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PROGRAM SZKOLENIA „DOM TO PRACA – DZIAŁAM NA RZECZ ZMIAN”* 

FIO 2017 

7-9 LIPCA 2017 ŁÓDŹ 

 

PIĄTEK, 7 LIPCA,  

godz. 1717-2020 

Prowadzący: Rafał Górski, Magda Doliwa-Górska 

 Poznajmy się – Kampania  Dom to Praca – co możemy wspólnie zrobić?  

 Wieczór dyskusyjno-integracyjny. 

 

SOBOTA, 8 LIPCA, 

Blok I: Lokalny lider – jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie 

Godz. 99-1313 

Prowadząca: Magda Doliwa-Górska 

 Cechy dobrego lidera.  

 Jak można się angażować w zmiany społeczne? 

 Wprowadzenie do przygotowania przez każdego uczestnika Indywidualnego Planu 

Działania. 

 

Przerwa 

Blok II: Rekomendacje społeczne do zmian prawnych 

Godz. 1414-1818  

Prowadzący: Karolina Goś-Wójcicka i Rafał Bakalarczyk 

Dyskusja nad rekomendacjami do zmian w polskim systemie prawnym - jak systemowo 

wspierać osoby pracujące w domu. Omówienie postulatu wprowadzenia zmian prawnych 

umożliwiających opiekunom osób zależnych podejmowanie dodatkowych odpłatnych prac. 

 

 

 



 

2 

NIEDZIELA, 9 LIPCA  

Godz. 99-1111 

Prowadzący: Rafał Górski 

Blok I: Kampanie obywatelskie, cz.1. 

 Strategia, cele i założenia, plan ogólny kampanii, pozyskiwanie wsparcia. 

 Organizacja wydarzeń oraz spotkań. 

 Opracowanie przez każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania w jego 

środowisku. 

Przerwa 

Godz. 1111-1313 

Prowadzący: Rafał Górski 

Blok II – Kampanie obywatelskie, cz.2. 

 Media jako skuteczne narzędzie w dotarciu do społeczności lokalnych.  

 Budowanie relacji z decydentami, skuteczność działań. 

 Mechanizmy lobbingu oraz rzecznictwa – teoria oraz zastosowanie praktyczne. 

 jak prowadzić dialog. 

 

Przerwa obiadowa 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

TRENERZY: 

Dr Rafał Bakalarczyk - działacz społeczny, publicysta, od czasu do czasu wykładowca. Doktor 

nauk społecznych o specjalności nauk o polityce społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach 

opieki długoterminowej, polityce senioralnej, polityce społecznej na rzecz rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi , nordyckim modelu dobrobytu. Od lat aktywnie wspiera i opisuje ruch 

rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi (zwłaszcza w wieku dorosłym). Czynnie 

uczestniczył w licznych protestach tzw. wykluczonych opiekunów niepełnosprawnych osób 

dorosłych i ich negocjacjach ze stroną rządową. Autor licznych ekspertyz, artykułów naukowych 

i popularyzatorskich w zakresie zabezpieczenia opiekunów osób niesamodzielnych. 

W przeszłości sekretarz redakcji czasopism specjalistycznych „Pismo Dialogu Społecznego 

„Dialog” i Problemy Polityki Społecznej”. Obecnie członek redakcji czasopisma „Polityka 

senioralna”. 
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Rafał Górski – społecznik, kampanier, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Od 1995 roku 

prowadzi kampanie obywatelskie po stronie Obywateli, m.in. Tiry na tory, Obywatele decydują  

i Rady pracowników. Z kampanią „Dom to praca" związany od jej samego początku (2006). 

Ekspert w zespole tematycznym "Budowa instytucji dialogu obywatelskiego", działającym przy 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opracowującym Narodowy Programem Rozwoju Wspierania 

Społeczeństwa Obywatelskiego. Felietonista Tygodnia Solidarność, Wprost, Super Expressu  

i łódzkiej gazety społecznej Miasto Ł. Ulubiony cytat: „Podstawowa różnica pomiędzy 

wojownikiem i zwykłym człowiekiem polega na tym, że cokolwiek się dzieje, wojownik uznaje to 

za wyzwanie, a zwykły człowiek – za błogosławieństwo albo za przekleństwo." 

 

Karolina Goś-Wójcicka – z wykształcenia politolożka, studiowała też socjologię, doktorantka 

SGH na kierunku ekonomia. Problematyką nieodpłatnej pracy domowej zajmuje się od 2007 r., 

w tym jako koordynatorka, a następnie ekspertka w ramach kolejnych inicjatyw dotyczących 

tego tematu (kampania „Zrobione, docenione, wiele warte”, później – „Pracujemy w domu”, 

aktualnie – „Dom to praca”). Brała udział w opracowaniu wydanego w 2006 r. raportu 

eksperckiego „Nieopłacana praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy 

opiekuńczego społeczeństwa?”. Jest też autorką wydanego w 2011 r. raportu z badania 

jakościowego „Kobiety pracujące w domu o sobie”. Zawodowo zajmuje się badaniami 

ilościowymi, pracuje w GUS na stanowisku naczelnika Wydziału Badań Gospodarki Społecznej  

w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia. Pełni też funkcję koordynatora ds. 

równego traktowania w GUS. Współredaktorka i autorka kilku publikacji dotyczących kondycji 

trzeciego sektora i zaangażowania w wolontariat. Była zaangażowana w przygotowanie  

i powstanie poradnika „Dom to praca”. 

Magda Doliwa-Górska – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz 

elitarnej Szkoły Przywództwa Igora Janke. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów oraz Akademię 

Coachingu (modele: Co-Active Essential i CoachWise), akredytowaną przez International Coach 

Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą coachów na świecie. Członek Rady 

Programowej think-tanku Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Mentor w programie Youth 

Business Poland (2012) oraz w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest coachem (m.in.) 

dla liderów, pierwszej w Polsce Kuźni Kampanierów. Udziela się jako dydaktyk, przekazując 

swoją wiedzę i doświadczenie innym. 

Dotąd, zrealizowała ponad 1000 godzin coachingu indywidualnego i trójstronnego. Odbyła 

ponad 200 godzin szkoleń właściwych dla coachingu. Od września 2016 r. z powodzeniem 

bierze udział w kolejnych etapach rekrutacji do prestiżowego, międzynarodowego programu 

mentoringowego #100CoachesProgram Marshalla Goldsmitha – światowego lidera w Executive 

Coachingu http://www.marshallgoldsmith.com/. Obszarem jej zainteresowań jest zawodowy  

i osobisty rozwój ludzi, w szczególności kobiet. Zarządzała ogólnopolskimi i międzynarodowymi 

kampaniami, których celem było wprowadzanie zmian w życiu społecznym. Problematyką 

nieodpłatnej pracy domowej zajmuje się od 2007 r., wspierając liderów i liderki kampanii.  

 

*program szkolenia może ulec zmianie 

http://www.marshallgoldsmith.com/

