
                                                      

 

 
 

Polska Zielona Sieć i Instytut Globalnej Odpowiedzialności  
zapraszają    

 na warsztaty pt. 
 

Jak organizować wydarzenia publiczne o wyzwaniach globalnych, 
aby inspirować innych do działania? 

 
Termin: 25-26 kwietnia, 2014 r. 

Miejsce: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków 

 
 
Często wychodzimy z założenia, że nie mamy wpływu na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą           
w swoim państwie, a nawet regionie, co dopiero na sytuację w innych krajach. Widzimy, jak podejmowane 
są decyzje, które wpływają na jakość naszego życia – daleko od nas samych, naszych potrzeb i aspiracji.  
 
Gdyby jednak wziąć sprawy w swoje ręce i coś zmienić? W końcu jesteśmy obywatelami, konsumentami, 
członkami różnych społeczności, którzy mogą mieć wpływ na rzeczywistość. Możemy zacząć od edukacji nas 
samych, naszych najbliższych, koleżanek i kolegów, wspólnych działań, kontaktów z osobami i instytucjami, 
które tworzą przepisy i prawo. Od tego właśnie zaczynają się zmiany – przekazywania wiedzy, wspólnego 
celu, działania i naszej energii! 
 

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną tematyką problemów globalnych, chcesz organizować ciekawe 
wydarzenia publiczne, wpływać na życie społeczne Twojego otoczenia, to są to warsztaty dla Ciebie! 

 
Warsztaty są połączeniem: 

• wiedzy o różnych wyzwaniach globalnych, dotyczących nas i jednocześnie mieszkańców innych 
części  świata, na które mamy wpływ i które możemy zmienić 

• wiedzy praktycznej o wystąpieniach publicznych, prowadzeniu paneli dyskusyjnych, debat, spotkań, 
dyskusji oraz aktywności w mediach społecznościowych  

• pracy nad organizacją wydarzeń, które uczestnicy zechcą zrealizować w swoich środowiskach 
(organizatorzy warsztatów dysponują środkami finansowymi na realizację wybranych wydarzeń). 

 
 

Na warsztaty szczególnie zapraszamy aktywne studentki i studentów, aktywistów, kampanierów oraz osoby, 
które uczestniczyły w naszych kampaniach i wydarzeniach lub które chcą zaangażować się w tego typu 
działania.  
 

 
 

Organizatorzy warsztatów: Polska Zielona Sieć (PZS) oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)  
 

Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz pokrywają koszty podróży i noclegu dla przyjeżdżających spoza 
Krakowa. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, a w przypadku większej liczby osób zgłaszających 
się organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru zgłoszeń. 
 
Kontakt: Emilia Ślimko, Polska Zielona Sieć, emilia@zielonasiec.pl, tel. 601 284 099  
 

 
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do dnia 23.04.2014.  

W tym celu prosimy o wypełnienie krótkiego FORMULARZA ZAGŁOSZENIOWEGO (należy kliknąć) 
lub o kontakt na adres: emilia@zielonasiec.pl 

 

http://zielonasiec.pl/
http://igo.org.pl/
mailto:emilia@zielonasiec.pl
https://docs.google.com/forms/d/1UI6AoSEbHznEhCvrWcWozSnzB059hcvnbZd7hg_RyI8/viewform
mailto:emilia@zielonasiec.pl


                                                      

 

 

   PROGRAM WARSZTATÓW 
 
 

 
 

Prowadzenie: Polska Zielona Sieć i Instytut Globalnej Odpowiedzialności 
 

godz. 11.30 – 15.00 Dlaczego problemy globalne powinny nas obchodzić? 
 

Produkcja i handel żywnością, międzynarodowe inwestycje, sprawiedliwość podatkowa, kontrola nad 
zasobami naturalnymi, dostęp do ziemi, współpraca rozwojowa to kwestie szczególnie ważne dla 
mieszkańców krajów globalnego Południa. Są również ważne dla nas, bo negatywne efekty globalizacji 
dotykają także obywateli państw bogatych, przez co rozszerza się pole działań podejmowanych we 
wspólnym interesie. Okazuje się, że w tej siatce zależności wiele zależy od nas – obywateli Unii Europejskiej. 
Czy i jak możemy działać na rzecz sprawiedliwszego świata? 
 

godz. 15.00 – 15.45 Obiad 
 

godz. 15.45 – 18.00 W jaki sposób rozmawiać i edukować osoby odpowiedzialne za decyzje 
polityczne? 
 
Polska Zielona Sieć i Instytut Globalnej Odpowiedzialności od lat podejmują rozmowy z osobami 
odpowiedzialnymi za decyzje polityczne, które oddziałują na jakość życia mieszkańców krajów globalnego 
Południa, ale także na nasze. Dlaczego warto nawiązywać kontakty z decydentami i jak to robić? Przykłady 
i inspiracje, nie tylko w kontekście wyborów do Europarlamentu.  

 
 

 
 

Prowadzenie: Michał Brennek (Agencja Social Media - Smoking Social), Emilia Ślimko (Polska 
Zielona Sieć) 
 

godz. 11.00 – 14.30 Jak przeprowadzić i promować inspirujące wydarzenie publiczne na tematy 
globalne? 
 
Praktyczna wiedza o tym jak występować publicznie, przemawiać inspirująco, treściwie i krótko, aby 
zainteresować publiczność, jak prowadzić i moderować dyskusje i spotkania,  jak promować i komunikować 
wydarzenie w mediach społecznościowych. Warsztaty poprowadzi Michał Brennek z Agencji Social Media – 
Smoking Social, trener związany ze studium trenerów i przywództwa Praeceptor. 
 

godz. 14.30 – 15.15 Obiad 
 

godz. 15.15 – 17.30 Zaplanowanie wydarzenia publicznego oraz opracowanie strategii promocji.  
 
Praca w grupach nad konkretnymi planami organizacji i promocji wydarzeń publicznych, które uczestnicy 
będą chcieli zorganizować w swoich środowiskach (np. na uczelniach, w przestrzeni publicznej). 
Organizatorzy dysponują zasobami finansowymi oraz merytorycznymi, by zrealizować z uczestnikami 
wybrane wydarzenia. 
 
 
 

 

Dzień 1 (Piątek, 25 kwietnia),  godz. 11.30-18.00 
 

 

Dzień 2 (Sobota, 26 kwietnia), godz. 10.30 – 17.30 
 


