14% 

14% 

72% 

16 czerwca OBSZAR 1 

ocena 3 ocena 4 ocena 5

14% 

14% 

72% 

29 września OBSZAR 2 

ocena 3 ocena 4 ocena 5
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Co wpływa na twoją ocenę? 

a. Poznałem rewelacyjne narzędzia do pracy z grupą 

b. Diagnozy ich metody, poznawanie nowych  modeli niezmiernie potrzebne dla 

dobrego funkcjonowania  

c. Nie uczestniczyłem w zjeździe 

d. Brak wypowiedzi 

 

6. Jak oceniasz moduł ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W MAŁYCH WSPÓLNOTACH 

LOKALNYCH?  

 

 
 

Co wpływa na twoją ocenę? 

a. Każda wspólnota potrzebuje lidera, który będzie ją prowadził do celu 

b. Moduł ten ugruntował moją dotychczasową wiedzę 

c. Ten temat można powtarzać ciągle i ciągle, za każdym razem będzie 

omawiana  nowa problematyka, nowe sprawy, nowe spojrzenia, w pracy lidera 

jest to bardzo ważne 

d. Bardzo przydatny, jestem w trakcie dawania możliwości do działania 

mieszkańcom mojej społeczności lokalnej, i staram się, aby każdy został 

doceniony i zauważony.  

-Wcześniej  raczej bym  nie zwrócił na to większej uwagi 

e. Brak wypowiedzi  

f. Potrzeba zmian oraz możliwości wynikające z tej zmiany 

 

7. Co było dla Ciebie szczególnie ważne / odkrywcze / inspirujące podczas 

realizacji programu ALZ? 

a. Sposób przekazania wiedzy  

b. Odkrywanie siebie i określenie jakim liderem jestem 

c. Szczególnie ważne było dla mnie pierwsze spotkanie, wręcz 

przełomowe jeśli chodzi o moją osobistą zmianę, niezmiernie 

inspirujące były rozmowy z innymi uczestnikami 

d. Poznanie i nazwanie wielu oczywistych spraw po imieniu i szczególnie 

nowo poznane osoby ich energia i moc, nawiązanie kontaktów.   

14% 

86% 

24 listopada OBSZAR 3 

ocena 4 ocena 5



 

    
 

 
 
 
 

16 
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

                   Fundacja                              Alternatywnej Edukacji „ALE” 

e. Najbardziej inspirująca była dla mnie wymiana własnych doświadczeń 

uczestników programu, trudno  mówić o sobie, ale wyciąga się z tego 

wnioski, kiedy następuje moment i przymus konfrontacji 

f. Ukazanie wielu swoich walorów jeszcze niewykorzystanych, każde 

spotkanie wnosiło dużo nowych pomysłów oraz kontakty z podobnymi 

działaczami  

-utwierdza mnie  to w przekonaniu że warto działać i zachęcać do 

działania innych 

 

8. Czego było według Ciebie za dużo w programie, a czego ci zabrakło? 

a. Zabrakło mi możliwości/czasu do rozmów z trenerami, a także spotkań 

z ALPami, które mogłyby być dla nas skarbnicą wiedzy 

b. Zbyt mało spotkań, potrzeba więcej 

c. Za dużo  teoretycznego grania, zabrakło np.  kontroli mentora podczas 

jakiegoś działania w grupie. Dla mnie dobrze by było, aby mentor wszył 

się w postać uczestnika i obserwował na żywo, a potem spotkanie  

w cztery oczy z mentorem i analiza co było dobre, a co złe. Tak chyba 

jest najlepiej - uczyć się na wyciąganiu własnej analizy przypadku.  

d. Był wystarczający  

e. Wszystko rozbudowane odpowiednio i w pełni wykorzystany czas 

 

9. Jak oceniasz warunki lokalowe i wyżywienie? 

 

 
 

10. Jak oceniasz komunikację i współpracę z nami? 

 

 
 

 

 

29% 

71% 

ocena 4 ocena 5

14% 

86% 

ocena 4 ocena 5
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Co wpływa na twoją ocenę? 

 

a. Podejście do uczestników  

b. Super kontakt e-mailowy jak i telefoniczny 

c. Było ok. 

d. Lokal na szkolenia zbyt blisko głośnej ulicy, jedzenie niekoniecznie 

smaczne  

e. Jedzenie bardzo dobre, komunikacja bardzo dobra, zawsze na czas 

można było się poradzić 

f. Brak wypowiedzi  

g. Ocena celująca, bezpośredniość, komunikatywność, wyrozumiałość 

prowadzących, ciekawe tematy, fajna forma przekazu. Liczę na więcej. 

 

 

Sukces I edycji Akademii Liderów Zmiany 

Porównując ze sobą wzrost samoświadomości: lepsze poznanie siebie: swoich 

zasobów i deficytów, skonfrontowanie się z własnym obrazem siebie i jego 

weryfikacja, cele jakie zostały postawione na początku oraz wyniki końcowej 

ewaluacji, nie trzeba uzasadniać ich realizacji w pełni.   

 

 

 

 

 

 

 

Warto jednak zastanowić się, co stanowiło w największym stopniu o sukcesie I edycji 

ALZ. Według nas, zespołu trenerów i mentorów, dla których było to również pierwsze 

doświadczenie z tą grupą i podobną do naszej indywidualną ścieżką działania 

społecznego, należy wymienić tu trzy czynniki: 

1. Odpowiedni proces i sposób rekrutacji, pozwalający na stworzenie grupy 

otwartej na proces samodoskonalenia, 

2. Oparcie programu merytorycznego na:   

a) procesie grupowym,                                   

b) praktycznym doświadczeniu  

3. Zastosowanie pogłębionej formuły edukacyjnej, łączącej formę szkoleniową              

z wzmacniającymi spotkaniami mentoringowymi 

Rozwojowa zmiana, jakiej doświadczyli uczestnicy, zaowocowała 

podniesieniem ich samoświadomości, jakości współpracy z ich grupami 

lokalnego działania, a nawet rozpoczęciem współpracy między sobą.  

 

Dla jednej z uczestniczek zaowocowała osiągnieciem osobowości 

prawnej w wyniku zawiązania Koła Gospodyń Wiejskich  

w zamieszkanej przez nią wsi.  
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Udział w programie Akademii Liderów Zmiany  to sukces każdego uczestnika  

z osobna i PIERWSZY KROK W ZMIANIE poprzez: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rekomendacje dla II edycji 

W myśl zasady: Rozwój siebie dla rozwoju innych, Akademia Liderów Zmiany 

również potrzebuje modyfikacji. Po analizie przebiegu I edycji widzimy następujące 

istotne elementy do udoskonalenia: 

1. wprowadzenie treningu interpersonalnego jako kluczowego doświadczania 

dla wprowadzania rozwojowych zmian  

2. w programie szkoleniowym: pogłębienie modułu dotyczącego postawy 

asertywnej 

3. poszerzenie diagnozy zasobów własnych i środowiska - w formie 

przeniesienia tego modułu na dodatkową wizytę mentoringową  

4. zwiększenie ilości spotkań indywidualnych i włączenie podmiotów ngo jako 

dobrych praktyk liderskiego działania i inspiracji. 

 

Uczestnictwo w programie się zakończyło, działalność liderów nadal trwa.  

Mamy tę przyjemność utrzymywania kontaktu z uczestnikami i obserwowania ich 

kolejnych społecznych  działań. Mobilizuje to nas samych do dalszego inwestowania 

w swój rozwój na rzecz rozwoju innych.  

 

Zespół Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” 

                                 

 

Znaczący lepszy kontakt z własnymi emocjami, poznanie własnego 

wizerunku w oczach innych, rozwój umiejętności autorefleksji. 

Przyzwolenie na doświadczanie różnorodnych emocji. 

Odwaga do wyrażania siebie – wzrost autentyczności. 

Inspiracja do wprowadzenia konkretnych zmian w pracy i w życiu. 

Samodzielne dochodzenie do wniosków. 

Poznanie innych: wymiana doświadczeń i inspiracji, możliwość 

uzyskania informacji zwrotnej. 

Oddziaływanie grupy: zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji, 

spokoju, zachęta do otwartości. 

 


