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Specjalistyczne seminarium  
FAOO

Środa, 18 maja 2022
godz. 9.30-16.10
Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a 
Sala konferencyjna im. J. Turowicza

Epidemia koronowirusa, wojna w Ukrainie, 

nowe technologie. Jak radzić sobie z kolejnymi 

wyzwaniami oraz zmianami, które są ich  

następstwem? Jak podchodzić do zmiany  

organizacyjnej w perspektywie krótko-  

i długookresowej? Jak przygotować się na to,  

co nieoczekiwane? Zapraszamy przedstawicieli 

organizacji pozarządowych na bezpłatny,  

praktyczny warsztat na temat zarządzania 

zmianą, który poprowadzi ekspert i konsultant 

znanej brytyjskiej organizacji INTRAC.

Rick James 
International Training  

and Research Centre (UK)

Zarządzanie  
zmianą w NGO 



Program
9.00-9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30-10.00 WPROWACZENIE DO ZAJĘĆ 
Otwarcie seminarium. Przedstawienie osób uczestniczących.  
Prezentacja celów zajęć oraz głównych treści poszczególnych  
części seminarium.

10.00-10.45 DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ JEST TAK WAŻNE?
Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników napędzających  
zmiany w otoczeniu i w naszej organizacji. Wybór projektu zmiany  
do dalszej pracy podczas seminarium – zmiana, na którą masz wpływ.

10.45-11.00 PRZERWA

11.00-11.30 CO WYMAGA ZMIANY? 
Analiza procesów zmiany w oparciu o „model cebuli”. Ocena charakteru  
zmian – poziom, złożoność i podatność na wpływ różnych czynników.

11.30-12.45 CO JUŻ WIEMY NA TEMAT ZMIANY?
Większość procesów wdrażania zmiany organizacyjnej kończy się  
niepowodzeniem. Dlaczego tak się dzieje? Co o wprowadzaniu zmian mówi 
nam własne doświadczenie? Zasady rządzące zmianą. Wnioski na podstawie 
osobistych doświadczeń. Analiza przykładu procesu zmiany organizacyjnej – 
czego możemy się z niego nauczyć?

12.45-13.30 LUNCH

13.30-14.30 MODEL GÓRY W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ
Prezentacja modelu, dyskusja i własna refleksja nad zaprezentowaną  
koncepcją.

14.30-14.45 ZASTOSOWANIE MODELU GÓRY
Indywidualna refleksja nad własnym projektem zmiany przy użyciu zestawu 
pytań. Co się dzieje na poszczególnych etapach procesu, jakie pojawiają się 
wyzwania? Moje mocne i słabe – moja rola w procesie zmiany.

14.45-15.00 PRZERWA

15.00-15.30 WNIOSKI DLA MOJEGO PROCESU ZMIANY
Dyskusje w parach lub trójkach nad projektami zmiany osób  
uczestniczących w warsztacie.

15.30-16.00 CO ZROBIĘ PO DZISIEJSZYM SPOTKANIU?
Czego dziś się nauczyłem / nauczyłam? Co zrobię po powrocie z seminarium? 
Dyskusja na forum.

16.00-16.10 ZAKOŃCZENIE
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Do kogo adresowane jest seminarium?
Na zajęcia zapraszamy osoby zarządzające procesem lub projektem zmiany  

w organizacji pozarządowej. 

Jak się zgłosić?
Należy wypełnić i wysłać formularz online do 10 maja 2022.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu na listę uczestników seminarium  

poinformujemy 11 maja 2022.

Zasady udziału w zajęciach
•  Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają  

ew. koszty dojazdu i zakwaterowania.

•  Podczas seminarium organizatorzy zapewniają bezpłatny serwis kawowy oraz lunch.

•  Warunkiem udziału w wydarzeniu będzie dobrowolne wyrażenie zgody (za pośrednictwem  

formularza zgłoszeniowego) na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie  

wizerunku utrwalonego na zdjęciach do celów organizacji wydarzenia, promocji  

i informowania o nim, a także do celów sprawozdawczości.

•  Osoby, które w przeszłości zgłosiły swoje uczestnictwo w dowolnym wydarzeniu  

organizowanym przez FAOO i ostatecznie nie wzięły w nim udziału, nie informując  

o tym uprzednio fundacji, nie będą przyjęte na listę uczestników seminarium. 

UWAGA!  

Zajęcia nie będą tłumaczone – konieczna znajomość języka angielskiego.

Dr Rick James 

Konsultant, doradca i coach z trzydziestoletnim doświadczeniem, od 1992 roku 

związany z INTRAC (The International Training and Research Centre) z siedzibą  

w Oksfordzie. Wykładowca na wydziale zarządzania londyńskiej Bayes Business 

School na City University of London – kieruje ścieżką edukacyjną przeznaczoną  

dla osób zarządzających organizacjami pozarządowymi. Pracował dla ponad  

75 organizacji non-profit, agencji pomocowych oraz instytucji kościelnych  

w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.  

Jego zainteresowania naukowe oraz doktorat dotyczyły badań nad rozwojem  

instytucjonalnym organizacji oraz przywództwem. Autor ponad 80 artykułów  

naukowych i ośmiu książek, m.in.: Consultants for Change, Creating Space for Grace, 
Inspiring Change, Capacity building for NGOs: Making it work oraz Demystifying 
Organisation Development.

Organizatorem seminarium jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 
ul. Królowej Marysieńki 48, Warszawa, tel. 664 098 691, e-mail: faoo@faoo.pl 
www.faoo.pl

Seminarium sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


