
P R O G R A M
drugiego cyklu szkoleń

 ścieżka strategiczna

Celem szkoleń składających się na ścieżkę strategiczną
jest wypracowanie i stworzenie strategii rozwoju
organizacji i strategii fundraisingowej lub
marketingowej oraz wzmocnienie kompetencji
zarządczych.

Scieżka strategiczna adresowana jest do kadry
zarządzającej organizacją.

Na szkolenia stacjonarne zapraszamy po dwie 
osoby z organizacji.

Dopełnieniem szkoleń z budowania strategii 
będą indywidualne konsultacje nad tworzeniem
strategii dla Waszych organizacji.

Budowanie strategii rozwoju organizacji + konsultacje 
      23 marca 2022, godz. 10.00-11.00 - webinarium wprowadzające
      30-31 marca 2022, grupa 1 - szkolenie stacjonarne w Warszawie
      5-6 kwietnia 2022, grupa 2 - szkolenie stacjonarne w Warszawie

Budowanie strategii fundrasingowej lub marketingowej + konsultacje
   grupa fundraisingowa: 
       12 maja 2022, godz. 10.00-11.00 - webinarium wprowadzające
       23-25 maja 2022, szkolenie stacjonarne w Warszawie
   grupa marketingowa: 
       16 maja 2022, godz. 10.00-11.00 - webinarium wprowadzające
       23-25 maja 2022, szkolenie stacjonarne w Warszawie

Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców 
online: 11 i 25 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30

Budowanie partnerstw i współpraca partnerska 
online: 7 i 8 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15

Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze 
online: 20 i 23 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30

Tematy szkoleń w ścieżce strategicznej



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. 

Budowanie strategii rozwoju organizacji

opanujecie sprawdzoną metodykę budowy strategii,
będziecie potrafili kompleksowo podejść do planowania definiując
kluczowe obszary i cele strategiczne,
nauczycie się korzystać z narzędzi analitycznych i planistycznych
przydatnych do zarządzania strategicznego i operacyjnego jak np. model
biznesowy Canvas, analiza SWOT i PEST czy diagram Ishikawy,
dowiecie się jak realizować założone cele przy optymalnym wykorzystaniu
dostępnych zasobów organizacji,
dowiecie się jak wypracować dokument strategiczny mający praktyczne
zastosowanie w organizacji.

Elementem gwarantującym spójność działań organizacji jest strategia
rozwoju. Jej głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunku, w którym chcemy
zmierzać oraz obranie celów strategicznych i operacyjnych, które chcemy
osiągnąć. Mając opracowany plan działania będziemy mogli skutecznie
budować potencjał naszej organizacji, wzmacniać jej pozycję na rynku oraz
mądrze inicjować perspektywiczne przedsięwzięcia społeczne i inwestycyjne
w przyszłości. 

Podczas szkolenia:

Terminy szkolenia:
23 marca 2022, godz. 10.00-11.00 webinarium wprowadzające
30 i 31 marca 2022, szkolenie stacjonarne w Warszawie – grupa I
5 i 6 kwietnia 2022, szkolenie stacjonarne w Warszawie– grupa II
po szkoleniu – konsultacje indywidualne z tutorami i tutorkami
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

16 godzin szkoleniowych

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.



Budowanie strategii fundraisingowej

poznacie różne źródła finansowania oraz ich specyfikę,
zidentyfikujecie potencjalnych odbiorców działań fundraisingowych
waszej organizacji,
poznacie podstawowe narzędzia wykorzystywane w fundraisingu,
przygotujecie wstępny zarys strategii fundraisingowej, który rozwiniecie
podczas konsultacji.

By 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 np. 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:

Terminy szkolenia:

cz, 12 maja 2022, godz. 10.00-11.00 webinarium wprowadzające online
pn-śr, 23-25 maja 2022, szkolenie stacjonarne w Warszawie
po szkoleniach – konsultacje indywidualne

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.

20 godzin szkoleniowych



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 

realizować założone cele optymalnie wykorzystując dostępne zasoby
organizacji,
skuteczniej docierać do obecnych i potencjalnych odbiorców.

Pojedyncze działania promocyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów, takich
jak rozgłos, wysoka frekwencja, czy widoczność w internecie. Mimo
genialnego pomysłu nie zawsze udaje nam się osiągnąć to, co byśmy chcieli.
Powód? Brak przemyślanej strategii oraz wiedzy o tym, jak kreować markę 
i zadbać o komunikację z otoczeniem. 

Podczas szkolenia poznacie tajniki tworzenia strategii marketingowej, trendy
w świecie reklamy i kierunki rozwoju wizerunku organizacji. Dowiecie się, jakie
działania należy podjąć, by zaistnieć w świadomości potencjalnych odbiorców. 
Dzięki kompleksowemu podejściu, nowoczesnym narzędziom i metodologii
wykorzystującej design thinking dowiecie się, jak:

       i taktycznym,

Terminy szkolenia:

pn, 16 maja 2022, godz. 10.00-11.00 webinarium wprowadzające
pn-śr, 23 – 25 maja 2022, szkolenie stacjonarne w Warszawie
po szkoleniach – konsultacje indywidualne 

20 godzin szkoleniowych
onlineBudowanie strategii marketingowej

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.



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.

Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności oraz wybranych grup odbiorców

O diagnozie zwykle przypominamy sobie, gdy w formularzu wniosku 
o dofinansowanie pojawia się pytanie: na jakie potrzeby społeczne
odpowiada projekt? Badanie potrzeb i zasobów staje się ważne, gdy
prowadzimy ewaluację rezultatów zadania lub kiedy tworzymy strategię
rozwoju naszej organizacji. Czyli w konkretnych, wynikających z naszych
zobowiązań, momentach. 

Tymczasem dobra diagnoza to taka, która jest integralną częścią codziennych
zajęć. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona nie dodaje pracy, lecz ją
ułatwia.

Terminy szkolenia:

pn, 11 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30, Zoom - część 1.
pn, 25 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30, Zoom - część 2.

10 godzin szkoleniowych

online



Nasze zasoby i doświadczenia – co wnosimy do współpracy?
Po co nam „ta współpraca” w środowisku lokalnym? Jakie tematy, grupy
wymagają partnerskiej współpracy? O jaką zmianę nam chodzi?
Jakich partnerów potrzebujemy, żeby realizować tę zmianę? 
Co to znaczy partnerska współpraca? Ważne wartości, zasady, przykłady.

Jeśli czujecie, że w Waszej społeczności wiele podmiotów działa na własną
rękę, brakuje wymiany informacji i zasobów, nie podejmujecie razem ważnych
dla mieszkańców i mieszkanek tematów albo współpraca partnerska wymaga
„odświeżenie”, to spotkanie jest dla Was. 

Podczas szkolenia na konkretnych przykładach poznacie zasady i modele
współpracy partnerskiej. Dowiecie się jak ją zainicjować i budować 
w kontekście rozwoju społeczności lokalnej.

Główne zagadnienia:

Terminy szkolenia:
wt, 7 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15, Zoom - część 1. 
śr, 8 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15, Zoom - część 2.

Prowadząca: Marta Henzler
z wykształcenia socjolożka i edukatorka. Pracuje głównie
jako superwizorka, trenerka, animatorka. Na co dzień
związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP, wiele lat związana ze Stowarzyszeniem CAL.

Od 2003 roku pracuje rozwojowo z przedstawicielami 
i przedstawicielkami instytucji i organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, sąsiedztw,
partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji
edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.
Ważne są dla niej wątki równości i różnorodności 
oraz działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 

10 godzin szkoleniowych
onlineBudowanie partnerstw i współpraca partnerska



Inicjowanie procesu budowania i rozwijania zespołu,
Motywacja w zespole – jak nią zarządzać,
Rola lidera w organizacji/zespole,
Konflikty w zespole – szansa czy zagrożenie? 
Czego potrzebuje Twój zespół? Jak dobrać styl i metody zarządcze dla
Twojego zespołu?

Efektywny i współpracujący zespół to marzenie wielu organizacji 
i menadżerów. Czy to możliwe, w czasach ciągłej zmiany? 
Jakie są kluczowe kompetencje efektywnego zespołu?

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkań to:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzone metodami
aktywnymi. 

Terminy szkolenia:
pn, 20 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30, Zoom - część 1.
cz, 23 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30, Zoom - część 2.

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. 

12 godzin szkoleniowych
onlineBudowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze



„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy" to projekt

realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.



P R O G R A M
drugiego cyklu szkoleń Złote zasady i wielkie grzechy komunikacji czyli jak komunikować,

żeby osiągnąć cel 
12 i 13 kwietnia 2022, godz. 10.00-13.30

Trening kreatywności - Komunikacja jako skuteczna sprzedaż idei. 
Jak pracować w zespołach projektowych nad generowaniem pomysłów
na działania, nazwy, projekty.
22, 26 i 28 kwietnia 2022, godz. 09.00-12.30
 
Zrób to sam lub dobrze zleć, czyli jak tworzyć materiały graficzne,
profesjonalne prezentacje.
9 i 11 maja 2022, godz. 10.30-13.45

Social media 
26, 27 i 30 maja 2022, godz. 10.00-13.30

Podcast i wideo jako wzmocnienie wizerunku twojej organizacji
13, 14 i 15 czerwca 2022, godz. 10.00-12.45

Tematy szkoleń w ścieżce komunikacyjnej

 ścieżka komunikacyjna

W natłoku codziennych zadań brak czasu na
przemyślaną strategię komunikacyjną. Celem tej
ścieżki szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji,
które pomogą Wam skutecznie docierać do odbiorców
waszych działań poprzez formułowanie prostego i
atrakcyjnego komunikatu. Dowiecie się jak
samodzielnie tworzyć spójne wizerunkowo materiały
graficzne w oparciu o wolne zasoby i na co zwrócić
uwagę we współpracy z grafikiem. Poszerzycie również
waszą wiedzę na temat wykorzystania mediów
społecznościowych, podcastu czy materiału wideo w
działaniach promocyjnych.

Wszystkie szkolenia w tej ścieżce będą realizowane
online, na platformie Zoom.



Prowadząca: Anna Dominika Kwiatkowska

doświadczona projektantka treści (UX writerka) 
i trenerka kompetencji komunikacyjnych, wykładowczyni UX
writingu na studiach podyplomowych dla projektantów
doświadczeń użytkowników (projektantów UX).

Złote zasady i wielkie grzechy komunikacji czyli jak komunikować, żeby osiągnąć cel 

Czym są komunikaty/ teksty użytkowe i jak je rozpoznać?
Co to jest prosta polszczyzna i do czego może nam się przydać?
Dlaczego forma jest równie ważna, jak treść?
Na których słowach/ zwrotach często potykają się czytelnicy?
Jak pisać, żeby inni nas czytali?

Na szkoleniu zidentyfikujecie popularne błędy autorów komunikatów 
i dowiecie się jak ich unikać. Nauczycie się jak definiować grupy odbiorców,
do których mówicie lub piszecie i odpowiednio dopasowywać treści.

Poznacie podstawy komunikacji empatycznej i prostego języka (plain
language). Nauczycie się rozpoznawać oceny w zdaniach, które na pierwszy
rzut oka wydają się neutralne i dowiecie się, jak takie oceny zmieniają odbiór
komunikatów. Razem z trenerką przygotujecie listę kontrolną, na podstawie
której będziecie mogli sprawdzać i poprawiać swoje teksty.

Lista zagadnień:

Terminy szkolenia:

wt, 12 kwietnia 2022, godz. 10.00-13.30, Zoom – część 1. 
śr, 13 kwietnia 2022, godz. 10.00-13.30, Zoom – część 2.

8 godzin szkoleniowych

online

https://annadominikakwiatkowska.pl

https://www.linkedin.com/in/annadominikakwiatkowska

https://www.facebook.com/annadominikakwiatkowska 

https://annadominikakwiatkowska.pl/


Trening kreatywności. Komunikacja jako skuteczna sprzedaż idei. Jak pracować w zespołach
projektowych nad generowaniem pomysłów na działania, nazwy, projekty.

Kreatywność, to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości. 

Myślenie kreatywne to proces myślowy prowadzący do uzyskania
oryginalnych i nowych rozwiązań. Podczas szkolenia dowiecie się jakie
czynniki wspierają kreatywność, co ją ogranicza i blokuje?

Poznacie i przetestujecie różnorodne metody wspierające twórczy proces
myślowy (m.in. metoda Walta Disneya, 6 Kapeluszy Myślowych, super
Bohaterowie, improwizacja itp.). Na koniec przy wsparciu trenerki
zastanowicie się jak pracować w zespołach projektowych nad generowaniem
pomysłów na działania, projekty, hasła czy nazwy. 

Terminy szkolenia:

pt, 22 kwietnia 2022, godz. 09.00-12.30, Zoom – część 1. 
wt, 26 kwietnia 2022, godz. 09.00-12.30, Zoom – część 2.
cz, 28 kwietnia 2022, godz. 09.00-12.30, Zoom – część 3.

Prowadząca: Małgorzata Malec

moderatorka, facylitatorka i animatorka, z wykształcenia
ekonomistka. Posiada certyfikat „Szkoły Trenerów Biznesu 
i Doradców Personalnych” Pracowni Psychologicznej Elżbiety
Sołtys, Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense oraz
Studium Rozwoju Osobistego Szkoły Trenerów Komunikacji
Opartej na Empatii. Była współzałożycielką i członkinią Zarządu
Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”
(2010-2020) oraz trenerką Międzynarodowego Programu
Odyseja Umysłu (2014-2020).

12 godzin szkoleniowych

online



dowiecie się, które aplikacje graficzne oferują najlepsze możliwości
projektowania różnych formatów graficznych,
przetestujecie gotowe szablony grafik, tak aby były unikalne,
stworzycie z serii prostych grafik animację w aplikacji Canva,
zaprojektujecie w aplikacji Canva wspólną przestrzeń roboczą, która ułatwi
waszemu zespołowi tworzyć spójne materiały,
dowiecie się jak dobrze przygotować się do współpracy z zewnętrznymi
wykonawcami materiałów graficznych.

Większość formatów graficznych, których potrzebujecie w pracy (posty do
mediów społecznościowych, proste reklamy, zaproszenia, prezentacje),
możecie stworzyć z pomocą aplikacji takich jak Canva czy Adobe Spark. 

Aby osiągnąć przyzwoity efekt, potrzebujecie rozumieć podstawy sztuki
graficznej, działania kolorów, wzroku i uwagi waszych odbiorców.

Podczas warsztatu:

Terminy szkolenia:

pn, 9 maja 2022, godz. 10.30-14.00, Zoom – część 1. 
śr, 11 maja 2022, godz. 10.30-14.00, Zoom – część 2.

Prowadzący: Kamil Śliwowski
trener kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu 
na rzecz otwartych zasobów wiedzy: Creative Commons,
prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce jak i za granicą.  
Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje
z fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0,
tworzy newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji
(otwartezasoby.pl/newsletter). Najbardziej lubi uczyć się poprzez
uczenie innych.
Więcej informacji na stronie trenera: 
https://otwartezasoby.pl/o-mnie/ 
https://www.linkedin.com/in/kamilsliwowski/

8 godzin szkoleniowych
onlineZrób to sam lub dobrze zleć. Czyli jak tworzyć materiały graficzne i profesjonalne prezentacje.

https://otwartezasoby.pl/o-mnie/
https://www.linkedin.com/in/kamilsliwowski/


Media społecznościowe są jednym z najczęściej wybieranych kanałów
komunikacji. Ciężko się temu dziwić, skoro korzysta z nich w Polsce około 
27,2 mln ludzi, czyli 72% populacji. Założenie i aktualizacja profilu jest
łatwiejsza i szybsza, niż uruchomienie strony internetowej czy newslettera. 
Do tego największe platformy social media na bieżąco dodają nowe
rozwiązania i ciekawe funkcje.

Dla osób, które prowadzą profile organizacji, oznacza to ciągłą potrzebę 
bycia na bieżąco. Taktyki, które świetnie działały jeszcze dwa lata temu, 
dzisiaj okazują się nieskuteczne. Nasze treści często nie docierają do
odbiorców, na których nam zależy, a zaangażowanie pod postami jest
mniejsze niż tego oczekujemy.

Podczas szkolenia dowiecie się, na jakie działania warto postawić 
w najbliższym czasie. Poznacie prosty sposób na zaplanowanie komunikacji 
i gotowe pomysły na treści, które działają. Na koniec wspólnie zastanowimy
się nad kluczowymi umiejętnościach dla social media managera.

Terminy szkolenia:
cz, 26 maja 2022, godz. 10.00-13.30, Zoom – część 1. 
pt, 27 maja 2022, godz. 10.00-13.30, Zoom – część 2.
pn, 30 maja 2022, godz. 10.00-13.30, Zoom – część 3.

Prowadzący: Marcin Gołąbek
konsultant ds. marketingu internetowego, certyfikowany
specjalista w zakresie tworzenia strategii, wykładowca akademicki.
Współtwórca agencji hello octopus.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, doradza, tworzy plany 
i strategie, a także realizuje działania marketingowe oraz
reklamowe dla klientów ze wszystkich sektorów,

Szczególnie ceni współpracę z organizacjami społecznymi – miał
okazję pracować z największymi, ogólnopolskimi organizacjami
oraz małymi, lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami.
Współpracował przy digitalizacji ważnych i rozpoznawalnych
ogólnopolskich eventów skierowanych do sektora społecznego 
i sektora edukacji.

12 godzin szkoleniowych
onlineSocial media



Jaki jest Twój ulubiony podcast? Jeśli nawet nie słuchasz podcastów, zapewne
znasz te polecane przez znajomych. Gdybyś usłyszał to pytanie 2-3 lata temu,
całkiem możliwe, że odpowiedzią byłoby wzruszenie ramion. 

W ostatnich latach podcasty zyskują ogromną popularność. Dzisiaj słucha 
ich już co czwarty polski internauta/internautka, choć większość zaczęła 
z nich korzystać w ciągu ostatniego roku.

Jeśli jest jakiś trend gorętszy niż podcasty, na pewno jest to wideo, 
a konkretnie krótkie filmiki spopularyzowane przez TikTok i Instagram 
czy transmisje live w mediach społecznościowych.

Podczas szkolenia dowiecie się dlaczego po te formaty warto sięgnąć 
w działaniach społecznych. Krok po kroku omówimy: jak znaleźć pomysł 
na atrakcyjne i angażujące treści, jakiego sprzętu potrzebujecie, jak stworzyć 
i promować produkcje bez dużego budżetu.

Terminy szkolenia:

pn, 13 czerwca 2022, godz. 10.00-12.45, Zoom – część 1. 
wt, 14 czerwca 2022, godz. 10.00-12.45, Zoom – część 2.
śr, 15 czerwca 2022, godz. 10.00-12-45, Zoom – część 3.

10 godzin szkoleniowych
onlinePodcast i wideo jako wzmocnienie wizerunku twojej organizacji

Prowadzący: Marcin Gołąbek

konsultant ds. marketingu internetowego, certyfikowany
specjalista w zakresie tworzenia strategii, wykładowca akademicki.
Współtwórca agencji hello octopus.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, doradza, tworzy plany 
i strategie, a także realizuje działania marketingowe oraz
reklamowe dla klientów ze wszystkich sektorów,

Szczególnie ceni współpracę z organizacjami społecznymi – miał
okazję pracować z największymi, ogólnopolskimi organizacjami
oraz małymi, lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami.
Współpracował przy digitalizacji ważnych i rozpoznawalnych
ogólnopolskich eventów skierowanych do sektora społecznego 
i sektora edukacji.



„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy" to projekt

realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.



P R O G R A M
drugiego cyklu szkoleń

Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności i wybranych grup odbiorców
11 i 25 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30

Myślenie projektowe
13 i 14 maja 2022, godz. 10.00-15.00

Zarządzenie projektem. Budżet i harmonogram.
20 i 21 maja 2022, godz. 10.00-15.00

Budowanie partnerstw i współpraca partnerska
7 i 8 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15

Budowanie i rozwoju zespołu oraz style i metody zarządcze 
20 i 23 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30

Tematy szkoleń w ścieżce projektowej

 ścieżka projektowa

"Od projektu do projektu" to często codzienność życia
organizacji pozarządowych. Celem tej ścieżki
szkoleniowej jest wzmocnienie kompetencji, które
pomogą Wam myśleć projektowo, określić grupy
odbiorców i ich potrzeby, tworzyć realne
harmonogramy i kalkulacje budżetowe oraz zrozumieć
różnice między rezultatami, a produktami projektu.
Przyjrzymy się również procesom budowania zespołów
oraz rozwojowi partnerstw.

Wszystkie szkolenia w tej ścieżce będą realizowane
online, na platformie 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.

Diagnoza zasobów i potrzeb społeczności oraz wybranych grup odbiorców

O diagnozie zwykle przypominamy sobie, gdy w formularzu wniosku 
o dofinansowanie pojawia się pytanie: na jakie potrzeby społeczne
odpowiada projekt? Badanie potrzeb i zasobów staje się ważne, gdy
prowadzimy ewaluację rezultatów zadania lub kiedy tworzymy strategię
rozwoju naszej organizacji. Czyli w konkretnych, wynikających z naszych
zobowiązań, momentach. 

Tymczasem dobra diagnoza to taka, która jest integralną częścią codziennych
zajęć. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona nie dodaje pracy, 
lecz ją ułatwia.

Terminy szkolenia:

pn, 11 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30, Zoom – część 1.
pn, 25 kwietnia 2022, godz. 10.00-14.30, Zoom – część 2.

10 godzin szkoleniowych

online



Myślenie projektowe

problem i jego środowisko,
drzewo problemu i drzewo celu, 
rezultaty SMART,
logika projektowa: zasoby – działania – produkty/rezultaty – cel – wpływ,
szacowanie wskaźników: działania i rezultaty,
zarządzanie oparte na rezultatach,
trwałość projektu: terminologia i praktyczne działania.

Celem szkolenia jest zrozumienie logiki myślenia projektowego oraz poznanie
sposobów jej wykorzystania na etapie przygotowania projektu. 

Na konkretnym przykładzie przeprowadzimy analizę środowiska, w którym
ma być realizowany projekt, zdefiniujemy problem, na który nasze działanie
odpowiada, sformułujemy cele i określimy rezultaty projektu. 

Zapoznamy się również z zasadami zarządzania projektem 
oraz poznamy narzędzia budowania jego trwałości. 

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkań to:

Terminy szkolenia:
pt, 13 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 1.
sb, 14 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 2.

Prowadząca: Magdalena Krasowska-Igras
Fundraiserka i koordynatorka projektów, szczególnie 
w obszarze współpracy międzynarodowej, edukacji osób
dorosłych i edukacji kulturalnej. 
Projektantka procesów edukacyjnych, trenerka organizacji
pozarządowych i instytucji kultury, prowadząca zajęcia na
kierunku „Sztuki społeczne” w Instytucie Kultury Polskiej UW,
menedżerka ds. komunikacji i rozwoju instytucjonalnego 
w Programie Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalnych, 
była ekspertka UE w programie „Kultura i Kreatywność".

11 godzin szkoleniowych
online



Sprawna realizacja projektu jest możliwa jedynie pod warunkiem posiadania
koniecznych zasobów i odpowiedniego zarządzania. 

Podczas szkolenia zastanowimy się czym dysponujemy i jak nawiązywać
relacje partnerskie, dowiemy się jak zbudować zespół projektowy oraz
zaplanować jego pracę i wewnętrzną komunikację, przeanalizujemy ryzyka
związane z realizacją projektu oraz porozmawiamy o tym jak im
przeciwdziałać. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak informować 
o projekcie i jak monitorować realizowane zadania, by założone rezultaty
zostały osiągnięte w zaplanowanym czasie i budżecie. 

Przy pomocy wykresu Gantta uporządkujemy planowane działania, nadamy
im priorytet i określimy czas ich realizacji. 

W kontekście harmonogramu działań projektowych zastanowimy się nad
budżetem projektu. Przyjrzymy się zasadom kalkulacji wydatków oraz
procedurom zakupowym, koniecznym do ich realizacji. 

Terminy szkolenia:
pt, 20 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 1.
sb, 21 maja 2022, godz. 10.00-15.00, Zoom – część 2.

Prowadząca: Magdalena Krasowska-Igras
Fundraiserka i koordynatorka projektów, szczególnie
 w obszarze współpracy międzynarodowej, edukacji osób
dorosłych i edukacji kulturalnej. 
Projektantka procesów edukacyjnych, trenerka organizacji
pozarządowych i instytucji kultury, prowadząca zajęcia na
kierunku „Sztuki społeczne” w Instytucie Kultury Polskiej UW,
menedżerka  ds. komunikacji i rozwoju instytucjonalnego 
w Programie Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalnych, 
była ekspertka UE w programie „Kultura i Kreatywność”

11 godzin szkoleniowych
onlineZarządzanie projektem. Budżet i harmonogram 



Nasze zasoby i doświadczenia – co wnosimy do współpracy?
Po co nam „ta współpraca” w środowisku lokalnym? Jakie tematy, grupy
wymagają partnerskiej współpracy? O jaką zmianę nam chodzi?
Jakich partnerów potrzebujemy, żeby realizować tę zmianę? 
Co to znaczy partnerska współpraca? Ważne wartości, zasady, przykłady.

Jeśli czujecie, że w Waszej społeczności wiele podmiotów działa na własną
rękę, brakuje wymiany informacji i zasobów, nie podejmujecie razem ważnych
dla mieszkańców i mieszkanek tematów albo współpraca partnerska wymaga
"odświeżenie”, to spotkanie jest dla Was. 

Podczas szkolenia na konkretnych przykładach poznacie zasady i modele
współpracy partnerskiej. Dowiecie się jak ją zainicjować i budować  
w kontekście rozwoju społeczności lokalnej.

Główne zagadnienia:

Terminy szkolenia:
wt, 7 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15, Zoom – część 1. 
śr, 8 czerwca 2022, godz. 09.00-13.15, Zoom – część 2.

Prowadząca: Marta Henzler
z wykształcenia socjolożka i edukatorka. Pracuje głównie
jako superwizorka, trenerka, animatorka. Na co dzień
związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP, wiele lat związana ze Stowarzyszeniem CAL.

Od 2003 roku pracuje rozwojowo z przedstawicielami 
i przedstawicielkami instytucji i organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, sąsiedztw,
partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji
edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi.
Ważne są dla niej wątki równości i różnorodności 
oraz działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 

10 godzin szkoleniowych
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inicjowanie procesu budowania i rozwijania zespołu,
motywacja w zespole – jak nią zarządzać,
rola lidera w organizacji/zespole,
konflikty w zespole – szansa czy zagrożenie? 
czego potrzebuje Twój zespół? Jak dobrać styl i metody zarządcze dla
Twojego zespołu?

Efektywny i współpracujący zespół to marzenie wielu organizacji 
i menadżerów. Czy to możliwe, w czasach ciągłej zmiany? 
Jakie są kluczowe kompetencje efektywnego zespołu?

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkań to:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzone metodami
aktywnymi. 

Terminy szkolenia:
pn, 20 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30, Zoom – część 1.
cz, 23 czerwca 2022, godz. 09.00-14.30, Zoom – część 2.

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. 

12 godzin szkoleniowych
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„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy" to projekt

realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


