
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.


