
       

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzie-

ła Kolpinga w Polsce pt. NGO-AS = Nowa Generacja Organizacji – Aktywne i Skuteczne 

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 01.05.2018-

31.12.2019 r. 

Tytuł szkolenia: Siła społeczności – poproś i zbieraj 

Korzyści dla 
organizacji: 

Społeczność skupiona wokół Twojej organizacji to Twoi potencjalni Darczyńcy.  

Praktyczne warsztaty z budowania społeczności, troski o nią i wykorzystania na-

rzędzi fundraisingowych (zbiórki internetowe, crowdfunding, mailingi, media spo-

łecznościowe) pozwolą Ci przygotować skuteczną kampanię.  

Poznaj sprawdzone techniki i narzędzia, które pozwoliły licznym organizacjom 

zebrać 10-20 tysięcy złotych w ciągu miesiąca. Unikaj błędów, które popełnili inni, 

zaplanuj (wykorzystując specjalny planer) swoją kampanię. Proś i zbieraj.  

Data i czas 
szkolenia: 

8 sierpnia 2018 r.; godz. 9.00-16.15 (8 godz. szkoleniowych) 

Miejsce szkole-
nia: 

ul. Żułowska 51, Kraków, sala szkoleniowa I piętro  

Termin 
zapisów: 

do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00 

Adresaci szko-
lenia: 

Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy lub pracowników/ współpra-

cowników małopolskich organizacji pozarządowych. O zakwalifikowaniu do udziału 

w szkoleniu decyduje reprezentowanie organizacji pozarządowej posiadającej 

siedzibę na terenie woj. małopolskiego lub posiadającej strukturę organizacyjną 

(jednostkę, odział, filię) na terenie województwa małopolskiego. 

Szkolenie kończy się testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie 

certyfikatu. 

 Organizator zapewnia bezpłatne: 

 -  materiały szkoleniowe,  

-  catering. 

 
Liczba miejsc ograniczona. 
 
Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników umiejętności i kompetencji budowania 
stabilnych relacji ze społecznością skupioną wokół organizacji, pozyskiwanie nowych 
sympatyków. Uczestnicy poznają narzędzia do skutecznego przygotowania 
internetowej akcji zbiórkowej i najlepsze dobre praktyki. Dzięki specjalnemu 
planerowi zaplanują swoje działania i będą mogli je wdrożyć bezpośrednio po 
zakończeniu szkolenia.  

Koszt szkolenia: bezpłatne! 
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Odbiorcy: Osoby odpowiedzialne w organizacjach za komunikację, pozyskiwanie 

środków pozagrantowych, obsługujące media społecznościowe, odpowiedzialne za 

koordynację wolontariatu i wydarzenia organizowane przez NGO. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Relacje - podstawa fundraisingu  

a zasady budowania społeczności NGO 

b dobre praktyki rozwijające społeczność 

c ekonomia wdzięczności 

2. Narzędzia do budowania społeczności i troski o nią  

a petycje, raporty, protesty 

b systemy autoresponderów 

c edukacja społeczności 

3. Narzędzia zbiórkowe – praktyczne zastosowanie  

a systemy zrzutkowe i crowdfundingowe 

b systemy mailingowe i ich automatyzacja 

c media społecznościowe i ich wykorzystanie w kampanii zbiórkowej 

4. Planowanie kampanii - krok po kroku  

a cele i plany 

b mobilizacja społeczności 

c cykl życia kampanii zbiórkowej 

5. Historie, które pociągają Darczyńców  

a zasady storytellingu 

b tworzenie komunikatów do społeczności 

c jak budować emocje? 

Trener: Szczepan Kasiński 

Sancho Pansa dla organizacji pozarządowych. Fundraiser z certyfikatem EFA (Euro-

pean Fundraising Association) oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, 

opowiadacz, strateg. Założyciel agencji fundraisingowej Armiger. Autor książki "Szla-

chetny Cel". 

Codziennie zmienia świat na lepsze, bo pomaga organizacjom pozarządowym dzia-

łać lepiej i skuteczniej otwierać serca i portfele Darczyńców. 

Współpracował z: Caritas Polska, Szlachetną Paczką, Fundacją Jaśka Meli Poza 

Horyzonty czy dominikankami z Broniszewic. 

e-mail: awisniewska@kolping.pl 31-436 Kraków  

 

Zgłoszenia      Organizator:   

Anna Wiśniewska    Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  

tel.: 12 418 77 61    ul. Żułowska 51 

mailto:awisniewska@kolping.pl

