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1. Budowanie strategii fundraisingowej

poznasz możliwe źródła finansowania oraz ich specyfikę,
zdiagnozujesz potrzeby, określisz cele, kierunki i metody działań, których celem 

wskażesz potencjalnych odbiorców działań fundraisingowych swojej organizacji,
nauczysz się, jak budować relacje z darczyńcami indywidualnymi oraz partnerami
biznesowymi,
poznasz podstawowe narzędzia wykorzystywane w fundraisingu,
przygotujesz wstępny zarys strategii działań fundraisingowych,
poznasz rolę komunikacji, marketingu i brandingu w skutecznym pozyskiwaniu środków,
otrzymasz podstawowe informacje pomocne podczas realizacji skutecznej kampanii
fundraisingowej.

By móc realizować misję organizacji społecznej w sposób profesjonalny, stabilny i celowy,
potrzebne są pieniądze. Dlatego tak ważne jest, by pozyskiwać je systematycznie 
na podstawie dobrze przemyślanej strategii. Oprócz korzystania z grantów i dotacji 
warto również apelować o wsparcie do darczyńców indywidualnych i pozyskiwać środki 
w ramach współpracy z biznesem. Budowanie organizacji w oparciu o różnorodne źródła
finansowania, narzędzia oraz grupę zaangażowanych partnerów, umożliwia planowanie
działań w perspektywie długofalowej i daje poczucie stabilizacji.

Podczas szkolenia:

       jest zbudowanie zaplecza finansowego organizacji,



Prowadzący: Michał Serwiński

Z wykształcenia dziennikarz i kulturoznawca. 
Od 13 lat zawodowo związany z organizacjami
społecznymi. Doświadczenia zdobywał 
m.in. w Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” i Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). 
Współtwórca i członek zarządu Stowarzyszenia
Wzmacniacz. Redaktor prowadzący Bloga
Sektor 3.0. Doradza organizacjom w zakresie
fundraisingu, komunikacji, marketingu 
i wykorzystywania nowych technologii.



Elementy i harmonogram szkolenia:

I. Webinarium wprowadzające (Zoom)
piątek, 1 października 2021 | godz. 14.00-15.00

II. Szkolenie stacjonarne w Warszawie (Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12)

Grupa 1:
czwartek, 7 października 2021 | godz. 14.00-19.00
piątek, 8 października 2021 | godz. 10.00-18.30
sobota, 9 października 2021 | godz. 10.00-15.00

Grupa 2:
czwartek, 14 października 2021 | godz. 14.00-19.00
piątek, 15 października 2021 | godz. 10.00-18.30
sobota, 16 października 2021 | godz. 10.00-15.00

III. Indywidualne konsultacje strategii fundraisingowej
Wg. harmonogramu uzgodnionego po szkoleniu (do 2 godzin szkoleniowych dla każdej 
organizacji/grupy); realizacja online/telefonicznie w okresie po ostatnim dniu szkolenia 
do 31 stycznia 2022 r. 



2. Budowanie strategii marketingowej

budować silną markę oraz wpływać na jej rozwój i przewagę konkurencyjną,
konsekwentnie i spójnie, krok po kroku prowadzić działania marketingowe,
tworzyć i wdrażać nowe projekty/rozwiązania w aspekcie strategicznym i taktycznym,
realizować założone cele optymalnie wykorzystując dostępne zasoby organizacji,
skuteczniej docierać do obecnych i potencjalnych odbiorców.

Pojedyncze działania promocyjne realizowane pod wpływem impulsu nie przynoszą
oczekiwanych efektów, takich jak zapewnienie rozgłosu inicjatywie, wysoka frekwencja na
wydarzeniu czy widoczność publikacji w internecie. Mimo genialnego pomysłu nie zawsze
udaje nam się osiągnąć to, co byśmy chcieli. Powód? Brak przemyślanej strategii i taktyki oraz
wiedzy o tym, jak kreować markę i zadbać o komunikację z szeroko rozumianym otoczeniem. 

Poznaj tajniki tworzenia strategii marketingowej, najnowsze trendy w świecie reklamy 
i kierunki rozwoju związane z budowaniem wizerunku organizacji. Dowiedz się, jakie działania
należy podjąć, by zaistnieć w świadomości potencjalnych odbiorców. 

Dzięki kompleksowemu podejściu do marketingu w organizacjach społecznych,
nowoczesnym narzędziom i metodologii wykorzystującej design thinking dowiesz się, jak:



Prowadząca: Zuzanna Komornicka

Certyfikowana trenerka, doradczyni, collective
impact enabler, wykładowczyni Uniwersytetu
Jagiellońskiego i studiów MBA na Politechnice
Krakowskiej. Stypendystka Emerging Leaders
International Fellows Program na The City
University of New York i absolwentka Akademii
Mistrzów Treningu. Ekspertka w dziedzinie
reklamy i PR, zarządzania eventami i projektów
społecznych. Opracowuje strategie biznesowe 
i kampanie promocyjne dla środowiska
biznesowego, startupowego i NGO oraz prowadzi
szkolenia z marketingu, design thinking,
komunikacji i budowania relacji, rozwoju
potencjału czy kreatywności w biznesie.



Elementy i harmonogram szkolenia:

I. Webinarium wprowadzające (Zoom)
poniedziałek, 8 listopada 2021 |  godz. 10.00-11.00

II. Szkolenie stacjonarne w Warszawie (Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12)
Grupa 1:
czwartek, 18  listopada 2021 | godz. 10.00-18.30 
piątek, 19 listopada 2021 | godz. 09.00-17.00

Grupa 2:
czwartek, 2 grudnia 2021 | godz. 10.00-18.30 
piątek, 3 grudnia 2021 | godz. 09.00-17.00

III. Indywidualne konsultacje strategii fundraisingowej
Wg. harmonogramu uzgodnionego po szkoleniu (do 2 godzin szkoleniowych dla każdej 
organizacji/grupy), realizacja online/telefonicznie w okresie po ostatnim dniu szkolenia 
do 31 stycznia 2022 r. 



Jak w pełni wykorzystać zasoby, talenty, umiejętności osób
współpracujących? 
Jak zbudować motywację i dbać o zaangażowanie zespołu? 

Rozwijanie współpracy zespołowej to jedno z głównych wyzwań, z jakimi
mierzą się organizacje. Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: 

W trakcie warsztatów główny nacisk położymy na praktykę i wymianę
doświadczeń.

3. Budowanie i rozwój zespołu organizacji

Terminy szkoleń:

wtorek, 18 października 2021 | godz. 14.00 – 17.15 (Zoom) – I część
piątek,  22 października 2021 | godz. 10.00 – 13.15 (Zoom) – II część



Prowadzący: Damian Dec

Z wykształcenia politolog, z pasji – trener. 
Od 2004 roku prowadzi szkolenia, moderuje
spotkania, seminaria i konferencje. Jego
doświadczenie w tym obszarze wynosi w sumie
ponad cztery tysiące godzin. 
Specjalizuje się w tematach związanych 
z zarządzaniem, rozwijaniem współpracy i integracji 
w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikacji
interpersonalnej, planowania strategicznego 
i partycypacyjnego. Posiada bogaty warsztat trenerski
i 16-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej pracy
kieruje się indywidualnym podejściem, koncentruje
się na poszukiwaniu rozwiązań. 



To szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do sprawnego 
i efektywnego planowania projektów, także w kontekście pozyskiwania
funduszy zewnętrznych. 

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia przejdą całą ścieżkę myślenia
projektowego – od konceptualizacji własnych pomysłów aż do szczegółowego
opracowania projektów z uwzględnieniem m.in. harmonogramu, budżetu,
rezultatów, wskaźników itp.

Szkolenie obejmuje także zagadnienia dotyczące współpracy 
z grantodawcami, analizy zasobów i otoczenia organizacji, mapowania
odbiorców, diagnozy lokalnej sytuacji, partnerstwa w projektach, monitoringu 
i ewaluacji. 

4. Myślenie projektowe

Terminy szkoleń:
wtorek, 26 października 2021 | godz. 10.00-14.30 (Zoom) – I część
czwartek, 28 października 2021 | godz. 10.00-14.30 (Zoom) – II część 



Prowadzący: Karol Wittels

Socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego
Studium Menedżerów Kultury SGH. Badacz społeczny,
autor ponad 40 raportów dotyczących organizacji
pozarządowych i sektora kultury. Współautor
dokumentów strategicznych dla organizacji
pozarządowych, instytucji kultury oraz samorządów. 
W latach 2018-2021 członek zarządu, a następnie
prezes Federacji Mazowia. Przez ponad 6 lat w TR
Warszawa odpowiadał za pozyskiwanie funduszy 
i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków
zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad
dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie
zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi 
w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser
współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami
pozarządowymi. 
Obecnie związany z Fundacją Obserwatorium. 



W jaki sposób planować pracę, budować sprawny i wspierający się zespół
projektowy, organizować konkretne wydarzenia, sprawnie kierować 
i delegować zadania, a także kontrolować na bieżąco wykonaną pracę? 
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych
narzędzi do budowania oraz zarządzania zespołem projektowym. 

Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się przede wszystkim z psychologicznymi
mechanizmami mającymi wpływ na relacje w zespole. Szkolenie obejmuje
także takie zagadnienia, jak: cykl życia projektu, konflikt w zespole,
komunikacja w zespole, dynamika sprawnego zespołu projektowego.

5. Zarządzanie projektami

Terminy szkoleń:

wtorek, 23 listopada 2021 | godz. 14.00-17.15 (Zoom) – I część
czwartek, 25 listopada 2021 | godz. 10.00-14.15 (Zoom) – II część 



Prowadzący: Karol Wittels

Socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego
Studium Menedżerów Kultury SGH. Badacz społeczny,
autor ponad 40 raportów dotyczących organizacji
pozarządowych i sektora kultury. Współautor
dokumentów strategicznych dla organizacji
pozarządowych, instytucji kultury oraz samorządów. 
W latach 2018-2021 członek zarządu, a następnie
prezes Federacji Mazowia. Przez ponad 6 lat w TR
Warszawa odpowiadał za pozyskiwanie funduszy 
i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków
zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad
dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie
zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi 
w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser
współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami
pozarządowymi. 
Obecnie związany z Fundacją Obserwatorium. 



Poszukiwanie rozwiązań często wymaga wyjścia poza utarte schematy
myślenia, ponownego przyjrzenia się osobom, z którymi pracujemy, 
ich problemom i potrzebom. Jedną z metod, która to umożliwia, jest design
thinking. Jest ona z powodzeniem stosowana w biznesie, przynosi też dobre
rezultaty organizacjom pozarządowym. 

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki przejdą cały proces design
thinking, poznają kluczowe elementy tej metody oraz zastanowią się, 
jak zastosować ją w swojej organizacji.

6. Metodologia design thinking

Terminy szkoleń:

wtorek, 2 listopada 2021 | godz. 10.00-13.15 (Zoom) – I cześć
środa, 3 listopada 2021 |  godz. 14.00-17.15 (Zoom) – II część



Prowadzący: Maciej Sopyło

Przede wszystkim trener, czasem ekspert, metodolog 
i animator projektów oraz wykładowca akademicki.
Podpowiada, jak wykorzystać internet w rozwoju
osobistym i budowaniu własnej marki, pomaga
wypracowywać zasady i nawyki pozwalające
zminimalizować zagrożenia w sieci (kompetencje
medialne i cyfrowe). Pomaga w skuteczniejszym 
i bardziej empatycznym porozumiewaniu się
(komunikacja i praca zespołowa) oraz pełniejszym
korzystaniu z własnych praw (law enforcement i prawa
człowieka). 
Na sali szkoleniowej spędził ponad cztery tysiące godzin.
Współpracuje ze szkołami, bibliotekami, organizacjami
pozarządowymi i firmami, prowadził także zajęcia 
dla więźniów i więźniarek. 



zdobędziesz wiedzę w zakresie najpopularniejszych i sprawdzonych sposobów zarządzania
zadaniami, procesami i projektami, tj. Kanban, Getting Things Done,
poznasz aplikacje wspierające zarządzanie pracą w technice Kanban i nauczysz się skutecznie
wykorzystywać aplikacje do zarządzania pracą i projektami,
nauczysz się programowania projektowego, tj. tworzenia ram i realizacji projektów na każdym
etapie cyklu projektowego i zdobędziesz praktyczne umiejętności zarządzania zespołem
projektowym,
przekonasz się do stosowania metod zarządzania projektami w organizacji,
poznasz zwinne metody zarządzania.

Na czym polega specyfika zarządzania w organizacji? Jakie są różnice pomiędzy projektem 
a procesem? Jakie metody i narzędzia mogą usprawnić nasze działania? Czy możliwy jest jeden styl
zarządzania w organizacji/projekcie? Jakie style i metody sprawdzają się w działaniach codziennych, 
a jakie są odpowiednie dla sytuacji kryzysowych? Kiedy i jak włączać innych współpracowników 
w zarządzanie organizacją?

Podczas szkolenia: 

7. Style i metody zarządcze

Terminy szkoleń:
wtorek, 7 grudnia 2021 | godz. 10.00-13.15 (Zoom) – I część
środa, 8 grudnia 2021 | godz. 14.00-17.15 (Zoom) – II część



Prowadzący: Dominik Pokornowski

Zarządza projektami IT i komunikacją online. 
Wdraża nowoczesne metody zarządzania w instytucjach
i organizacjach. Posiada 17 lat doświadczenia 
w sektorach instytucji kultury, NGO, przemysłach
kreatywnych i startupach. 
Od 11 lat szkoli i doradza w komunikacji cyfrowej 
(Agile, Kanban, GTD, PR). Jest entuzjastą otwartego
oprogramowania i sztucznej inteligencji. 
Aktualnie współpracuje i zarządza projektami web&app
development, koordynuje projekty digital PR, tworzy 
i wdraża strategie cyfrowej komunikacji.



Wydaje się, że współpraca jest naturalną umiejętnością organizacji społecznych. Tymczasem
jest to proces, który wymaga planowania i konsekwentnego wdrażania. Podczas tego
szkolenia opowiem, o czym warto pamiętać, żeby współpraca lokalna była efektywna i trwała.  

8. Budowanie współpracy i plan rozwoju partnerstw

Termin szkolenia:
piątek, 28 stycznia 2022 | godz. 10.00-15.15 (Zoom) 

Prowadząca: Anna Miodyńska
z wykształcenia przyrodniczka i edukatorka. 
Absolwentka szkół trenerskich i studiów podyplomowych 
w zakresie pracy z grupami. Prowadzi działania poświęcone partycypacji
mieszkańców w planowaniu rozwoju kultury w ramach strategii rozwoju miast, 
gmin i wsi we współpracy z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządu
terytorialnego. Przez bardzo wiele lat była związana z Małopolskim Instytutem
Kultury w Krakowie. Obecnie współtworzy małą fundację eksplorującą kulturę
miejsc.



Kto może pomóc naszej sprawie i organizacji? Gdzie szukać wsparcia? 
Czy na pewno go potrzebujemy nie tracąc niezależności w działaniu?

Podczas szkolenia przyjrzymy się różnym rodzajom partnerstw –
z jednostkami samorządu terytorialnego, z innymi organizacjami pozarządowymi
czy z biznesem. Omówimy rolę lidera w partnerstwie, w tym: jak zapobiegać konfliktom,
motywować i zarządzać w sytuacji kryzysowej. 

Uczestniczki i uczestnicy nauczą się, jak zaplanować działania wizerunkowe oraz prowadzić
dialog z otoczeniem w taki sposób, by budować sieć sprzymierzeńców i fanów organizacji,
zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym (w internecie). Podczas warsztatu
poćwiczymy również przygotowanie oferty partnerskiej i prowadzenie spotkania 
z partnerami.

9. Współpraca międzysektorowa

Terminy szkolenia:
czwartek, 13 stycznia 2022 | godz. 10.00-13.30 (Zoom) – I część
piątek, 14 stycznia 2022 | godz. 10.00-13.30 (Zoom) – II część 



Prowadzący: Robert Kawałko
Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia
Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego
Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). 
Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii,
twórca idei polskich kampanii dobroczynnych
„Kilometry Dobra" i „Dobry Testament”.
Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania
i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii.
Kierował działami marketingu kolejno w dwóch
firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem
organizacji pozarządowych.



Jeśli chcesz zwiększyć zaangażowanie odbiorców swoich działań lub szukasz sposobu 
jak zachęcić do współpracy nowe grupy społeczne - to szkolenie jest dla Ciebie. 
W trakcie dwóch dni przyjrzymy się różnym metodom angażowania partycypacyjnego,
omówimy ich słabe i mocne strony. W efekcie stworzysz swój unikalny plan działania.

10. Projektowanie procesów partycypacyjnych

Terminy szkolenia:
wtorek, 18 stycznia 2022 | godz. 14.00-17.15 (Zoom) – I część
piątek, 21 stycznia 2022 | godz. 10.00-13.15 (Zoom) – II część



Prowadzący: Damian Dec

Z wykształcenia politolog, z pasji – trener. 
Od 2004 roku prowadzi szkolenia, moderuje spotkania,
seminaria i konferencje. Jego doświadczenie w tym
obszarze wynosi w sumie ponad cztery tysiące godzin. 
Specjalizuje się w tematach związanych 
z zarządzaniem, rozwijaniem współpracy i integracji 
w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikacji
interpersonalnej, planowania strategicznego 
i partycypacyjnego. Posiada bogaty warsztat trenerski 
i 16-letnie doświadczenie zawodowe, w swojej pracy
kieruje się indywidualnym podejściem, koncentruje się
na poszukiwaniu rozwiązań. 



O diagnozie zwykle przypominamy sobie, gdy w formularzu wniosku o dofinansowane
pojawia się pytanie: na jakie potrzeby społeczne odpowiada projekt? Inną sytuacją, w której 
badania społeczne stają się ważne, jest konieczność dokonania ewaluacji 
prowadzonych działań. I jeszcze: gdy tworzymy strategię rozwoju naszej organizacji. 
Tymczasem dobra diagnoza to taka, która jest integralną częścią codziennych zajęć. 
Dobrze zaplanowana diagnoza nie dodaje pracy, lecz ją ułatwia. 

11. Diagnoza potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców

Terminy szkolenia:
środa, 5 stycznia 2022 | godz. 10.00-15.15 (Zoom) – I część
poniedziałek, 24 stycznia 2022 | godz. 10.00-15.15 (Zoom) – II część



Prowadząca: Anna Miodyńska

Z wykształcenia przyrodniczka i edukatorka.
Absolwentka szkół trenerskich i studiów
podyplomowych w zakresie pracy z grupami. 
Prowadzi działania poświęcone partycypacji
mieszkańców w planowaniu rozwoju kultury 
w ramach strategii rozwoju miast, gmin i wsi, 
we współpracy z organizacjami, instytucjami 
i jednostkami samorządu terytorialnego. 
Przez bardzo wiele lat była związana z Małopolskim
Instytutem Kultury w Krakowie. 
Obecnie współtworzy małą fundację eksplorującą
kulturę miejsc.



Podczas szkolenia wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie: jak formułować
atrakcyjne komunikaty? Ale zanim to zrobimy, zastanowimy się, czym w ogóle jest
komunikacja. Wspólnie odkryjemy, jak wiele elementów się na nią składa, i poszukamy
tych, na które mamy wpływ. Porozmawiamy o tym, dlaczego chcemy się komunikować. 
Przekonamy się, że słowami możemy bardzo wymiernie zmieniać świat. Postawimy
sobie również pytanie: jak mogę się komunikować? – sprawdzimy, czy opowiadanie
historii zwiększa atrakcyjność przekazu. Zobaczymy także, że w większości przypadków
prosto znaczy lepiej – przyjrzymy się temu, czy nasze komunikaty są jasne i zrozumiałe
dla odbiorcy. 
Reasumując: popracujemy nad wiedzą, umiejętnościami i postawami dotyczącymi
komunikacji, aby lepiej pokazywać światu, jak dobrą robotę robią nasze organizacje
pozarządowe naszymi rękami.

12. Formułowanie atrakcyjnego komunikatu

Terminy szkolenia:
poniedziałek, 13 grudnia 2021 | godz. 10.00-14.00 (Zoom) – I część
środa, 15 grudnia 2021 | godz. 14.00-18.00 (Zoom) – II część



Prowadząca: Katarzyna Osior-Szot
Ekspertka ds. wolontariatu i projektów społecznych,
trenerka kompetencji komunikacyjnych. Członkini
Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu i organizatorka
programów mentoringowych. Człowiek NGO z krwi 
i kości – pracuje w Stowarzyszeniu Centrum
Wolontariatu, gdzie odpowiada za rozwój organizacji 
i marki, a także współpracuje z biznesem przy
programach wolontariatu pracowniczego. Pasjonuje się
językiem w działaniu – doktoryzuje się na Uniwersytecie
Warszawskim i prowadzi autorskie warsztaty dotyczące
komunikacji oraz prostego języka. Jej największym
talentem jest zdolność do wywoływania zmian 
na lepsze w ludziach i organizacjach. 


