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PRELEGENCI

Dick Aft
Prezes Philanthropic Leadership, firmy konsultingowej z siedzibą w Cincinnati (stan Ohio, USA),
specjalizującej się w coachingu dla przywódców – nowo wybranych prezesów instytucji
dobroczynnych i oświatowych. Przez ponad 40 lat pracy zawodowej był na stanowiskach
kierowniczych: prezesa i dyrektora generalnego United Way w dziewięciu różnych miastach Stanów
Zjednoczonych oraz członkiem Krajowej Rady Zawodowej United Way. We współpracy z setkami
fundacji korporacyjnych i liderów lokalnych pozyskał na cele społeczne ponad
1,5 miliarda USD. Był wykładowcą etyki na studiach podyplomowych w Xavier University Graduate
School of Business, prowadził liczne warsztaty i seminaria przeznaczone dla wolontariuszy
i profesjonalistów z sektora organizacji pozarządowych w Indonezji, Kazachstanie, Polsce, Rumunii,
Irlandii, Anglii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. Członek zarządów licznych organizacji
pozarządowych specjalizujących się w pracy na rzecz społeczności lokalnych, oświacie i służbie
zdrowia. Jest autorem trzech książek o historii United Way. Dick jest również członkiem ciała
doradczego Of Counsel spółki Baldwin/Gilman Executive Search & Placement, ze specjalizacją
w dziedzinie zatrudniania profesjonalistów w organizacjach pozarządowych. Jest doktorem nauk
o przywództwie organizacyjnym i rozwoju Union Institute & University, studia magisterskie ukończył
na University of Chicago, a licencjackie – w Knox College.

Sylwia Lewandowska-Akhvlediani
Partner Zarządzający Progressive Partners, psycholog biznesu, międzynarodowy coach, trener
i facylitator. Od ponad 14 lat inspiruje i wspiera zmiany w organizacjach, zespołach i ludziach.
Jej misją jest podnoszenie wartości ludzi i organizacji, by idea odpowiedzialności nie była miło
brzmiącym hasłem, ale codzienną i naturalną praktyką liderów, zespołów i tym samym budowała
wartość organizacji. Przez wiele lat pracowała w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozwijając ideę
CSR, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy MPiPS budowała partnerstwa
międzysektorowe. Wspierała także Fundację Dzieci Niczyje w budowaniu relacji z biznesem
i fundacjami korporacyjnymi jak i budując zespół tej jednej z największych fundacji w Polsce.
Fascynuje ją psychologia sportu i zwycięstwa. Należy do Rady Ekspertów ośrodka analitycznego
THINKTANK.
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Daniel Lichota
Stały współpracownik Szkoły Liderów, gdzie prowadzi część Szkoła Liderów – Doradztwo i Szkolenia.
Z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia w biznesie. Trener i coach umiejętności
interpersonalnych. Wieloletni współpracownik i trener organizacji pozarządowych. Pracował
również w biznesie na stanowisku kierownika ds. szkoleń w jednym z największych polskich
wydawnictw. Specjalizuje się w obszarach z zakresu przywództwa oraz efektywności osobistej,
zespołowej i organizacyjnej. Publikuje artykuły oraz prowadzi własny blog o przywództwie i pracy
zespołowej pod adresem http://daniellichota.wordpress.com.
Joanna Luberadzka-Gruca
Wiceprezes Zarządu Fundacji Przyjaciółka. Absolwentka Socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwości
Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener i facylitator. Od 2001 r. kieruje
Fundacją Przyjaciółka, założoną przez wydawnictwo Edipresse. Od 2004 roku przewodniczy Koalicji
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (od 2010 roku jako Przewodnicząca Zarządu), której
członkiem jest Fundacja Przyjaciółka. W latach 2005-2007 ściśle współpracowała z Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej. Od 2009 roku jest członkiem powołanego przez Prezydent Hannę GronkiewiczWaltz zespołu konsultacyjnego dla m.st. Warszawy do Programu operacyjnego Rodzina. Od sierpnia
2009 do czerwca 2011 członek Zarządu Forum Darczyńców. Od 2011 roku Społeczny Doradca
Rzecznika Praw Dziecka.
Magdalena Pękacka
Dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce. Z wykształcenia socjolożka, absolwentka Instytutu
Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, o specjalizacji Organizacje
pozarządowe. Z Forum związana od siedmiu lat. Prowadzi projekty edukacyjne, badawcze
i działania rzecznicze. Koordynuje konkurs dla firm „Liderzy Filantropii”. Jest Sekretarzem Grupy
Roboczej organizacji pozarządowych, która pracowała nad zmianami przepisów o zbiórkach
publicznych. Reprezentuje Forum w europejskiej sieci DAFNE (Donors and Foundations Network of
Europe) i w globalnej WINGS (Worldwide Initiatives for Granmaker Support). Ekspertka ds. prawa
fundacyjnego Europejskiego Centrum Fundacji w Brukseli. Autorka artykułów dotyczących
organizacji pozarządowych i społecznego zaangażowania biznesu.
Elżbieta Żórawska
Magister Nauk Politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka pracy
magisterskiej „Społeczna odpowiedzialność biznesu na początku XXI wieku”. Od 6 lat specjalizuje
się w obszarze CSR, ekonomii społecznej, współpracy biznesu z sektorem pozarządowym,
zaangażowania społecznego oraz wolontariatu pracowniczego. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zarządzaniu projektami społecznymi. Od 4 lat pracuje w PwC, gdzie odpowiada za zarządzanie
obszarem CSR i Fundacją PwC.
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