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SZKOLENIE 
INTEGRUJĄCO-DIAGNOZUJĄCE

3-5 GRUDNIA 2021, 
KAZIMIERZ DOLNY 

Celem szkolenia, prowadzonego przez Agnieszkę Szelągowską -
trenerkę ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, było poznanie się na poziomie pozwalającym 
na zbudowanie zaufania i podjęcie wspólnych działań. 

Program spotkania oparty był na modelu uczenia się 
i zdobywania nowych kompetencji przez osoby dorosłe.



Bardzo dobrze 
92.3%

Dobrze 
7.7%

JAK OGÓLNIE OCENIASZ SPOTKANIE? 



CO UWAŻASZ ZA MOCNĄ STRONĘ
SZKOLENIA? 

- prowadząca i organizacja, życzliwość, wyrozumiałość; 
- budowanie relacji pomiędzy uczestniczkami i wzajemne
poznawanie się; 
- profesjonalizm prowadzącej; 
- kilkoma ćwiczeniami z omówieniem w przeciągu dość krótkiego
czasu stworzyłyśmy grupę. Świetna prowadząca, profesjonalna 
i wrażliwa jednocześnie; 
- atmosfera szkolenia była tak dobra, że każdej z nas udało się
wejść w grupę i stać się jej częścią;



CO UWAŻASZ ZA MOCNĄ STRONĘ
SZKOLENIA? 

- grupowa wspólnota; 
- udało nam się wspólnie pokonać pojawiające się problemy; 
- budowanie relacji; 
- profesjonalizm prowadzącej; 
- prowadząca i jej zaangażowanie i umiejętność „wyciągnięcia” 
z nas tego, co najlepsze; 
- poruszane tematy, które są potrzebne i do których będę
wracała; 
- doświadczenie prowadzącej i organizacja zajęć; 
- przełamywanie barier kulturowych i osiągnięcie wspólnego celu.



Bardzo wysoko
92.3%

Wysoko
7.7%

JAK OCENIASZ SPOSÓB
PROWADZENIA SZKOLENIA 

PRZEZ TRENERKĘ? 



OPINIE UCZESTNICZEK 
O PRACY TRENERKI 

- neutralność, wsparcie, niepozostawianie otwartych problemów,
wyznaczanie i przestrzeganie zasad; 
- świetna, bardzo kompetentna, a przy tym bardzo wrażliwa i
czujna; 
- wszystkich traktowała na równi. Stworzyła świetną atmosferę; 
- potrafiła dotrzeć do każdej uczestniczki szkolenia; 
- bardzo zaangażowana, potrafiąca słuchać, otwarta. 



CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?
 

- atmosferę szkolenia. Spokój i ciekawość, chęć dalszej zmiany 
i pracy nad sobą; 
- większe docenianie siebie; 
- dobrą energię; 
- cenne było to, że mogłyśmy siebie posłuchać nawzajem; 
- mogłam uwierzyć w siebie; 
- ważny był czas spędzony razem; 
- siłę, wiarę w lepsze jutro; 



CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE? 

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ? 

- ważne było uświadomienie sobie, że trzeba umieć słuchać ludzi,
umieć mówić tak, żeby inni słuchali; 
- zabieram ze sobą doświadczenie spotkania i słuchania; 
- spotkanie z kobietami, innymi kulturami. Możliwość rozmowy 
o naszych uczuciach, świadomość, że każda z nas jest
wyjątkowa; 
- najcenniejsze było doświadczenie pewności i odpowiedzialności 
w moich działaniach społecznych; 
- wspólne myślenie pomaga osiągnąć zamierzony cel. 



WARSZTATY WENDO
5-6 MARCA 2022, 

ŁUKÓW 

Celem warsztatów prowadzonych przez Jolantę Gawędę było
wsparcie i wzmocnienie uczestniczek projektu poprzez 
 wykorzystanie metody WenDo, która uczy jak w każdej sytuacji
przestać czuć się bezradną i bezbronną, jak reagować 
na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i własnej
wartości, pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy 
i obawy, poczucie winy i wstydu. 



Bardzo dobrze 
100%

JAK OGÓLNIE OCENIASZ SPOTKANIE? 



- możliwość rozmowy o swoich odczuciach; 
- dowiedziałam się jak mogę się obronić. Uświadomiłam sobie, 
że jestem silniejsza niż myślałam; 
- trenerka pokazała nam jaka jest w nas siła;  
- zrozumienie tego, że siła jest w głowie; 
- atmosfera, prowadząca i grupa, przekonanie o swojej sile; 
- ćwiczenia z deską;  
- wspólnota.

 

CO UWAŻASZ ZA MOCNĄ STRONĘ
SZKOLENIA? 



Bardzo wysoko
91.7%

Wysoko
8.3%

JAK OCENIASZ SPOSÓB
PROWADZENIA SZKOLENIA 

PRZEZ TRENERKĘ? 



- świetnie z nami współpracowała;  
- w 100% stanęła na wysokości zadania;  
- pokazała jak dawać przykład stanowczego głosu;  
- komunikatywna i szczera; 
- bardzo nas motywowała; 
- potrafiła dokładnie wszystko wyjaśnić. 

OPINIE UCZESTNICZEK O PRACY
TRENERKI 



- wszystkie ćwiczenia, które wykonywałyśmy;  
- zabieram ze sobą świadomość, że mogę więcej niż myślałam;  
- wiarę w siebie; 
- odkrywanie siły, która w nas drzemie;  
- zabieram „rozwaloną” deskę i świadomość, że to co bardzo
ważne to możliwość podejmowania decyzji;  
- najważniejsze było to, że rozbiłam deskę w momencie, 
w którym pomyślałam, że chcę to zrobić; 
- uczucie, że jestem silna!;  
- poznanie sposobów stawiania granic i określania swojej
przestrzeni; 
- wiedzę, w jaki sposób mogę się bronić w razie
niebezpieczeństwa; 
- nauczyłam się mówić stop; 
- wychodzę wzmocniona tym spotkaniem. 

CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?



WYJAZD STUDYJNY
13-17 MARCA 2022

SANDEFJORD, NORWEGIA

Celem wyjazdu było poznanie norweskiej organizacji
partnerskiej - spółdzielni socjalnej Vintage Baby z Sandefjord
działającej na rzecz integracji i wsparcia zawodowego
uchodźczyń w Norwegii. 

Wizyta pozwoliła nam nie tylko się spotkać, ale i wymienić
doświadczeniami, zainspirować do dalszych działań i omówić
kolejne etapy projektu. 



- wizyta była bardzo inspirująca. Bardzo podobały mi się
działania spółdzielni, która zajmuje się włączeniem osób
przybywających do Norwegii w struktury społeczeństwa. 
Wracam z nastawieniem i nadzieją, że niektóre pomysły uda się
zrealizować na gruncie polskim. Pobyt w Norwegii był wspaniałym
czasem integracji uczestniczek projektu „Włączone”, który
świetnie wpłynął na relacje w grupie; 

CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?



- wizyta w Norwegii była świetną okazją do tego, by zapoznać się 
z wieloma ciekawymi sposobami pracy z uchodźcami. Odwiedzone
miejsca i spotkane osoby były dużą inspiracją do działania. Czas
spędzony w gronie koleżanek z projektu „Włączone” pozwolił się
lepiej poznać i zintegrować. To był bardzo inspirujący wyjazd; 
 

CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?



- wyjazd dodał mi pewności siebie, wzmocnił moją wartość.
Zobaczyłam, że na całym świecie kobiety mają takie same
problemy. Podobało mi się to, że mogłyśmy się komunikować 
w innym języku.  Zobaczyć, jak wspiera się osoby i pomaga 
im otworzyć się i wejść na rynek pracy. Interesujące było poznanie
tego, jak pracują spółdzielnie socjalne. Zobaczyłyśmy też, 
jak wygląda współpraca pomiędzy różnymi organizacjami 
i instytucjami; 
 

CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?



- najważniejsze dla mnie w trakcie tego wyjazdu było spotkanie 
z uczestniczkami projektu, wspólny czas, rozmowy, możliwość
zobaczenia takich pięknych miejsc, zapoznanie się z norweskimi
rozwiązaniami z zakresu pomocy cudzoziemcom. Bardzo się
cieszę, że mogłam na kilka dni wyjechać do innego kraju!;  
- wracam zainspirowana. Bardzo się cieszę, że jeszcze mocniej 
się zintegrowałyśmy i poznałyśmy norweskie partnerki.  

 

CO BYŁO DLA CIEBIE
NAJCENNIEJSZE?

CO ZABIERASZ ZE SOBĄ?


