
 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu 

 

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wraz z Partnerami pragnie zaprosić 

Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanym i 

skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych z 

Wielkopolski. 

 

Szkolenie realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów. 

To w sumie 48 godzin szkoleniowych. Szkolenie dopasowane jest tematycznie do 

Państwa potrzeb. Składa się ono z czterech modułów, podczas których będą poruszane 

takie zagadnienia jak: 

 

1. Budowanie świadomości organizacji z wykorzystaniem Internetu 

 

Dowiesz się jak powinna wyglądać identyfikacja wizualna organizacji, jak być 

rozpoznawalnym w sieci, jak zaprojektować drzewo strony www, jakie są kanały dystrybucji 

reklamy w sieci i jak promować się na Facebooku. Ponadto poznasz przykłady działań w 

Internecie, dowiesz się m. in. jak zmierzyć wizerunek organizacji w sieci, badać zasięg 

organizacji, segmentację klientów, badać zaangażowania uczestników. Pokażemy Ci jak 

wykorzystywać Google Maps w stronie Internetowej 

 

2. Crowdfunding i Impact investing. Sensowne finanse na sensowny projekt  

 

Dowiesz się czym jest Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe , jak przekonać 

do siebie i swojego pomysłu finansujących, którymi mogą być członkowie społeczności 

wirtualnych, znajomi, rodzina i wszelkie osoby, które za pomocą wpłat drobnych kwot, chcą 

wesprzeć twórców projektu. Wiele drobnych wpłat składa się na dużą pulę środków, które 

pozwalają spełniać marzenia, rozwijać biznes lub organizować atrakcyjne eventy. Dowiesz 

się czym jest impact investing, czyli inwestowanie dla zysków finansowych, społecznych 

i innych. Pokażemy Ci jak możesz skorzystać z tych nowych pomysłów; jak opracować 

Lean canvas własnego projektu [czyli wskazać mocne i słabe strony Twojego projektu, 

odkryjesz, nad czym jeszcze można popracować, by projekt odniósł sukces. Lean canvas to 9 

pól, jedna kartka papieru]. Opowiemy o finansowaniu pomysłów za pomocą środków 

własnych i pozyskanych - obcych oraz pomożemy Ci przygotować projekt – będzie m. in. 

o tym jak ważne jest odpowiednie podejście, budowanie zespołu i społeczności, 

autentyczny marketing. 

 

3. Emisja głosu 

 

Dowiesz się czym jest trema i jak z nią walczyć? Jak ważna jest psychologia głosu i jak 

relaksować się przed wystąpieniem. Pokażemy jak przeprowadzić rozgrzewkę i jakie ma 

ona znaczenie w procesie mówienia oraz jak poprawiać swoje warunki głosowe – 



ćwiczenia (oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne, fonacyjne). Powiemy jak ważna jest 

higiena głosu 

 

4. Jak zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej 

 

Dowiesz się jak rozpoznać własne motywacje i swoje miejsce w wolontariacie, potrzeby 

wolontariusza i potrzeby organizacji. Poznasz sposoby rekrutowania wolontariuszy i 

przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Pokażemy Ci najczęściej popełniane błędy 

w trakcie oceniania kandydata na wolontariusza oraz jak przygotować wolontariusza do 

pracy. Pokażemy jak sobie radzić z konfliktowymi sytuacjami z wolontariuszem oraz jak 

przygotować indywidualny program woluntarystyczny 

 
5. Zagadnienia prawne 

Dowiesz się jak powinny wyglądać dokumenty organizacji i co możesz zmienić w tych, 

które już masz. Pokażemy Ci jak powinny wyglądać ogólne zasady załatwiania spraw 

oraz poznasz wymagania prawne związane z prawem pracy w organizacji. Ponadto 

wskażemy na przykłady dobrych i złych praktyk w organizacjach. 

 

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie. 

 

TERMINY 

Szkolenia realizowane są w następujących terminach: 

ZJAZD NR 1 ZJAZD NR 2 ZJAZD NR 3 ZJAZD 4 

28-29.11.2014  5-6.12.2014  13-14.02.2015  20-21.03.2015  

 

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 na adres ngo@dzialamyrazem.pl, lub: faksem 65-573-33-04. 

Rekrutację koordynuje Karolina Krawiec, tel.: 65-573-33-08. Wszelkie informacje o 

szkoleniach dostępne są na stronie www.rokosowo.pl oraz na stronie projektu 

www.dzialamyrazem.pl  

 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Szkolenie odbędzie się w Zamku w Rokosowie www.rokosowo.pl. Organizator 

gwarantuje bezpłatnie w ramach szkolenia: nocleg, wyżywienie, materiały 

szkoleniowe. Zapewniamy transport z Poznania do Rokosowa.   

mailto:ngo@dzialamyrazem.pl
http://www.rokosowo.pl/
http://www.dzialamyrazem.pl/


Szkolenia będą prowadzone przez: 

 

Tomasz Sobol - Budowanie świadomości organizacji z wykorzystaniem internetu 

Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, trener i 

miłośnik nowych mediów, zawodowo związany z e-marketingiem. Posiada uprawnienia 

pedagogiczne, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących 

bezpieczeństwa w Internecie, tworzenia strategii biznesowych, oraz wykorzystania 

nowych technologii na potrzeby firmy.  Od 2008r. prezes zarządu Fundacji Varietae. 

 

Dawid Sokołowski - Crowdfunding i Impact investing. Sensowne finanse na 

sensowny projekt  

 

Założyciel Sieci Sensownego Biznesu. Pracował w Gildii Aniołów Biznesu oraz funduszu 

VC ZernikeMeta Ventures gdzie oceniał oraz pracował z projektami startupowymi. Przez 

jego ręce przeszło ok. 700-800 projektów. Wielokrotnie prowadził warsztaty i 

prezentacje dotyczące rynku startupów i inwestycji w Polsce oraz ich przygotowania do 

inwestycji kapitałowych. Ma także na swoim koncie lekcje z dwóch nieudanych 

własnych projektów co sprawia, że oprócz profesjonalnego doświadczenia 

inwestorskiego nauczył się wiele na własnej skórze. 

Jako wielki zwolennik interdyscyplinarności czerpie doświadczenia i umiejętności z 

wielu źródeł. Jego zainteresowania dotyczą m.in. crowdsourcingu, ekonomii współpracy, 

przedsiębiorczości społecznej, kreatywności, studiów przyszłości, ale także filozofii 

wschodu, psychologii czy zdrowego stylu życia. 

 

 

Ewa Jarmakowska – Kolanus - emisja głosu 

Filolog klasyczny, muzyk instrumentalista; absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i 

Klasycznej UAM oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie w klasie 

fortepianu. Ukończyła Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na 

Wydziale Prawa i Administracji UAM, Studium Podyplomowe na kierunku Emisja Głosu 

dla Nauczycieli Akademickich na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM oraz Kurs 

Akademii Dyplomatycznej „Protokół dyplomatyczny z przyjęciem pokazowym” w 

Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Uczestniczka kursów i 

szkoleń z zakresu emisji i higieny głosu, wieloletnia członkini Chóru Kameralnego UAM 

pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza, konferansjer m.in. Międzynarodowego 

Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Poznaniu Universitas Cantat, Ogólnopolskiego 

Konkursu Pianistycznego w Koninie, Festiwalu Dziecięcego w Koszutach 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. 

 

Izabela Turbaczewska – Brakoniecka - Jak zarządzać wolontariuszami w 

organizacji pozarządowej 

Psycholog, psychoterapeutka, seksuolog. Absolwentka Studium Psychoterapii w 

Laboratorium Psychoedukacji – studia posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii 



Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła podyplomowe studium Pomoc 

Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii. Współpracowała ze szpitalem 

psychiatrycznym i Centrum Interwencji Społecznej oraz z  Poradnią Seksuologiczną i 

Patologii Współżycia przy szpitalu klinicznym Ginekologiczno-Położniczym 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Zajmuje się pracą z osobami, które mają niesatysfakcjonujące związki emocjonalne, są w 

konflikcie lub w sytuacji rozstania, cierpią na depresję, nerwice, zaburzenia lękowe, 

mają problemy seksuologiczne. Ma także doświadczenie w pracy z osobami, które w 

przeszłości doświadczały przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Pracuje również 

z osobami, które cierpią z powodu niepłodności i szumów usznych. Prowadzi 

psychoterapię indywidualną, grupową oraz par i małżeństw. 

 

Małgorzata Parus – zagadnienia prawne 

Radca prawny od 2011 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską w 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego 

w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów 

gospodarczych oraz organizacji społecznych. Od dwóch lat prowadzi szkolenia dla 

członków organizacji pozarządowych z zakresu procedur i obowiązków rejestracyjnych, 

prawa cywilnego, a także administracyjnego i pracy. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 


