
Shapers of the Future 2021 

Szczegółowy program 

Tutaj znajdziesz bardziej szczegółowy harmonogram szkolenia Shapers of the Future 2021.  Szkolenie zaplanowaliśmy w taki sposób, aby 
dokładnie wyjaśnić w jaki sposób Design Thinking może być wykorzystany do rozwijania społecznie korzystnych inicjatyw. Również – 

zorganizowaliśmy dużo działań integracyjnych i networkingowych, dzięki czemu będziesz miał/miała duże szanse na dobre poznanie innych 

uczestników i rozwinięcie długotrwałych relacji        
 

Środa,  20 października Czwartek,  21 października Piątek,  22  października Sobota,  23  października 

12:00 
Rozpoczęcie i integracja 

Jan Strycharz i Dawid Sobolak 
  

Spotkamy się w Aparthotelu Lwowska 
1. Lepiej się poznamy i przedstawimy 

szczegóły programu. 

 9:00 
Wprowadzenie 

9:00 
Wprowadzenie 

10:00 
 Warsztat Design Thinking #6 

9:30 
Warsztat Design Thinking #2 
Jan Strycharz i Dawid Sobolak 

 
Cały warsztat zostanie zaplanowany 

jako symulacja. Dlatego staniesz przed 
szczególnym wyzwaniem, na które 
będziesz musiał odpowiedzieć za 

pomocą metod Design Thinking. W 
zespole z innymi uczestnikami i 

będziesz krok po kroku prowadzony 
przez cały proces tworzenia innowacji: 

empatia, definicja, ideacja, 
prototypowanie i testowanie.  

9:30 
Warsztat Design Thinking #4 
Jan Strycharz i Dawid Sobolak  

 
Podczas tej sesji warsztatów będziesz 

miał okazję przejść  do empatii  do 
bardziej precyzyjnego zdefiniowania 

wyzwania, a także do większego 
zainspirowania się kolejnym etapem 

Design Thinking ideacją. 

12:00  
Innowacje społeczne w dziedzinie 

migracji i integracji 
Jarmiła Rybicka 

 
Podczas tej sesji będziesz miał okazję 
zapoznać się z działającym obecnie w 

Warszawie startupem 
społecznościowym Kuchnia Konfliktu. 
Jego istotą jest misja łączenia różnych 

kultur, a tym samym łagodzenia 
stereotypów, konfliktów i 

nieporozumień międzykulturowych. 
Inicjatywa ta ma szczególne znaczenie 
w czasach, gdy nasilają się przepływy 

migracyjne. 

13:00 
Lunch 

13:00 
Lunch 

14:00-16:00  
Lunch i pożegnanie 

13:30-15:45 
Warsztat Design Thinking #1 
Jan Strycharz i Dawid Sobolak 

 
Pierwszy warsztat to wprowadzenie do 

metody Design Thinking.  W trybie 
warsztatowym będziesz mógł 

doświadczyć wszystkich pięciu etapów 
metody Design Thinking: empatii, 

definiowania, ideacji, prototypowania, 
testowania. 

14:00-18:00 
Warsztat Design Thinking #3 
Jan Strycharz i Dawid Sobolak 

 
Kontynuacja Warsztatów Design 

Thinking. Po pierwszej sesji  otrzymasz 
przegląd metod – tutaj rozpoczniesz 
pracę nad prawdziwym wyzwaniem. 

Wyzwanie będzie związane z edukacją 
przywódczą dla młodych liderów i 

ambitnych osób – Twoim zadaniem 
będzie opracowanie prototypu usługi (z 

wykorzystaniem metody Design 
Thinking). Pierwszym zadaniem będzie 

dowiedzenie się, jak zdobyć więcej 
empatii wobec ludzi, dla których 

zostanie stworzona usługa. 

14:00-18:00 
Warsztat Design Thinking#5 

Jan Strycharz i Dawid Sobolak  
 

Ta sesja Warsztatów Design Thinking 
będzie poświęcona tworzeniu 

pomysłów, wczesnemu 
prototypowaniu i testowaniu strategii. 

Poznasz zasady burzy mózgów typu 
stanfordzkiego  oraz podstawowe  

metody prototypowania i testowania. 

 
16:00-18:30 

Design Thinking w tworzeniu dóbr 
publicznych – case study 

 
Podczas tej sesji możesz wysłuchać 

trzech studiów przypadków konkretnych 
organizacji, w których Design Thinking 

zostało zastosowane w celu promowania 
rozwoju misji publicznej i/lub społecznej. 

Na przykład – jak wykorzystać Design 
Thinking do usprawnienia programów 

wolontariatu, czy jak wykorzystać go do 
opracowania strategii rozwoju dużego 

miasta. 

19:00 
Zakwaterowanie 

 
Osoby zatrzymujące się w ApartHotel  

Lwowska 1 będą mogły zameldować się i 
zakwaterować w pokojach hotelowych. 

. 

19:30 
Wine tasting  

 
Tym razem zaprosimy Was do 

winebaru - Krakow Slow Wines - na 
desgustację win z różnych zakątków 
świata. Będzie to idealna okazja do 
zdobycia nowej wiedzy, poznania 

nowych smaków i zacieśnienia więzi w 
mniej formalnej atmosferze.   

18:30 
Wieczorny tour po Zabłociu i 

Kazimierzu 
 

W tym czasie zaprosimy Was na 
zwiedzanie Zabłocia  i Kazimierza – 

słynnych krakowskich dzielnic.  Są one 
ciekawymi przykładami różnych 

procesów społecznych i gospodarczych. 
Wycieczka zakończy się 

rekomendacjami, jak spędzić piątkowy 

wieczór        

 

19:45 
Kolacja 

 
Kolacja będzie idealną okazją do 

głębokiej integracji. Będziesz miał okazję 
bliżej poznać pozostałych uczestników 
projektu oraz  porozmawiać o swoich 
działaniach. Wspólnie zjemy kolację w 

restauracji  Kantyna Zabłocie. 

21:00  
Wolny wieczór       

 

 

https://www.lwowska1.pl/pl/
https://www.lwowska1.pl/pl/
https://www.facebook.com/lipowa6f/
https://www.kantynazablocie.pl/

