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Działamy w warunkach niepewności. Pandemia wymusza dynamiczne dostosowywanie się do 
zmieniającej się rzeczywistości. Formuła Festiwalu „w realu” lub „on line” może zdefiniować się 
w ostatniej chwili.
Nie boimy się tego, bo już wiemy, że różne formy pracy on-line pozwalają na prowadzenie
intensywnych warsztatów, pracę nad inspirowaniem się, pogłębianiem świadomości, zwiększaniem
kompetencji. Można uruchomić pole do uważnej rozmowy, głębokiego spotkania międzyludzkiego,
uczenia się od siebie nawzajem.

Dlatego jesteśmy przygotowani na każdy z dwóch wariantów:

WARIANT 1 – mix wydarzeń w przestrzeni wirtualnej i spotkań w realu
WARIANT 2 – całość w przestrzeni wirtualnej

Niezależnie od wariantu III FESTWIAL będzie zawierał formy sprawdzone na poprzednich festiwalach:
ARCHIPELAG EMPATII
INSPIRATORIA
SPOTKANIA OPARTE O FORMUŁĘ OPEN-SPACE 
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ARCHIPELAG EMPATII

Niezależnie od warunków epidemiologicznych odbędzie się w Internecie. Jego istotą będzie
metafora WYSPY, czyli osobistego, storytelingowego opisu różnego typu prorozwojowych
projektów realizowanych w firmach, organizacjach pozarządowych, oświacie, urzędach,
wyższych uczelniach, a także różnego typu inicjatywach społecznych, które trudno wrzucić do
jakiegoś worka. Będzie można zobaczyć, jak każdy program rozwojowy wiąże się
z empatyczną współpracą. To okazja do wgłębienia się w specyficzne metodologie,
posmakowanie ciekawych stylów działania, ale też zachwycenia się niesamowitym dorobkiem,
skutecznością. Zobaczymy, jak uzyskiwanie harmonizacji, sztuka słuchania, dialogu,
budowania osobowych relacji uruchamia procesy realnej zmiany w różnych obszarach biznesu,
edukacji i życia społecznego.
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ISPIRATORIA

To specyficzne warsztaty tematyczne. Ich rdzeniem jest uruchomienie debaty nad jakimś
ważnym dla empatycznej współpracy tematem. Będziemy rozmawiali o działaniu
w niepewności, budowaniu partycypacji, harmonizacji opartej na różnorodności, tworzeniu pola
dialogu, uruchamiania emocjonalnego przepływu, tworzeniu zadaniowych wspólnot itp.
Planujemy to wszystko w realu, ale w taki sposób, żeby w każdej chwili można było przenieść
całość do Internetu.

OPEN-SPACE

To początek i zakończenie spotkania w Warszawie. Oparty będzie na KRĘGACH WSPARCIA
budowanych wokół ciekawych ludzi. Efektem kręgów, jest uruchomienie procesu PIK
i powstanie nowych pomysłów, które podczas całego festiwalu przekształcą się w inicjatywy
realizowane dalej po jego zakończeniu.
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28-30.09.2020
Regionalne wydarzenia festiwalowe: Kraków, Gdynia-Gdańsk-Sopot, Łódź, Tarnobrzeg, 
Białystok, Wrocław, Ostrowiec Świętokrzyski (w realu lub on-line)

2.10.2020 piątek 
11.00 – 13.00 Otwarcie FESTIWALU (pl. Zbawiciela kawiarnia KARMA lub on-line)
14.00 – 18.00 INSPIRATORIA (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 17 lub on-line)
19.00 ARCHIPELAG EMPATII (on line)

3.10.2020 sobota 
10.00 – 13.00  INSPIRATORIA (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 17  lub on-line)
13.00 – 15.00 Spotkania na obiadku w okolicach pl. Zbawiciela 
15.00 – 18.00  INSPIRATORIA (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 17 lub on-line)

4.10.2020 niedziela 
10.00 – 14.00  PODSUMOWANIE. OPEN-SPACE oparty na KRĘGACH WSPARCIA

Październik, listopad 2020 
ARCHIPELAG EMPATII on line
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Organizatorem festiwalu jest fundacja TROP powołana w ramach Grupy TROP.
Jesteśmy praktykami „inicjowania zmian rozwojowych i społecznych” – mamy duże
doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznego know-how w obszarach: szkoleń,
programów inicjowania zmiany i rozwoju kultur organizacyjnych, wprowadzania zmian
środowiskowych.
Celem naszej fundacji jest łączenie wiedzy z praktyką – NAUKA W DZIAŁANIU na poziomie
osób, zespołów i organizacji.

„Szukamy skutecznych rozwiązań, aby dbać o zaangażowanie i poczucie sensu”.
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 17 w Warszawie

ASHOKA Polska

Coffee Karma, Pl. Zbawiciela w Warszawie

Nowy Świat Muzyki, Nowy Świat w Warszawie
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