ENGLISH SUMMER CAMP 2018
Dzieci wychowujące się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz środowiskach o niskim statusie
ekonomicznym i społecznym rzadko mają możliwość spędzania letniego wypoczynku w ciekawy i atrakcyjny sposób,
w miejscu, w którym mogłyby zapomnieć o codzienności, która nie jest dla nich łatwa oraz uczyć się języków obcych
poprzez zabawę.
English Summer Camp to letnia edycja charytatywnego programu edukacyjnego English Summer/Winter Camp.
Celem

inicjatywy

wykluczeniu

jest

zapobieganie

społecznemu

najmłodszych

członków trójmiejskiej społeczności lokalnej
poprzez

naukę

organizowanie

języka

angielskiego,

zajęć

sportowych,

plastycznych i muzycznych oraz warsztatów
uczących pracy w grupie, zespołowości,
komunikacji oraz radzenia sobie z emocjami
własnymi i innych. Organizatorem programu
od 2004 roku jest Project Management
Institute oddział Gdańsk.
OBÓZ W LICZBACH
✓ Obóz odbywa się 2 razy w roku w sezonie zimowym i letnim.
✓ Przez ostatnie 12 lat zmotywowaliśmy do nauki języka angielskiego i poszerzenia swoich horyzontów ponad
700 dzieci z Trójmiasta i okolic.
✓ W każdym projekcie bierze udział 50-100 wolontariuszy z całego świata.
✓ Na każdy obóz wyjeżdża około 30 dzieci w wieku 9-14 lat.
✓ 1,500 zł – tyle kosztuje pobyt 1 dziecka na obozie.
✓ Od 14 lat głównym organizatorem tego projektu jest Project Management Institute oddział w Gdańsku.
✓ W trakcie tej edycji współpracujemy z 7 ośrodkami z województwa pomorskiego, które wysyłają swoich
podopiecznych na nasz obóz.
Jeśli akcje charytatywne takie jak English Summer Camp są Państwa zdaniem potrzebne, aby zwiększyć szanse na
rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci, których możliwości finansowe są ograniczone, zachęcamy do
finansowego wsparcia naszego przedsięwzięcia. Dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie zdziałać naprawdę wiele
i podarować 30 dzieciom unikatowe wakacje marzeń, które są połączeniem aktywnego odpoczynku z nauką.
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Sponsorom English Summer Camp w zamian za wsparcie finansowe proponujemy skorzystanie z dwóch pakietów
świadczeń.

1. PAKIET PODSTAWOWY, który zawiera:
●

możliwość udziału Państwa pracowników w projekcie charytatywnym organizowanym przez PMI
i współtworzonym przez licznych, także międzynarodowych partnerów biznesowych i organizacje
z Trójmiasta;

●

prawo do posługiwania się tytułem sponsora i wykorzystywania go we własnych materiałach
marketingowych;

●

umieszczenie logotypów Państwa Firmy w naszych materiałach reklamowych, artykułach w mediach, na
stronie internetowej English Camp (www.english-camp.pl), na profilu portalu społecznościowego Facebook
(https://www.facebook.com/EnglishSummerWinterCamp);

●

możliwość udziału w uroczystej ceremonii zamknięcia obozu oraz poobozowym spotkaniu organizowanym
dla dzieci i sponsorów;

●

możliwość udziału w warsztatach i seminariach organizowanych przez gdański oddział Project Management
Institute dla pracowników z Państwa firmy zaangażowanych w inicjatywę English Summer Camp ze zniżką
w wysokości 40%;

●

możliwość udziału pracowników Państwa Firmy w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych
kierowników projektów;

●

możliwość współtworzenia projektu w zespole międzynarodowym, a tym samym zdobywania praktycznej
wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Wspierający otrzyma wyżej wymienione świadczenia niezależnie od wysokości dotacji.

2. PAKIET ROZSZERZONY, który zawiera:
●

świadczenia zawarte w pakiecie podstawowym

●

możliwość wyboru jednego z dwóch modułów rozwojowych związanych z zarządzaniem projektami
a. Moduł złoty

W ramach pakietu oferujemy możliwość przeprowadzenia 8h szkolenia „Wprowadzenie do zarządzania projektami”
lub dwóch szkoleń 4h do wyboru. Każde szkolenie dedykowane jest dla maksymalnie 18 osób i prowadzone będzie
przez doświadczonego trenera wyznaczonego przez Dyrektora Zarządzającego gdańskiego oddziału Project
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Management Institute. Warunki dostarczenia szkolenia lub szkoleń ustalone zostaną w odrębnej umowie zawartej
między Wspierającym a PMI.
Wspierający otrzyma wyżej wymienione świadczenia w przypadku wsparcia projektu English Summer Camp 2018
dotacją w wysokości 8 000 zł netto lub więcej.
Dodatkowo Wspierający otrzyma tytuł Złotego Sponsora English Camp 2018.

b. Moduł srebrny
W ramach pakietu oferujemy możliwość przeprowadzenia jednego szkolenia 4h do wyboru. Każde szkolenie
dedykowane jest dla maksymalnie 18 osób i prowadzone będzie przez doświadczonego trenera wyznaczonego przez
Dyrektora Zarządzającego gdańskiego oddziału Project Management Institute. Warunki dostarczenia szkolenia lub
szkoleń ustalone zostaną w odrębnej umowie zawartej między Wspierającym a PMI.
Wspierający otrzyma wyżej wymienione świadczenia w przypadku wsparcia projektu English Summer Camp 2018
dotacją w wysokości 5 000 zł netto lub więcej.

W ramach powyższych pakietów proponujemy wybór jednego lub dwóch szkoleń (w zależności od pakietu)
spośród poniższych:

I.

Wprowadzenie do zarządzania projektami – 8h szkoleniowych

Wprowadzenie do świata zarządzania projektami dla osób zainteresowanych tematyką, chcących włączyć się
w realizację bądź koordynację wydarzeń w organizacji. W trakcie szkolenia opowiemy o tym czym jest projekt oraz
zarządzanie projektami. Jaką rolę pełni kierownik projektów oraz jakimi cechami powinien się charakteryzować (a co
jeszcze ważniejsze, jak je rozwijać). Poznamy cykl życia projektu oraz informacje o procesach i narzędziach wartych
wykorzystania w każdym z nich. Opowiemy w skrócie, a przećwiczymy bardziej szczegółowo jedynie wybrane
elementy z: inicjacji projektu, zarządzania ryzykiem, zarządzania interesariuszami, komunikacji w projekcie. Podamy
kilka ciekawostek o skutecznych formach pracy z zespołem lokalnym i rozproszonym.
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w świat zarządzania projektami. Nie przygotowuje do certyfikacji
oraz nie jest dedykowane doświadczonym kierownikom projektów.
II.

Zarządzanie ryzykiem – 4h szkoleniowe

Warsztat z zakresu zarządzania ryzykiem w projekcie. W ramach krótkiej sesji opowiemy o tym czym jest ryzyko oraz
jak można podejść do zarządzania nim. Poznamy różnicę między ryzykiem, problemem a zagrożeniem. Poszukamy
pozytywnych aspektów ryzyka. Skupimy się na identyfikacji, analizie i wreszcie tworzeniu strategii reakcji na ryzyko.
W każdej z tych trzech części przećwiczymy narzędzia używane przez kierowników projektów w ramach pracy
w zespołami lokalnymi z możliwością spotkań planistycznych. W zależności od pracy grupy mogą to być między
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innymi Metoda Crawforda, Macierz oceny ryzyka i Tabela Reakcji.
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w świat zarządzania ryzykiem. Nie przygotowuje do certyfikacji
oraz nie jest zaawansowanym kursem w tej dziedzinie.
III.

Zarządzanie interesariuszami – 4h szkoleniowe

Warsztat z zakresu zarządzania interesariuszami w projekcie. Adresujemy pytania takie jak: kim jest interesariusz?
Jak można zidentyfikować interesariuszy naszego projektu? Czy analiza wymaga skomplikowanych narzędzi?
Co zrobić, gdy już wiemy, z kim mamy do czynienia?
W ramach powyższych pytań przećwiczymy proces identyfikacji oraz analizy interesariuszy, a następnie stworzymy
strategię komunikacji z wybranymi jednostkami.
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w świat zarządzania interesariuszami. Nie przygotowuje do
certyfikacji oraz nie jest zaawansowanym kursem w tej dziedzinie.
IV.

Inicjacja projektu – 4h szkoleniowe

Na tym warsztacie skupiamy się na początkach każdego projektu. Jakie informacje i artefakty są nam potrzebne? Kto
tworzy kartę projektu – sponsor czy kierownik projektu? Czy oszacowanie kosztów projektu z ostatecznym błędem
na poziomie 40% to coś normalnego? O czym warto rozmawiać ze sponsorem na początku? Czym jest ‘trade-off
matrix’ i jak ją wykorzystać do lepszego zarządzania projektem?
W ramach tego warsztatu poruszamy również elementy zarządzania interesariuszami, które w fazie inicjacji również
jest istotną częścią działań. Oznacza to, że część treści szkolenia ‘zarządzanie interesariuszami’ oraz ‘skuteczna
inicjacja projektu’ będą się pokrywać.
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w świat zarządzania projektami. Nie przygotowuje do certyfikacji
oraz nie jest zaawansowanym kursem w tej dziedzinie.
V.

Komunikacja w projekcie – 4h szkoleniowe

Tematem warsztatu będzie najistotniejszy aspekt zarządzania projektem, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.
Podczas zajęć omówione i przećwiczone zostaną narzędzia i techniki efektywnego porozumiewania się. Uczestnicy
zapoznać się będą mogli ze sposobami rozwiązywania konfliktów w projekcie. Poruszone zostanie również
zagadnienie najczęstszych powodów problemów komunikacyjnych oraz wskazane zostaną sposoby na ich unikanie.
Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w świat zarządzania projektami. Nie przygotowuje do certyfikacji
oraz nie jest zaawansowanym kursem w tej dziedzinie.
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Najbliższa edycja letnia odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym Zielona Szarlota w dniach 23 lipca – 5 sierpnia
2018. W przypadku pytań oraz chęci wsparcia naszej inicjatywy prosimy o kontakt z Katarzyną Sempołowicz-Lipską –
Kierownikiem Projektu ESC 2018, e-mail: katarzyna.sempolowicz@pmi.org.pl lub tel. 608-043-533.

Sponsorami poprzednich edycji byli:
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