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Akademia Dobrego Dialogu, czyli jak rozmawiać, żeby nie tylko słuchać, ale też się usłyszeć, a dzięki
temu skuteczniej działać?

Fundacja BIS zaprasza na cykl 6-ciu dni warsztatowych (3 zjazdy piątek/sobota) podczas
których:
nauczysz się jak uważnie słuchać i jak tworzyć przestrzeń dla poglądów innych niż Twoje
własne,
zdobędziesz umiejętności przydatne w prowadzeniu konstruktywnych rozmów,
wzmocnisz swoją otwartość na dialog i gotowość do jego prowadzenia, pomimo że
czasami bywa trudno.
Będziesz mieć okazję do zbudowania relacji z grupą liderów i liderek społecznych działających w
Podgórzu (i nie tylko).
Kogo zapraszamy?
Aktywistów i aktywistki z Krakowa (pierwszeństwo dla liderów/ek społecznych
działających na obszarach Stare Podgórze i Płaszów)
Radnych i radne Dzielnicy XIII Podgórze
Przedstawicieli/lki krakowskich organizacji pozarządowych (pierwszeństwo dla NGO
działających na obszarach Stare Podgórze i Płaszów)
Mieszkańców/mieszkanki zainteresowanych tematyką dialogu i współpracy w
społeczności lokalnej.
Harmonogram warsztatów Akademii:
I warsztat: 27 i 28 maja (piątek/sobota) Temat: “Kultura dialogu – czym jest i skąd się
bierze?”
II spotkanie: 10 i 11 czerwca (piątek/sobota) Temat: “Jak słuchać, żeby usłyszeć i jak
mówić, żeby zostać usłyszanym”
III spotkanie: piątek i sobota we wrześniu lub październiku. Temat: warsztat
poprowadzony przez przedstawiciela Bjerkaker Learning Lab, norweskiej organizacji
pozarządowej z Oslo, która jest partnerem projektu oraz podsumowanie szkolenia.
Wszystkie zajęcia będą zorganizowane w układzie:
piątek - godz. 17.00-20.00;
sobota: godz. 9.00-14.00, w trybie stacjonarnym, bez noclegu.
Lokalizacja warsztatów: dzielnica Podgórze.
Uczestnikom zapewniamy przerwy kawowe, przekąski oraz integracyjny lunch w każdą sobotę.
Udział w Akademii Dobrego Dialogu jest nieodpłatny.

Jak się zgłosić?
Zapisy do dnia 23 maja pod poniższym linkiem:
https://forms.office.com/r/YxAxRm1qKk
Informację o zakwalifikowaniu się na warsztaty prześlemy uczestnikom do dnia 25 maja.
Szczegółowy program Akademii już wkrótce!

=============================
Akademia Dobrego Dialogu jest częścią projektu "Podgórska Przestrzeń Dobrego Dialogu"
finansowanego z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Projekt realizowany jest przez Fundację BIS wraz z partnerami: Wydziałem Polityki Społecznej i
Zdrowia UMK,
Radą Dzielnicy Podgórze XIII oraz partnerem norweskim - organizacją pozarządową Bjerkaker
LearningLab (BLL) z siedzibą w Oslo.
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