
 
 

 
 

OSTATNIE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

IV TURA 

 

Co należy ze sobą przynieść: 

 pozytywną energię i chęć do działania 

 

Co zapewniamy: 

 kawa, herbata, woda, ciastka.  

 

Dzień 1 – sobota  
 

I. Szkolenie: Podstawy marketingu 

 

Data szkolenia: 

08/07/2017 

 

Przewidywany czas: 

9:00 – 13:00  

 

Miejsce szkolenia: 

Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – sala konferencyjna nr 25, piętro II Centrum Aktywizacji Organizacji 

Pozarządowych  

 

Zakładany program/zakres szkolenia: 

 Kogo szukasz, czyli jak precyzyjnie określić grupę docelową (prezentacja + praca grupowa – 

opracowanie grupy docelowej na podstawie otrzymanych danych); 

 Nie odkręcaj śruby młotkiem / Wybór właściwych narzędzi komunikacji (prezentacja + praca 

grupowa: wybierz właściwe narzędzia); 

 Twórz afisz nie bełkot / Jakich błędów unikać w tworzeniu standardowych nośników 

 Marketing za przyzwoleniem / prezentacja; 

 Podsumowanie, dyskusja, zakończenie; 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dzień 2 – niedziela:  
 

II Szkolenie : Tworzymy naszą www 

 

Data szkolenia: 

09/07/2017 

 

Przewidywany czas: 

9:00 – 13:00  

 

Miejsce szkolenia: 

Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – sala konferencyjna nr 25, piętro II – Centrum Aktywizacji 

Organizacji Pozarządowych  

 

UWAGA – w miarę możliwości przynosimy własnego laptopa  
 

Zakładany program/zakres szkolenia: 

 Proste, bezpłatne narzędzia do budowania serwisów internetowych/Joomla 3x 

 Utworzenie profilu stowarzyszenia na stronie ngo.stalowawola.pl 

 Design strony / Jak korzystać z dostępnych szablonów? 

 Tworzymy newsa na stronę / Jak to się robi? 

 Jak dodawać multimedia, znaki specjalne? / Zasady edytora tekstu w CSS 

 Podsumowanie, debata, zakończenie 

 

 

Dzień 3 – sobota  
 

III. Szkolenie: Sponsoring w NGO 

IV. Warsztaty: Wniosek sponsorski krok po krok 

 

Data szkolenia: 

15/07/2017      UWAGA!! - Dwa spotkania w jednym dniu  

 

Przewidywany czas: 

9:00 – 14:00   

 



 
 

 
 

 

Miejsce szkolenia: 

Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – sala konferencyjna nr 25, piętro II – Centrum Aktywizacji 

Organizacji Pozarządowych  

 

Zakładany program/zakres szkolenia: 

 Podkreśl swoją wyjątkowość, czyli jak budować markę w NGO? (prezentacja) 

 Rozmawiajmy konkretnie, czyli elementy profesjonalnego wniosku sponsorskiego 

 Twórz stałe fundamenty, czyli o zasadach efektywnej współpracy ze sponsorami, 

darczyńcami 

 Bądź kreatywny i nie bój się, czyli rzecz o nowoczesnych formach pozyskiwania 

środków/crowdsourcing i crowdfuning / 

 Podsumowanie, debata, zakończenie 

 Warsztaty z tworzenia wniosku sponsorskiego. 

 Uczestnicy warsztatów w dwóch, 5-osobowych zespołach stworzą własne, autorskie 

wnioski sponsorskie. 

 

 

Dzień 4 – niedziela  
 

IV. Szkolenie: Współpraca z mediami 

 
Data szkolenia: 

16/07/2017 

 

Przewidywany czas: 

9:00 – 13:00  

 

Miejsce szkolenia: 

Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – sala konferencyjna nr 25, piętro II – Centrum Aktywizacji 

Organizacji Pozarządowych  

 

Zakładany program/zakres szkolenia: 

  Mapa mediów lokalnych 

 Odnajdź się w zgiełku informacji/Podstawy tworzenia informacji prasowej (prezentacja + 

praca grupowa polegająca na opracowaniu informacji prasowej) 

  Nowe media, czyli komunikacja bez pośredników (prezentacja) 

 Zadbaj o odpowiednie zdjęcie / prezentacja prostych, darmowych programów obróbki zdjęć 



 
 

 
 

  Podsumowanie, debata, zakończenie 

 

 

VI. Etap szkolenia: konsultacje indywidualne 

 

Data szkolenia: 

Indywidualne konsultacje dla każdej z organizacji - OBOWIĄZKOWO od 17/07/2017 – 04/08/2017 

 

Przewidywany czas: 

2 godziny 

 

Miejsce szkolenia: 

Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – sala konferencyjna nr 25, piętro II – Centrum Aktywizacji 

Organizacji Pozarządowych  

 

Każda organizacja po ukończonym szkoleniu otrzyma certyfikat (zgodnie z regulaminem min. 80% 

obecności) upoważniający do uzyskania bezpłatnej strony internetowej dla Organizacji 

Pozarządowej. 

 

Zakres konsultacji: 

Na konsultacje należy zapisać się podczas szkoleń w Biurze Centrum Organizacji Pozarządowych 

w Stalowej Woli, przy ul. Popiełuszki 4 pok. 25 lub pod numerem telefonu: 668 639 525 

 

Na konsultacje należy przygotować: 

 propozycje domeny (czyli adresu strony – np. www.centrum-ngo.pl) 

 propozycje treści menu (czyli co chcemy aby było zawarte na stronie – np.: galeria, statut, 

nasze projekty, o nas, etc) 

 układ strony (przykłady jak chcielibyśmy aby wygląda nasza strona) 

 propozycje modułów (np. kalendarz, obrazek) 

 WAŻNE: materiały na stronę w wersji elektronicznej - pendrive (czyli co chcemy aby było 

na naszej stronie – np. zdjęcia posegregowane wybrane, statut, opis o nas – czyli co robimy, 

jaką mamy misję, nasze projekty – opis projektów, dane do kontaktu jakie chcemy aby były 

ujęte na stronie, etc.) 

 

Zapraszamy!! 

www.centrum-ngo.pl  

http://www.centrum-ngo.pl/
http://www.centrum-ngo.pl/

