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Termin:

Miejsce:
Dojazd:

02-06.09.2019

Bumerang, Kąty Rybackie
autokar 

Motywem przewodnim tegorocznego wyjazdu Pro Active jest
stworzenie dwóch, długoterminowych projektów szkolnych.
Uruchomienie prawdziwej firmy, która będzie prowadzona
przez uczniów Thinking Zone oraz przygotowanie projektu
społecznego dla części osób, która woli tematy reprezentowane
przez fundacje czy stowarzyszenia.
 
Trenerzy, praktycy będą przekazywali swoją wiedzę i
doświadczenie na porannych warsztatach, a uczniowie będą
musieli ją uwzględnić w swoich projektach. Do tego oczywiście
czas na inspiracje, pytania, rozmowy, rekomendacje.
Uwieńczeniem pracy będą profesjonalne pitche –
podsumowanie i prezentacje pomysłów przed profesjonalnym
jury. Tygodniowy wyjazd jest tylko wstępem do całorocznej
pracy w ramach naszej przedsiębiorczości.

Gotowi na wyzwanie?

Cena: 1290zł / 1 os. / 5-dniowy obóz



   08:00  zbiórka przy Olivia Business Centre / Starbucks

08:15 - 09:30  przejazd do Kątów Rybackich

10:00 - 16:00  przedsiębiorczość

10:00 - 13:00 

omówienie różnych form działalności gospodarczej, wprowadzenie

ambasador biznes - 5 kluczowych elementów

ambasador fundacja - 5 kluczowych elementów

podział na grupy: Biznes/NGO

ambasadorowie w grupach: inspirujące video, wprowadzenie,

przykłady,

burze mózgów z podziałem na grupy Biznes/NGO

wybór pomysłów i spisanie ich na tablicach

deklaracja przynależności do grupy

ocena pomysłów Biznes vs Fundacja 

13:00 - 14:30  obiad

14:30 - 17:00 

business Model Canvas - zarys teoretyczny

segmentacja: teoria

praca w grupach z moderacją

prezentacja i feedback

naniesienie uwag w segmentacji w notatkach grupy

18:00 - 19:00  kolacja

19:00 - 21:00  zajęcia integracyjne

PROGRAM
PONIEDZIAŁEK

Prowadzące część przedsiębiorczą:
Dominika Rossa - twórczyni Coworking O4 biznes dla kobiet
Agnieszka Buczyńska - prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku



WTOREK

09:00 - 10:00  śniadanie

10:00 - 13:00  przedsiębiorczość

propozycja wyjątkowej wartości [UVP], Kanały i Relacje z BMC

oczami praktyka

opracowanie UVP

opracowanie kanały i relacje

prezentacja i feedback

naniesienie uwag w modelu w notatkach grupy

13:00 - 14:30  obiad

14:30 - 18:00  integracja

1 grupa - aktywny blok z instruktorem

2 grupa - rejs statkiem po zalewie

3 grupa - lekcje o pszczołach

18:00 - 19:00  kolacja

19:00 - 21:00  wieczorne wyjście na Flagi do lasu

Prowadzący część przedsiębiorczą:
Wiktor Jodłowski - założyciel szkoły językowej Talkersi.pl
Maciej Winiarek - współtwórca szkół Thinking Zone



ŚRODA
09:00 - 10:00  śniadanie

10:00 - 13:00  przedsiębiorczość

kluczowe zasoby, kluczowi partnerzy, kluczowe aktywności

opracowanie kluczowych partnerów Biznes/NGO

opracowanie kluczowych zasobów i aktywności Biznes/NGO

prezentacja i feedback

naniesienie uwag w modelu w notatkach grupy

13:00 - 14:30  obiad

14:30 - 18:00  integracja

1 grupa - rejs statkiem po zalewie

2 grupa - park linowy

3 grupa - aktywny blok z instruktorem

18:00 - 19:00  kolacja

19:00 - 21:00  igrzyska sportowe dla wszystkich grup

Prowadzące część przedsiębiorczą:
Małgorzata Jasnoch - współtwórczyni TEAL Action Learning Global
Aleksandra Harasiuk - broker eksportowy Agencji Rozwoju Pomorza



CZWARTEK
09:00 - 10:00  śniadanie

10:00 - 13:00  przedsiębiorczość

strumienie przychodów i kosztów

opracowanie strumieni przychodów Biznes/Fundacja

opracowanie strumieni kosztów Biznes/Fundacja

prezentacja i feedback

naniesienie uwag w modelu w notatkach grupy

13:00 - 14:30  obiad

14:30 - 18:00  integracja

1, 2 grupa - rezerwat kormoranów i czapli z przewodnikiem

3 grupa - park linowy

18:00 - 19:00  kolacja

19:00 - 22:00  blok sportowy

Prowadzący część przedsiębiorczą:
Maciej Stępa - współzałożyciel Profit Plus



Prowadzące część przedsiębiorczą:
Dominika Rossa - twórczyni Coworking O4 biznes dla kobiet
Agnieszka Buczyńska - prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku

PIĄTEK
09:00 - 10:00 śniadanie

10:00 - 13:00  podsumowanie!

Pitching - teoria i warsztat

Pitching - session i feedback

Celebracja ☺

13:00 - 14:00  obiad

14:00 - 15:00  pakowanie

15:00 - 16:00  przejazd do Gdańska / Olivia Business Centre



Trenerzy:

Małgorzata Jasnoch         współtwórczyni TEAL Action Learning Global

Aleksandra Harasiuk        broker eksportowy Agencji Rozwoju Pomorza

Joanna Woźniczka           

Dominika Rossa twórczyni Coworking O4 biznes dla kobiet                                

Agnieszka Buczyńska prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku         

Wiktor Jodłowski  założyciel szkoły językowej Talkersi.pl

Maciej Winiarek                współtwórca szkół Thinking Zone 

Miejsce:

Ośrodek Wypoczynkowy Bumerang położony jest na Mierzei Wiślanej,
krainie, która zaciekawia historią, przyrodą i krajobrazem nieskażonym jeszcze
cywilizacją.  Obiekt położony jest w dolinie z trzech stron otoczonej lasem,
300 m od Zalewu Wiślanego i około 1 km od Zatoki Gdańskiej.

Na terenie ośrodka znajdziemy między innymi wiatę grillową, miejsce na
ognisko, boisko do siatkówki, salę telewizyjną, konferencyjną i bilardową, a
przede wszystkim dużo miejsca na warsztaty, integrację i zabawę na świeżym
powietrzu!
http://www.bumerang.gda.pl/
 
 

prezes Fundacji NOVA, trener i doradca dla sektora
organizacji pozarządowych

http://www.bumerang.gda.pl/


www.thinkingzone.pl

Thinking Zone

Opiekunowie:
 
Dorota Wakuluk - wychowawca kl. 8 SP
dorota.wakuluk@thinkingzone.pl
Katarzyna Potulska - wychowawca kl. 1b LO 4-letnie
katarzyna.potulska@thinkingzone.pl
Anna Domańska - wychowawca kl. 1a LO - 3-letnie
anna.domanska@thinkingzone.pl
Łukasz Wdowczyk - wychowawca kl. 2a LO 3-letnie
lukasz.wdowczyk@thinkingzone.pl

 
Oferta zawiera:
 

zakwaterowanie
3 posiłki dziennie
program przedsiębiorczości
program edukacyjno - integrujący
ubezpieczenie NNW
przejazd autokarem
pamiątkowe koszulki

 
Finanse
 
Prosimy o opłatę obozu [1290 zł] dnia 23.08.2019: 
 
 
mBank: 85 1140 2004 0000 3502 7633 8590 - konto dla uczniów SP
mBank: 66 1140 2004 0000 3802 7713 9326 - konto dla uczniów LO

    imię i nazwisko dziecka - ProActive - Kąty Rybackie
 

Fundacja Thinking Zone 
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

tel. 606 424 705

http://thinkingzone.pl/
http://thinkingzone.pl/


Aleksandra Harasiuk
Broker eksportowy Agencji Rozwoju Pomorza

Absolwentka zarządzania i marketingu, w ramach działalności 
Good At Service przygotowywała i wdrażała kompleksowe rozwiązania
związane z obsługą klienta- sprzedaży, komunikacji, technologii. Fanka
neurobiologii i  socjologii, kultury biznesowej i handlowej oraz polskich
przedsiębiorców z lat 20 ubiegłego wieku. Obecnie pełni funkcję brokerki
eksportowej w Agencji Rozwoju Pomorza, przygotowuje małe i średnie firmy
do działań sprzedażowych zagranicą. Założycielka Lean in Pomorskie, Lean
in Poland.
 

Organizatorzy i Trenerzy

Małgorzata Jasnoch
Współtwórczyni TEAL Action Learning Global

Skuteczna menadżerka z 19 letnim doświadczeniem w tworzeniu nowych
firm/marek/zagranicznych oddziałów, restrukturyzowaniu, budowaniu
elastycznych zespołów ukierunkowanych na rozwój, wyznaczanie trendów i
osobistą satysfakcję oraz z 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy.
Trenerka biznesu, mentorka, coach Action Learningu, współtwórczyni spółki
TEAL (wsparcie w obszarze HR w kierunku przywództwa włączającego)
oraz Współtwórczyni i wieloletnia Prezeska Inkubatora Przedsiębiorczości
STARTER (oferującego setkom startup’ów dostęp do najwyższej
klasy mentorów, inwestorów i globalny rozwój). W ramach Gdańsk Business
Week wspierała młodzież w rozwoju biznesowym jako Company Advisor.



Szefowa coworkingu dedykowanego kobietom w O4/ Olivia Business Centre
w Gdańsku, przedsiębiorczyni. Założycielka studia głosu i mowy Mystoria, w
którym uczy, jak mówić wyraźnie, pewnie, czysto i melodyjnie. Właścicielka
agencji marketingowej Umbrelka, w której portoflio Klientów znalazły się
m.in. Grupa L'Oreal, Bank Pekao, Runmageddon, WOŚP. Od siedemnastu
lat zajmuje się komunikacją interpersonalną i marketingową. Jest
absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i
Uniwersytetu SWPS. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Swoje doświadczenie i wiedzę
zdobywała również na rynku międzynarodowym, m.in. w S.H.A.P.E. – bazie
sił zjednoczonych NATO w Belgii oraz w Wielkiej Brytanii, jako zwyciężczyni
polskiej edycji konkursu Young Creative Entrepreneur. Jest
współorganizatorką polskich obchodów Światowego Dnia Głosu oraz
członkinią Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Wykłada na USWPS,
UG i WSB. Jest mentorką w międzynarodowych programach
akceleracyjnych: Poland Prize/Space3ac, European Coworkings EOI,
Womentrepreneurs4change..

Dominika Rossa
Twórczyni Coworkingu O4 biznes dla kobiet

Agnieszka Buczyńska
Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Członkini Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Specjalizuje
się w dziedzinie wolontariatu, aktywności obywatelskiej i budowania
partnerstw międzysektorowych. Na przełomie lat koordynowała szereg
projektów społecznych finansowanych ze źródeł rządowych,
samorządowych czy europejskich. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu
wolontariatu tj. motywacja wolontariuszy, zarządzanie wolontariuszami,
wolontariat seniorów. Jest autorką i współautorką badań i publikacji o
wolontariacie: „Potencjał wolontarystyczny mieszkańców Gdańska”, „Kultura
spędzania czasu wolnego”, „Aktywność społeczna osób starszych w
Gdańsku”, „Podręcznik dla wolontariusza dla Muzeum Emigracji w Gdyni”.
Inicjatorka i autorka szeregu inicjatyw na rzecz rozwoju wolontariatu w
mieście Gdańsk.
Organizatorka 3 edycji Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu  od 2016 roku. 
W ramach swojej działalności opracowała nowy system pośrednictwa
wolontariatu, wdrożyła i wypracowała narzędzia do budzenia aktywności
społecznej seniorów w tym Gdański Fundusz Senioralny. W ramach swojej
kilkunastoletniej pracy w trzecim sektorze zajmuje się m.in. organizacją 
i wdrażaniem inicjatyw dla grup nieformalnych (ponad 250 inicjatyw).
Dodatkowo realizowała szereg inicjatyw dla grup wolontariuszy, w tym
wolontariuszy pracowniczych.



Maciej Winiarek
Współtwórca szkół Thinking Zone

Wydawca, edukator, trener. Od 15 lat prowadzi swoją działalność w
obszarze edukacji. W tym czasie przeszkolił ponad  3 tysiące nauczycieli i
dyrektorów – z przywództwa, oraz myślenia krytycznego. Certyfikowany
trener TOC (Level 4), Dyrektor TOCFE Polska. Zorganizował i
współprowadził dziesiątki konferencji, projektów i szkoleń z zakresu
nowoczesnej edukacji i myślenia krytycznego. Współtwórca szkół Thinking
Zone w Gdańsku. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA,
Japonii, Niemczech, Peru i Litwie.

Wiktor Jodłowski
Założyciel szkoły językowej Talkersi

Twórca Talkersów, czyli szkoły j. angielskiego z zupełnie innej bajki.
Niegdyś lektor, dzisiaj mentor i lider zespołu językowych pasjonatów.
Pokazuje ludziom jak dobrze się komunikować, jak skutecznie nauczyć się
języka i jak budować biznes oparty na relacjach. Z ciekawostek: język
kolorów jest mu obcy, bo jest daltonistą; potrafi godzinami grać w grę
"Twierdza" i, co niektórych wprawia w osłupienie, nie pije alkoholu. Serio!

Przedsiębiorczyni. Inicjuje zmiany, wdraża nowe pomysły. Doświadczenie w
prowadzeniu własnej firmy nabywała zajmując się kreatywną organizacją
konferencji i spotkań biznesowych dla znaczących firm w Polsce. Związana
z rodzinnym biznesem. Współtwórczyni marki We Love Photo. Obecnie
współtworzy przestrzeń edukacyjną Thinking Zone, działającą na zasadach
organizacji turkusowej - uczącej się. Interesuje się nowoczesną edukacją,
która pozwala dostrzec i wspiera u dzieci indywidualne potrzeby, talenty i
drogi rozwoju do poznania samych siebie. Stąd w szkołach Thinking Zone
wdrażana jest kultura myślenia krytycznego za pomocą modelu VESS
opracowanego przez Projekt Zero w Harvard Graduate School of Education
a także innych metodologii promujących krytyczne, analityczne i kreatywne
myślenie. Marzy, aby otworzyć pracownię malarską Malort, na którą
uzyskała certyfikat u Arno Stern. 
Obecnie uczestniczka Akademii Fotografii Tomasza Tomaszewskiego, w
której rozwija własne myślenie wizualne.

Joanna Roszkowska
Współtwórczyni szkół Thinking Zone



Joanna Woźniczka
Prezes Fundacji NOVA, trener i doradca dla sektora                         

organizacji pozarządowych

Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym, specjalizuje się w
funduszach na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej,
partnerstwach międzysektorowych, społecznej odpowiedzialności biznesu,
tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów.  Przez 10 lat pracowała
w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, gdzie pełniła rolę
koordynatora projektów. Współpracowała  także z Fundacją Centrum
Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy,
Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Gdańsku.  Ma bogate doświadczenie jako ekspert
oceniający wnioski m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(MRPiPS), Programu Aktywizacji Osób Starszych (MRPiPS), „funduszy
norweskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego, Erasmus+ , Horyzont 2020 i innych.  Prywatnie nurkuje i jest
inicjatorką oraz  asystentem nurkowania dla osób niepełnosprawnych w
programie Immersioterapii „Pojąć Głębię”.


