
Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowy harmonogram
warsztatów Shapers of the Future 2022. Szkolenie
zaplanowaliśmy w taki sposób, aby dokładnie
wyjaśnić w jaki sposób Design Thinking może być
wykorzystany do rozwijania społecznie korzystnych
inicjatyw. Warsztaty mają charakter kameralny             
i intensywny – biorąc w nich udział znajdziesz się w
grupie 12 fajnych osób mających ambicję
pozytywnego oddziaływania na środowiska             
 i społeczności, w których funkcjonują. Razem z tą
grupą spędzisz 4 dni w miejscu zwanym Zacisze
umiejscowionym w urokliwej dolinie Brzoskwinki pod
Krakowem i tam będziesz poznawać tajniki metody
Design Thinking pracując metodami warsztatowymi –
czyli mało teorii a dużo praktyki. Dodatkowo
zaplanowaliśmy kilka wydarzeń integracyjnych, jak
Pizza Party (zrobisz sobie pizzę 😊 ), ognisko, czy
spacer urokliwą Doliną Brzoskwinki – wszystko po to,
by stworzyć przyjazną atmosferę uczenia się             
 i rozwoju. 

Zobacz program
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10:00 Zbiórka w Krakowie i przejazd do Zacisza.

11:30 Przyjazd do Zacisza i czas na zakwaterowanie.

12:00
Sesja integracyjna – żebyśmy przełamali lody, poznali 

się oraz mieli szanse opowiedzieć Ci szczegółowo o 
programie naszych warsztatów.

14:00 Lunch – żebyśmy nie chodzili głodni.

15:00

Design Thinking Intro – poznasz czym jest Design 
Thinking, i do czego może się przydać (nie – to nie 

będzie teoria a interaktywny warsztat wprowadzający 
do metody 😊).

17:00

Design Thinking w sektorze pozarządowym – dowiesz 
się jak różne NGOsy wykorzystują metodę Design 

Thinking, żeby zwiększać skuteczność swojego działania 
i zwiększać swój społeczny wpływ.

18:00 Pizza Party  – w Zaciszu mają piec do pizzy. Będziemy 
ją robić i… ją jeść!
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9:00

Wywiady i empatia (projektowanie i prowadzenie 
wywiadów) – empatia do pierwszy i podstawowy etap 
metody Design Thinking. A podstawowym narzędziem 

empatii są wywiady. W trakcie tej sesji poznasz, jak 
przygotować wywiad i jak go przeprowadzić. Co ważne – 
ta sesja będzie rozpoczęciem warsztatu symulacyjnego, 

w trakcie którego staniesz się częścią zespołu 
pracującego z wykorzystaniem metody Design Thinking 

nad rozwiązaniem konkretnego wyzwania.

12:00 
Analiza wywiadów – wywiady to zbieranie informacji o 
charakterze jakościowym. W trakcie tej sesji skupisz się 

na analizie tego materiału w sposób zespołowy.

14:00 Lunch - wiadomo!

15:00

Sesje kreatywne (przygotowanie i prowadzenie) – 
poznasz, na czym polegają sesje kreatywne w metodzie 

Design Thinking. No i weźmiesz udział w takiej sesji 
generując mnóstwo pomysłów na działanie.

18:00 Czas wolny – komu co w duszy zagra 😉. Spacer, 
planszówki, książka, surfowanie po telefonach…
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9:00
Spacer w Dolinie Brzoskwinki – żeby dać trochę 

odpocząć szarym komórkom; zieleń uspokaja i 
rozluźnia dając paliwo do kreatywności.

11:00
Od pomysłu do projektu – popracujesz, żeby idee z sesji 
kreatywnej zamienić na konkretne działanie/ konkretny 

projekt.

14:00 Lunch – bo już czas zabić głoda!

15:00 Przygotowanie prezentacji – popracujesz nad tym, 
żeby jak najlepiej zaprezentować wyniki swojej pracy.

18:00 Ognisko – chyba nie trzeba wyjaśniać o co tu chodzi 
(możesz wziąć gitarę, jak masz).
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10:00 Sesja SHOWTIME – prezentacja wyników pracy 
zespołów i zebranie feedbacku.

12:00 Podsumowanie i ewaluacja warsztatów.

13:30 Lunch.

15:00 Wyjazd do Krakowa – goodbye and good luck 😊
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Projekt będzie realizowany 
na łonie natury z dala od 
zgiełku miasta w urokliwym 
Zaciszu (ok. 20 km od 
Krakowa). 

Udział bezpłatny. 
Dodatkowo, jako 
organizatorzy zapewniamy 
transport, nocleg oraz 
lunche.

To co, wchodzisz w to? 😎

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 
kontakt@warsztat.org.pl lub napisz do 
nas na Facebooku "Fundacja Warsztat 

Innowacji Społecznych".
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