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Zaproszenie do udziału w szkoleniu 
 
Stowarzyszenie Instytut Zachodni wraz z partnerem Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk pragnie 
zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalnie przygotowanym i skierowanym 
do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski  
 
Szkolenie realizowane jest w formule dwóch 2-dniowych zjazdów (piątek – sobota). 
To w sumie 24 godziny szkoleniowe. Szkolenie dopasowane jest tematycznie do Państwa potrzeb. 
Składa się ono z dwóch modułów: 

 pierwszy moduł – tutaj temat zajęć jest jeden: Od problemu do rozwiązania – standaryzacja 

działań organizacji pozarządowych (temat obowiązkowy, wspólny dla wszystkich 

uczestników) 

 w drugim module mogą Państwo wybrać pomiędzy dwoma tematami zajęć: 

 Współpraca z mediami w kontekście budowania wizerunku i relacji z lokalną 

społecznością 

lub 

 Fundraising. Budowanie profesjonalnych relacji organizacji z biznesem, 

administracją i środowiskiem lokalnym 

 
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. Nastawiamy się na przekazanie Państwu 
konkretnych umiejętności i wiedzy. Trenerzy poprowadzą wiele ćwiczeń praktycznych. 
Po zrealizowaniu zajęć będą Państwo mieli w ręku rzetelne narzędzia, a w głowach wartościową 
wiedzę. 
 
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. 
 
 
 

Jak profesjonalnie prowadzić swoją organizację? 
Istota, cel i funkcjonowanie standaryzacji. 

 

- jak współpracować z mediami 
- jak zachęcić dziennikarzy by o nas pisali 
- jak budować wizerunek organizacji 
- jak kreować relacje z lokalną społecznością 

 

- jak pozyskać fundusze na działanie (fundraising) 
- jak budować profesjonalne relacje z biznesem 
- jak efektywnie działać z samorządem 

- jak napisać list do darczyńcy czy ofertę do sponsora. 
 

12 godzin 

12 godzin 12 godzin 
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TERMINY 
Realizowane są dwie edycje szkolenia w następujących terminach: 

 ZJAZD NR 1 ZJAZD NR 2 

EDYCJA PIERWSZA 20.09 – 21.09.2013 04.10 – 05.10.2013 

EDYCJA DRUGA 18.10 – 19.10.2013 22.11 – 23.11.2013 

 
Obowiązują zapisy na poszczególne edycje i ścieżki. 
 
W celu zapisania się na szkolenie: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go 
do Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo (np. skan) 
na adres ngo@dzialamyrazem.pl  / lub: faksem 65-573-33-04. 
Rekrutację koordynuje Karolina Krawiec, tel.: 794-932-941; 65-573-33-08. 
 
Liczba miejsc na poszczególne zjazdy i ścieżki jest ograniczona. 
 
Szkolenie odbędzie się w Zamku w Rokosowie. Organizator gwarantuje bezpłatnie w ramach 
szkolenia: dojazd ze wskazanego przez Organizatora miejsca w Poznaniu do Rokosowa, nocleg z 
piątku na sobotę, wyżywienie, materiały szkoleniowe. Nie pokrywamy kosztów dojazdu do Poznania. 
 

RAMOWY HARMONOGRAM JEDNEGO ZJAZDU W RAMACH SZKOLENIA: 
 

I DZIEŃ 

10.00 Wyjazd z Poznania autobusem – Dworzec Letni, obok PKP 

11.45 – 12.00 Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu 

12.15 – 13.00 Obiad 

13.00 – 14.30 Zajęcia 

14.30 – 14.45 Przerwa 

14.45 – 16.15 Zajęcia 

16.15 – 16.30 Przerwa 

16.30 – 18.00 Zajęcia 

18.00 – 18.45 kolacja 

II DZIEŃ 

7.30 – 8.00 Śniadanie 

8.00 – 9.45 Zajęcia 

9.45 – 10.00 Przerwa 

10.00 – 11.30 Zajęcia 

11.30 – 11.45 Przerwa 

11.45 – 13.00 Zajęcia 

13.00 – 13.30 Obiad 

13.30 Wyjazd do Poznania 
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA 

Do wyboru: ścieżka 1 lub ścieżka 2. Wybór zaznaczamy na formularzu zgłoszeniowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Profile trenerów, szczegółowe informacje o szkoleniu i projekcie dostępne są na stronie: 
www.dzialamyrazem.pl/quality. 
 
Coaching wdrożeniowy 
 
Dodatkowo oferujemy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnego coachingu wdrożeniowego. 

Od problemu do rozwiązania – standaryzacja działań organizacji pozarządowych 
 

 Quality of NGO – wypracowane dla Państwa produkty – jak ich używać 

 Standardy obsługi osób, dla których i z którymi działa organizacja 

 Standardy polityki informacyjnej 

 Standardy zarządcze (m.in. zarządzanie wiedzą, kompetencje menadżerskie – 

w każdym NGO są ważne) 

 Profil kompetencji pracownika/działacza NGO 

Szkolenie poprowadzi Ewa Gordziej-Niewczyk 
 

 

Współpraca z mediami w kontekście 
budowania wizerunku i relacji z lokalną 
społecznością 
 

 Budowanie wizerunku organizacji w 

otoczeniu 

 Specyfika funkcjonowania mediów 

 Zasady autoprezentacji i budowanie 

relacji z otoczeniem 

 Sztuka perswazji w praktyce 

wpływania na innych 

 Trzy strategie kontaktu NGO z mediami 

 Przygotowanie do kontaktu z 

dziennikarzami 

 Budowanie przekazu do mediów 

 Plan działań i formy przekazu 

informacji w sytuacjach kryzysowych dla 

organizacji 

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Mamys 

 

Fundraising. Budowanie profesjonalnych relacji 
organizacji z biznesem, administracją i 
środowiskiem lokalnym. 
 

 fundraising – istota, zasady, metody 

 ćwiczenia 

 zajęcia praktycznego pisania listu do 

darczyńcy, 

 przygotowywanie oferty dla sponsora,  

informacji o organizacji, raportu rocznego 

dla darczyńców 

 praca z potencjalnym darczyńcą i 

partnerami. 

Szkolenie poprowadzi Jerzy Mika. 
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Naszym zdaniem coaching jest doskonałym narzędziem by praktycznie wdrożyć to czego Państwo 
dowiedzieli się na szkoleniu. 

Co to jest coaching? 
 To interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom 

w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. 

 To spotkanie podczas którego coach (prowadzący) pomaga zoptymalizować swoje działania, 

podjąć trafniejsze decyzje, zastosować wiedzę na temat standardów w praktyce, w miejscu 

pracy. 

Proponujemy Państwu coaching w formule indywidualnych spotkań lub w formule warsztatowej. 
Czas, miejsce i formę dopasujemy do Państwa oczekiwań. 

Coaching poprowadzi Ewa Gordziej – Niewczyk. 
 
 


