Katarzyna Szczygieł

„Leaders of Tomorrow”
Szkolenie Leaders of Tomorrow organizowane przez Słowackie Centrum Fundraisingu
(Slovenské centrum fundraisingu) odbyło się w 2016 roku. Szkolenie miało dwie fazy:
Szkolenie stacjonarne w Bratysławie, które odbywało się w październiku 2016 roku.
Uczestnikami szkolenia były osoby z Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Czech i Bułgarii, na co
dzień zarządzające organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.
Całoroczny mentoring, którego zadaniem było opracowanie i realizacja planu rozwoju na polu
osobistym i zawodowym. Spotkania z mentorem służyły wsparciu w określeniu i realizacji swoich celów
osobistych, dotyczących społeczności, w której pracuję i organizacji, dla której pracuję.
W trakcie pierwszej fazy odbyły się szkolenia z doradcami i trenerami: Tony Myers z Kanady,
Jana Ledvinová z Czech, Kay Sprinkel Grace ze Stanów Zjednoczonych i Jan Kroupa z Czech, Eduard
Marček ze Słowacji. Spotkania dotyczyły tego, jak rozumiemy bycie liderem, co to znaczy być liderem,
naszych oczekiwań i wizji oraz wyzwań i zagrożeń. Poznaliśmy „9 zadań lidera wg Johna Gardnera”,
„Siedem poziomów świadomości społecznej” Richarda Barrett’a, poznaliśmy różnice między byciem
liderem a byciem kierownikiem, dyskutowaliśmy o pozycji lidera w kontekście etycznym. Działania
warsztatowe zainspirowały nas do stworzenia własnych planów rozwoju, które były następnie
konsultowane z mentorami i przygotowanie do realizacji w ciągu całego roku. Comiesięczne
konsultacje z mentorem pozwoliły nam prześledzić osobiście etapy realizacji postawionych sobie
celów, empirycznie poznać zagrożenia, problemy i proces realizacji planów. Wspólnie z mentorem
cieszyliśmy się sukcesami w realizacji celów i rozwiązywaliśmy drobne problemy, które stanęły
na naszej drodze w osiągnięciu celów. Pozyskane doświadczenia pozwalają lepiej realizować cele
i zadania wyznaczone w pracy zawodowej oraz uświadamiają, co to znaczy być liderem w zespole.
The first responsibility of a leader is to define reality.
The last is to say thank you.
In between, the leader is a servant.
Max DePree

"Strategie dla przyszłości – podnoszenie kompetencji kadry edukacji
dorosłych Muzeum Narodowego w Krakowie"

