
Do kogo skierowane są webinaria?  
Webinaria kierujemy w pierwszej kolejności  
do osób zarządzających oraz odpowiedzialnych  
za budowanie zaangażowania, wolontariat  
i fundraising w organizacjach pozarządowych. 
Treści prezentowane podczas spotkań online  
zostały przygotowane tak, aby w pierwszej  
kolejności odpowiedzieć na potrzeby tych  
fundacji i stowarzyszeń, które planują bądź  
rozpoczynają w najbliższym czasie swoje  
działania związane z budowaniem poparcia  
i fundraisingiem online.

Osoby uczestniczące w webinariach:  

•  Poznają podstawowe pojęcia i formy działania 
związane z budowaniem oddolnego poparcia  
i zaangażowania.

•  Dowiedzą się jak wybrać grupę odbiorców  
i dostosować do niej treść i formę przekazu.

•  Poznają listę najczęściej popełnianych błędów, 
które mogą wystąpić, gdy angażujemy innych  
do działania.

•  Będą miały okazję poznać narzędzia  
i organizacyjne rozwiązania pozwalające na  
ocenę efektywności działań fundraisingowych.

•  Zapoznają się z przykładami udanych akcji, 
kampanii i wydarzeń angażujących aktywistów, 
wolontariuszy i darczyńców.

Zapisy i zasady udziału w webinariach:  
Udział w webinariach jest bezpłatny. Aby się zgłosić 
należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny.  
Osoby zakwalifikowane otrzymają wiadomość 
zwrotną z linkiem do platformy ZOOM. Na każde 
webinarium obowiązują osobne zapisy.

Zapraszamy na trzy edukacyjne  
spotkania online o tym,  
jak angażować ludzi do działania,  
jak sprawić, aby chcieli zostać  
darczyńcami i darczyniami naszej  
organizacji oraz jak oceniać  
efektywność naszych poczynań.

Budowanie  
zaangażowania  
i fundraising

Trzy jesienne 
webinaria  
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Program  
webinariów

Główne treści webinarium:
•  Z jakich elementów składa się skuteczne  

działanie w Internecie?

•  Kto jest naszym odbiorcą i co z tego wynika?

•  Jaka jest rola emocji w efektywnej  

komunikacji?

•  Jak rozpoznać dobre i złe momenty  

do działania?
środa, 9 listopada / godz. 11:00

Prowadzący:  
Piotr Trzaskowski

Emocje i momenty  
czyli kilka słów o mobilizacji  
i fundraisingu

czwartek, 17 listopada / godz. 11:00

prowadzący:  
Maciej Kaczmarek

Jak robić wielkie  
rzeczy i po co? 
Od małego kolektywu do  
masowego ruchu i… odwrotnie

Główne treści webinarium:
•  Na czym polega budowanie poparcia  

i masowego zaangażowania?

•  Jak zrealizowaliśmy i skąd mieliśmy  
pieniądze na nasze największe akcje?

•  DOs and DON’Ts na podstawie tego  
co nam wyszło i nie wyszło.

•  Festiwal Boski Fest, Reaktor Zmian  
i inne inspirujące przykłady.

Główne treści webinarium:
•  Jak planujemy i realizujemy kampanie  

w PCPM?

•  Różne podejście do mierzenia  

efektywności fundraisingu.

•  Udręka czy ekstaza? Krótka opowieść  

o wykorzystaniu CRM.

•  Dobre rady czyli co robić, a czego nie.
środa, 23 listopada / godz. 11:00

prowadzący:  
Zofia Kwolek

Udane  
czy nieudane 
dyskusja o skuteczności  
fundraisingowych kampanii
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Organizatorem cyklu webinariów jest  
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 
ul. Królowej Marysieńki 48, Warszawa
tel. 664 098 691, e-mail: faoo@faoo.pl 
www.faoo.pl

Webinaria są organizowane dzięki 
wsparciu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności

Piotr Trzaskowski 
 
Działacz społeczny związany z ruchem ekologicznym. 
Doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej 
Akademii Nauk. Pracuje w międzynarodowej orga-
nizacji Avaaz. Inicjator powstania, a potem dyrektor 
Akcji Demokracji, gdzie odpowiadał za dział kampanii 
i fundraising. Absolwent XXV Szkoły Liderów Politycz-
nych. Interesuje się rolą ruchów oddolnych w zmianie 
społecznej. 

Maciej Kaczmarek 
Działa aktywistycznie miejsko, klimatycznie  
i kulturalnie. Robił zrywy i koordynował stałą pracę 
dużych grup w samoorganizujących się systemach 
ruchu Extinction Rebellion. Wspiera rozwój budow-
nictwa naturalnego w ramach Spółdzielni Socjalnej 
Słomiany Dom. Szkoli, trenuje i wspiera grupy  
społecznikowskie.Dba o zespoły aktywistyczne  
i demokratyzuje te biznesowe.

Zofia Kwolek
Wieloletnia szefowa komunikacji w UNICEF,  
odpowiedzialna m.in. za angażowanie ambasadorów
oraz wsparcie fundraisingowych kampanii.  
Obecnie koordynuje pozyskiwanie funduszy  
ze źródeł prywatnych w Polskim Centrum Pomocy  
Międzynarodowej. W krótkim czasie przygotowała 
nową strategię komunikacji w organizacji  
i zrealizowała z sukcesem szereg fundraisingowych 
kampanii.

Prowadzący  
webinaria


