
Szkoła Liderów zaprasza na twórcze spotkanie:

EMPATIA i INNOWACJE 
Narzędzia i inspiracje 
z Laboratorium Innowacji Liderskich 

3 października (piątek) 
Business Link 
12 piętro Zebra Tower
ul. Mokotowska 1

Innowacje zaczynają się od empatii. Do tworzenia nowych rozwiązań potrzebu-
jemy perspektywy innych ludzi. Jak ją poznać, zrozumieć, odczuć?

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego sprawdzimy, co daje empatia w two-
rzeniu nowych społecznych rozwiązań. Poznamy w  praktyce narzędzia jej 
uruchamiania i wykorzystywania. Doświadczymy wspólnie na czym polega 
i co daje Design Thinking i „mobilna metoda włączania”.

Poznamy projekty uczestników i uczestniczek II Laboratorium Innowacji Lider-
skich, które były tworzone z wykorzystaniem tych metod.
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Janusz Byszewski  – Współtwórca grupy pARTner (1983–1990 ); od 1989 kura-
tor i założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współcze-
snej w Warszawie; od 1996 współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. 
Autor kilkudziesięciu projektów w  Polsce i  za granicą. Książki: „Tutaj jestem” 
(1994), „Inne muzeum” (1996); współautor: „Projektowanie sytuacji twórczych” 
(2005), „Dom, moje centrum świata” (2005), „Sztuka współczesna – instrukcja 
obsługi” (2007,2009), „Muzeum jako rzeźba społeczna” (2012). Dyrektor „Mu-
zeum w drodze” (2013).

Katarzyna Czayka-Chełmińska – Psycholożka, trenerka umiejętności spo-
łecznych, mediatorka rodzinna oraz superwizorka Stowarzyszenia Trenerów 
Organizacji Pozarządowych. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów, pro-
wadzi spotkania i mediacje społeczne, wspiera w rozwoju organizacje pozarzą-
dowe. Założycielka i  do niedawna prezeska zarządu Stowarzyszenia Media-
torów Rodzinnych; wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów. Współautorka 
metodologii Programu Liderzy PAFW.

Jac Jakubowski – Psycholog. Współwłaściciel i superwizor Grupy TROP, Super-
wizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Trener, 
mentor i coach Przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego, członek ASHOKI, Prezes Powszechnej Akademii Młodzieży. 
Zajmuje się m.in. budowaniem i  realizacją programów rozwoju kultury orga-
nizacyjnej w  firmach biznesowych, szkoleniami z  zakresu zarządzania zmia-
ną, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania 
umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. 
Prowadził ogólnopolskie programy przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji 
środowiska lokalnego, zmian w systemie edukacji, profilaktyki uzależnień. Ini-
cjował wiele zmian społecznych, m.in.: założył Szkolny Ośrodek Socjoterapii 
(SOS) dla młodzieży zagrożonej nar komanią i wykluczeniem spo łecz nym, au-
tor pierw szego Studium Socjoterapii w Pol sce, twórca pierw szej Szkoły Tre-
nerów w Pol sce.

Bartosz Stodulski – Socjolog, przedsiębiorca ale przede wszystkim zaangażo-
wany społecznie i edukacyjnie działacz. Od 2004 roku mieszka w Warszawie. 
Współtworzył Dział Programowy Centrum Nauki Kopernik. Następnie pra-
cował jako badacz i  organizator konferencji Sektor 3.0 w  Pracowni Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Od 2010 wraz ze wspólnikiem prowadzi 
firmę Laboratorium EE, której celem jest projektowanie i wdrażanie nowocze-
snych rozwiązań na styku technologii i edukacji.
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Spotkanie jest podsumowaniem II edycji Laboratorium Innowacji Liderskich  
– projektu realizowanego w ramach Programu Liderzy PAFW  
przez Szkołę Liderów i Ashokę we współpracy z SAP Polska i PwC.


