
 
 
 

Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji 

w NGO (w czasie pandemii) 

Data i czas szkolenia  7 i 8 grudnia 2020, godz.: 9:30 – 12:30 

Miejsce szkolenia:  Szkolenie on-line 

Termin zapisów:  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  

3 grudnia 2020 do godz.: 12:00 

Adresaci szkolenia:  Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych  

z Małopolski  

Kryteria rekrutacji  Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie  
 

Zagadnienia merytoryczne: 

1. Kontakty z beneficjentami w czasie pandemii – jak je planować i nawiązywać? 

2. Czym różnią się działania komunikacji i upowszechniania rezultatów projektu? 

3. W jaki sposób planować działania komunikacji i upowszechniania – metody, techniki, 

użyteczne narzędzia. 

4. Działania PR i MR dostosowane do potrzeb różnych rodzajów NGO – jak zaistnieć, być 

widocznym, jak komunikować się z odbiorcami? 

5. Komunikacja z beneficjentami oparta na wartościach. 

6. Budowanie długotrwałych relacji z interesariuszami i beneficjentami. 

 

Celem zajęć jest opracowanie przez członków organizacji pozarządowej planu i zasad 

komunikowania się z odbiorcami, informowania interesariuszy i beneficjentów o rezultatach 

zrealizowanych projektów, a także budowania z nimi długotrwałych relacji.  

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział, jak zaplanować, przygotować i efektywnie 

wdrożyć plan komunikacji o projekcie, a także jak upowszechnić rezultaty osiągnięte przez 

organizację pozarządową, jej zespół lub poszczególnych jego członków.  

Opis szkolenia: 

Podczas szkolenia uczestnicy przygotują się do zorganizowania efektywnej komunikacji 

towarzyszącej działaniom projektowym w dobie pandemii. Szczególna uwaga będzie 

poświęcona nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z beneficjentami działań pomimo 

ograniczeń związanych z izolacją lub kwarantanną. Uczestnicy nauczą się planować działania 



 
 

w czasie (na przykład w skali roku), dobierać formy, techniki i narzędzia komunikowania, a 

także wyznaczać wskaźniki własnej efektywności. Ponadto zidentyfikują i opiszą grupy 

interesariuszy i beneficjentów, do których skierują komunikację, i nauczą się pisać rodzaje 

komunikatów odpowiednie dla zidentyfikowanych przez siebie odbiorców. Przygotują także 

strategię budowania długotrwałych relacji z interesariuszami i beneficjentami w oparciu o 

wartości organizacji i język korzyści.   

  

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach poprzez platformę on-line. 

Szkolenie kończy się obowiązkowym testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie 

certyfikatu.  

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. 

Organizator zapewnia:  

- materiały szkoleniowe (przesłane mailem) 

- certyfikat po zakończeniu. 

 

Udział w obu częściach jest obowiązkowy. Uczestnikom zostaną przesłane materiały 

(prezentacje) ze szkolenia. Natomiast samo nagranie ze szkolenia nie będzie udostępniane.  

Szkolenie odbędzie się na platformie online – szczegóły zostaną wysłane uczestniczkom  

i uczestnikom szkolenia.  

Prosimy o przeskanowanie kompletu dokumentów  (osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy) 

albo samego zgłoszenia (osoby, które już uczestniczyły w działaniach projektu Skuteczna 

partycypacja publiczna NGO). Zgłoszenia należy przesłać na adres ngo@kolping.pl 

W celu udziału w szkoleniu należy złożyć w wersji elektronicznej (ngo@kolping.pl) poniższe 

dokumenty: 

 Zgłoszenie na szkolenie - formularz 

oraz - /dla osób zgłaszających się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja 

publiczna NGO”/ - dokumenty dostępne  na stronie www.partycypacjango.kolping.pl w 

zakładce dokumenty/ 

 Regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy  

 Regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja  

 Formularz_Załacznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych  

 Formularz_Załącznik_nr_2_ankieta  

 Formularz_Załącznik_nr_3_oswiadczenie_NGO 

Prosimy o podanie w tytule maila tematu szkolenia.  

 

Organizatorzy:  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51  

31-436 Kraków  

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc 

Ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków 

tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00) 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian. 



 
 
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC  

pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 


