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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I SPOŁECZNE  
 

 

1990-1992 Urząd Miasta Bełchatów 

Kierownik Wydziału Kultury Oświaty i Sportu 

■ Przekształcenia i komunalizacja oświaty (przedszkola) 

■ Zmiany organizacyjne i prawne w samorządowych placówkach kultury 

■ Współpraca przy powołaniu do życia nowych instytucji kultury np. filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Grocholicach,               

Młodzieżowego Domu Kultury, uruchomienia 2 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 

■ Przygotowanie i nadzór, przejęcia i rozpoczęcie renowacji XVIII wiecznego dworu i parku w Bełchatowie  

 

 

1992-2004 Młodzieżowy Dom Kultury „Piwnica” Bełchatów 

Dyrektor MDK „Piwnica” 

■ Zorganizowanie prezentacji artystycznych ok. 600 podmiotów wykonawczych 

■ Organizowanie licznych imprez typu przeglądy, konkursy, wystawy o charakterze lokalnym i ogólnopolskim – szeroko             

rozumiana animacja spoleczno-kulturalna.  

 

 

2004-2008 Urząd Miasta Bełchatowa 

Koordynator Gminnego Centrum Informacji 

■ Koordynowanie pracy trzech Pełnomocników Prezydenta Miasta (ds. Organizacji Pozarządowych, ds. Uzależnień, ds.            

Rozwoju Turystyki lokalnej)  

■ Doradztwo i praca szkoleniowa z Klientami GCI 

 

 

1990-2015 Działalność społeczna:  

■ Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego 

■ Członek założyciel kilku organizacji pozarządowych w Bełchatowie 

■ 0d 1998 aktywny uczestnik programu szkoleniowego, a potem członek Sieci Centrów Aktywności Lokalnej 

■ Członek Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

■ Członek Korporacji Animatorów Społecznych 

■ Edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej 

■ Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP 

■ Fundator Fundacji ANKRA 

 

 

2000-2015  Współpraca zagraniczna: 

■ Aktywne uczestnictwo w projekcie “Community Development Network Building in Central and Eastern Europe” (Bułgaria,              

Czechy, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry)  

■ Współpraca w ramach projektów wspierających liderów i animatorów społecznych w Ukrainie, Mołdawii i Białorusi 

2005-2015  Akademicka praca dydaktyczna: 

■ współpraca w charakterze wykładowcy z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (lata 2006-2009) 

■ współpraca w charakterze wykładowcy z Collegium Civitas (2009-2015) 

■ współpraca w charakterze trenera warsztatowego z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

2006-2015   Udział w projektach badawczo-edukacyjnych: 

■ Aktywne społeczności – mapa współpracy i potencjału lokalnego 2006-2008 (cykliczne konwersatorium) 

■ Badanie węzłów współpracy subregionalnej 2007-2008 

■ Badanie potencjału animacyjnego sieci ROEFS w Polsce 2007 

■ Badanie Partnerstw Lokalnych 2008-2009 we współpracy z Biurem Inicjatyw Społecznych z Krakowa 

■ Akademia Rozwoju Lokalnego we współpracy z Krajowym Ośrodkiem EFS 2008-2012 (współtwórca ARL i moderator jej               

posiedzeń; rozwijanie narzędzi badania w działaniu) 

■ Badania domów kultury 2009 we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Edukacji i Kultury „Spotkania” 

■ Członek zespołu Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas 

 

 
2002 – 2015  Praca trenerska w kraju i za granicą 

■ Uczestnictwo w programie Centrów Aktywności Lokalnych i wdrażanie jego założeń w społeczności lokalnej 

■ Umiejętności trenerskie potwierdzone certyfikatem STOP II stopnia i aktywność szkoleniowa - przeprowadzenie ponad             

10000 godzin szkoleniowych z takich tematów jak: „Tworzenie lokalnej diagnozy społecznej”, „Planowanie strategiczne”,             

„Budowanie zespołu”, „Zbieranie funduszy”, „Praca metodą projektów”, „Aktywizacja społeczności lokalnych”, „Praca z           

wolontariuszami”, „Budowanie i zarządzanie partnerstwem lokalnym” „Innowacyjność społeczna” „Edukacja środowiskowa”          

„Ewaluacja i monitoring projektów społeczny” i innych z zakresu szeroko pojętej animacji społecznej.  

■ Lokalna praca doradcza i szkoleniowa dla potrzeb projektów kulturalnych, organizowania zespołów zadaniowych,            
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pozyskiwania środków finansowych i działań na rzecz zwalczania bezrobocia 

■ Współpraca trenerska z Partnerami zagranicznymi w Polsce (Ukraina, Białoruś, Rosja), w tym także przy organizacji i                

prowadzeniu wizyt studyjnych w Polsce  

■ Praca szkoleniowa i seminaryjna dotycząca polskich doświadczeń w animacji społecznej realizowana w Holandii, Węgrzech,             

Rumunii, Ukrainie, Białorusi i Mołdawii 

■ Kształcenie trenerów w ramach wewnętrznych szkoleń Zespołu Ekspertów i Trenerów Stowarzyszenia CAL, Stowarzyszenia             

Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, oraz zewnętrznie trenerów biznesu w ramach projektu „Profesjonalny Trener”            

(Firma 2000) 

■ Kształcenie Organizatorów Społeczności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Standardy w pomocy”, także w             

zakresie pracy z osobami wykluczonymi 

 

 
2000-2017  Inna działalność związana z pracą edukacyjną i animacyjną 

■ Autor zeszytu „Instytucja, kierunek – aktywność lokalna”  

■ Redaktor 11 wydawnictw o tematyce animacji społecznej 

■ Autor opracowań merytorycznych i materiałów wykorzystywanych w trakcie szkoleń 

■ Twórca i moderator Trenerskiego Wortalu Metodycznego  

■ Koordynator metodyczny szkoleń w ramach programu „Domy Kultury +” 

■ Współtwórca koncepcji i rozwiązań programowych w projekcie „Decydujmy Razem” 

■ Współtwórca koncepcji szkoleń w Programie Rozwoju Bibliotek  

■ Moderowanie konferencji i seminariów 

■ Tworzenie koncepcji i moderowanie pracy wielu edycji Laboratoriów Społecznych (ARL, LES, LAS itp.) 

■ Moderowanie warsztatów planowania strategicznego instytucji, NGO, sieci i partnerstw  

■ Tworzenie partnerstw i sieci oraz wspieranie ich pracy (szkolenia, mentoring, superwizja itp.) 

■ Mentoring wspierających animatorów społecznych w zakresie metod aktywizacji środowisk osób wykluczonych, w kolejnych             

edycjach Akademii Partycypacji Społecznej, oraz w innych projektach społecznych takich jak np. „Podwórka na Temat”               

(Lublin)  

■ Praca animacyjna w środowiskach osób wykluczonych w ramach tworzenia Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji 

 

WYKSZTAŁCENIE 
 

 

1984-1989 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie 

■ Wydział Pedagogiczny – magister Wychowania Obronnego 

■ Ok. 10 różnorodnych uprawnień zawodowych oraz praca w wielu organizacjach i instytucjach studenckich oraz kulturalnych               

Krakowa. 

1990-1992 - Uniwersytet Łódzki 

■ Wydział Prawa – studia podyplomowe Prawo Samorządu Terytorialnego 

2008- 2009 - Uniwersytet Gdański 

■ Wydział Nauk Społecznych - Podyplomowe Studium Superwizji Współpracy Środowiskowej  

2015-2016 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 

■ Wydział Nauk Społecznych – Podyplomowe Studia Kierowanie Procesami Edukacyjnymi w Obszarze Rewitalizacji,           

Przedsiębiorczości i Samorządności Lokalnej 

1990-2015 - Szkolenia i warsztaty w Polsce i Europie 

■ Pełny cykl szkolenia Centra Aktywności Lokalnej (CAL)  (1998-1999) 

■ Certyfikat Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych II stopnia 

■ „Treningi Trenerów” w ramach projektu „“Community Development Network Building in Central and Eastern Europe”              

(Węgry, Rumunia) (2001-2003) 

■ Kursy i szkolenia Zespołu Ekspertów CAL (1999 – 2008) 

■ Ok. 30 szkoleń z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. 

■ Samokształcenie w ramach projektów z Partnerami zagranicznymi oraz zagraniczne wyjazdy studyjne, szkoleniowe i             

seminaria np. w Holandii, Węgrzech, Rumunii…  

 

NAGRODY I ODZNACZENIA 
 

 

■ Nagroda Prezydenta Miasta Bełchatowa za całokształt pracy na rzecz kultury w mieście (2003r.) 

■ Srebrny Krzyż Zasługi (2005r.)  

 

ZAINTERESOWANIA 
 

 

Zarządzanie animacją kulturalną i społeczną, nowoczesne technologie (IT, Internet itp.), technologie pracy koncepcyjnej i              

grupowej, zagadnienia związane z funkcjonowaniem NGO i samorządu terytorialnego, innowacyjność społeczna, rewitalizacja            

w zakresie jej społecznych aspektów 

 

 

2/2 


