Małgorzata Tur
trener, edukator

Doświadczenie
12.2000

Pracownia Interakcji
właściciel, trener
Szkolenia i warsztaty dla dorosłych i dzieci. Ponad 3000 godzin na sali
szkoleniowej, certyfikat jakości szkoleń STOP. Z sukcesem wykonane usługi
dla ponad setki organizacji i instytucji. Wybór tematów:

•
•
•
•

uczenie dorosłych, szkolenia dla trenerów i nauczycieli,
wielokulturowość, migracje i uchodźcy, antydyskryminacja,
zarządzanie organizacją, projektami oraz zespołami,
kompetencje miękkie (współpraca, efektywna komunikacja, zarządzanie sobą
w czasie)

07.2011 -

UEFA

07.2012

Koordynator ds. Szkolenia Wolontariuszy UEFA EURO 2012

Dane osobowe

Opracowanie, efektywne wdrożenie oraz ewaluacja programu szkoleń i programu
motywacyjnego dla 3000 wolontariuszy pracujących w Polsce na rzecz turnieju

Data ur.
20.07.1979

01.2010 -

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

06.2011

Koordynator zasobów ludzkich
Nadzór nad realizacją planów pracy 11 pracowników, ustalanie obowiązków,
prowadzenie oceny okresowej i ewaluacji, wspieranie rozwoju i motywowanie,
rekrutowanie na wolne stanowiska

Adres
Dunikowskiego 5/31
Warszawa
Telefon
607361790

07.2004 -

Fundacja Polska Akcja Humanitarna

10.2010

Koordynator Projektu i Koordynator Programu Misji
2004-2005 – pracownik humanitarny na misji w Czeczenii

E-mail
malgorzata.tur@gmail.com

Odpowiedzialność za całość budżetu misji i rozliczenia finansowe, prowadzenie

WWW

projektów pomocowych, raportowanie, zarządzanie miejscowym personelem,

www.trainers.salto-

kontakt z władzami lokalnymi

youth.net/MalgorzataTur

Od 2005 – koordynator projektów i finansów oraz koordynator programu misji PAH

Umiejętności

w Czeczenii, biuro w Warszawie
Koordynacja działań i rozwoju misji, kontaktów z donorami (m.in. Komisja

Projektowanie i prowadzenie szkoleń

Europejska i UNICEF), odpowiedzialność za całość budżetu misji i rozliczenia
finansowe, zarządzanie wiedzą i informacją
04.2000 -

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

10.2002

Koordynator Programu

Planowanie strategiczne
Zarządzanie zespołem; przywództwo

Koordynacja Programu „Różni-Równi” nt. uchodźców i mniejszości:

•

organizowanie i przeprowadzanie działań na rzecz uchodźców i mniejszości

Wystąpienia publiczne

(szkolenia, seminaria, warsztaty, obchody Dnia Uchodźcy, 11 publikacji),

•
•

przygotowanie i koordynowanie międzynarodowych obozów wolontariackich,

Zarządzanie projektem

zarządzanie zespołem, PR projektu

09.1998 -

Nauczyciel języka angielskiego

02.2004

Prowadzenie indywidualnych zajęć językowych dla młodzieży i dorosłych

Edukacja
10.1998 -

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, socjologia

09.2003

Uzyskany tytuł magistra socjologii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Kompetencje międzykulturowe
MS Office, Prezi, narzędzia Google
Prawo jazdy - kat. B

Działalność społeczna
01.2015

Międzynarodowy Prezes Service Civil International

Języki obce
j. angielski (biegły)

Przewodzenie SCI - wolontariackiemu ruchowi na rzecz pokoju o 100-letniej
historii i światowym zasięgu (oddziały na 5 kontynentach); koordynacja prac

j. rosyjski (C2)

międzynarodowego zarządu i biura, planowanie strategiczne
10.1996

Wolontariusz Service Civil International

j. niemiecki (C1)

Pełnienie różnych ról: członek zarządu i prezes polskiego oddziału, koordynator
projektu, trener, koordynator obozów międzynarodowych, przywódca
zespołu. Doświadczenie w zarządzaniu organizacją, projektami i zasobami
ludzkimi organizacji, planowaniu strategicznym, prowadzeniu szkoleń i coachingu
09.2009 -

Przewodnicząca Rady Rodziców

09.2017

Przewodzenie Radzie Rodziców Przedszkola nr 244 w Warszawie (2009-2011)
oraz Szkoły Podstawowej nr 313 w Warszawie (2012-2017). Wyznaczanie
kierunku działania Rady, inicjowanie przedsięwzięć, koordynacja zespołu,
współpraca z dyrekcją, gronem pedagogicznym, samorządem i społecznością
lokalną

Zainteresowania
Śpiew zespołowy - od 21 lat mezzosopran w kilku chórach, a od 11 lat w Chórze
Akademickim Politechniki Warszawskiej
Neurodydaktyka oraz myślenie wizualne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

j. hiszpański (A2)

