
 

 

 

 
 

 

          Warszawa, 26 lipca 2022 r. 
Szanowni Państwo,  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia 
Forum Kultury Województwa Mazowieckiego i udziału w sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, 
która zaplanowana jest na 31 sierpnia 2022 r. w godzinach 09.00 - 13.00 (online). 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od początku swojej działalności 

integruje i wspiera środowiska samorządowe poprzez fora samorządowe.  

Celem działania Forum Kultury Województwa Mazowieckiego jest doskonalenie poziomu 
i sprawności funkcjonowania instytucji kultury, wydziałów kultury, integracja osób działających 
w sektorze kultury, wymiana dobrych praktyk zawodowych, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych oraz wzajemne wsparcie członków Forum. 

Przedmiotem najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej będzie omówienie darmowych aplikacji 
do obróbki zdjęć oraz tworzenia materiałów video. Darmowe aplikacje to bardzo szeroki temat. 
Tempo ich zmian i pojawiania się na rynku jest ogromne. Można dzięki nim stworzyć dużo 

atrakcyjnych materiałów multimedialnych, jednak mało osób wie, gdzie ich szukać i jak z nich 

korzystać. 

Uczestniczki i uczestnicy podczas najbliższego spotkania: 

• poznają darmowe programy i aplikacje do obróbki graficznej zdjęć, 

• nauczą się tworzyć kolaże i fotomontaże wykorzystując darmowe narzędzia, 

• poznają zasady korzystania z bezpłatnych banków zdjęć, muzyki i grafiki, 

• poznają bezpłatne aplikacje do montażu video. 

Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie: fotografka, animatorka, edukatorka cyfrowa. Ukończyła 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na Wydziale Realizacji Obrazu Telewizyjnego oraz Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie. Od kilku lat zajmuje się realizacjami foto - video dla instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych czy prywatnych firm. Dodatkowo od 10 lat zajmuje się edukacją medialną i 

cyfrową. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz seniorami, co pozwala jej utrzymywać świetny 

kontakt z ludźmi. Autorka innowacji społecznej „Zapracuj Smartfonem” realizowanej w ramach 

„TransferHub” - inkubatora innowacji społecznych FISE. Od 2010 roku Latający Animator Kultury. 

Wielbicielka social mediów i ich potencjału do budowania kampanii społecznych. Współpracuje min. z: 

Fundacja Orange, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, Muzeum im. Józefa Piłsudskiego, 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” czy Narodowym Centrum Kultury. 

Uczestniczki i uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, 

wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertką prowadzącą spotkanie, jak innymi uczestnikami 

spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w 

codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od ekspertki. Liczymy na Państwa 

aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

Spotkanie będzie realizowane w formule online za pośrednictwem platformy zoom. Poniżej 

prezentujemy program i szczegóły organizacyjne.  

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum! 

 
Z poważaniem 
    

 Agnieszka Klimowicz 
 Specjalistka ds. szkoleń i Koordynatorka Forum

FRDL Centrum Mazowsze 
Tel. +48 533 804 115 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  
Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

31 sierpnia 2022 r., godz. 09.00 - 13.00 

„Bezpłatne narzędzia do tworzenia grafik oraz materiałów video” 
 
 

Darmowe aplikacje to bardzo szeroki temat. Tempo ich zmian i pojawiania się na rynku jest 
ogromne. Można dzięki nim stworzyć dużo atrakcyjnych materiałów multimedialnych, jednak 
mało osób wie, gdzie ich szukać i jak z nich korzystać. Do tego często dochodzą niejasności związane 

z prawami autorskimi i licencjami, obawa co do jakości materiału - to wszystko blokuje chęć do sięgania 

po nie i samodzielnej kreacji.  

 
Program sesji : 

• Wprowadzenie do tematu - aplikacje, jak z nich korzystamy, gdzie szukać inspiracji. 

• Aplikacje webowe i mobilne do obróbki zdjęć - podstawowe funkcje i jak z nich korzystać, jaki 

format zapisu wybierać. 

• Gdzie szukać plików do wykorzystania - darmowe banki zdjęć. 

• Aplikacje mobilne do tworzenia atrakcyjnych grafik, fotomontaży. 

• Montaż video na smartfonie - bezpłatne aplikacje. 

• Instrukcja jak korzystać z nich krok po kroku, funkcja napisów, bezpłatna muzyka. 

• Tworzenie video do 60 sekund. 

• Tworzenie bardzo krótkich kilkusekundowych animacji. 

 

Prowadząca: 
Fotografka, animatorka, edukatorka cyfrowa. Ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na 

Wydziale Realizacji Obrazu Telewizyjnego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Od kilku lat 

zajmuje się realizacjami foto - video dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych czy prywatnych 

firm. Dodatkowo od 10 lat zajmuje się edukacją medialną i cyfrową. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, 

dorosłymi oraz seniorami, co pozwala jej utrzymywać świetny kontakt z ludźmi. Autorka innowacji 

społecznej „Zapracuj Smartfonem” realizowanej w ramach „TransferHub” - inkubatora innowacji 

społecznych FISE. Od 2010 roku Latający Animator Kultury. Wielbicielka social mediów i ich potencjału 

do budowania kampanii społecznych. Współpracuje min. z : Fundacja Orange, Filmoteka Narodowa 

Instytut Audiowizualny, Muzeum im. Józefa Piłsudskiego, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” czy 

Narodowym Centrum Kultury.  



 

 

 

 
 

 

Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-
szkoleniowej Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby 
profesjonalnie realizować swoje obowiązki. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, 
zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych pracownikom 
instytucji kultury oraz wydziałów kultury i innych komórek organizacyjnych związanych z kulturą. 

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?: 

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska 

samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym 

z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek 

podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, 

doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia 

konstruktywnego dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  

• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  

• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 

w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych 

w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale 

rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące 

poszerzaniu wiedzy, wymianie informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede 

wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego 

z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich 

działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum Kultury są sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem wysokiej 

klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia 

dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - 

każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem 

kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• W ramach Forum organizowane jest 10 spotkań jednodniowych i jedno spotkanie dwudniowe 

wyjazdowe. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące się 

w serwisie www FRDL CM pod adresem: www.frdl.mazowsze.pl/fora 

Jak zapisać się do Forum? 

Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa dostępną na: 

• na adres poczty elektronicznej: szkolenia@frdl.org.pl 
• Dokumenty można pobrać ze strony dedykowanej Forum: 

https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-kultury-wojewodztwa-mazowieckiego/dolacz-do-forum-7  

  



 

 

 

 
 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Kultury Województwa Mazowieckiego 

BEZPŁATNE NARZĘDZIA DO TWORZENIA GRAFIK ORAZ 
MATERIAŁÓW VIDEO 

31 sierpnia 2022 r., (online) 

Szkolenie w godzinach 09:00-13:00 

 
MIEJSCE: Warszawa 

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w formie 
elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerami, przerwy kawowe i lunch 

DANE DO 

KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43,

00-680 Warszawa; tel. +48 533 804 115, szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa i adres nabywcy  

(dane do faktury) 

 

 

 

Nazwa i adres odbiorcy  

 

 

 

NIP  
 

 

 Imię i nazwisko uczestnika,  

stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL 

zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i  ochrony 

danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  

na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 sierpnia 2022 r. 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


