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Wstęp 

Dlaczego działania promocyjne są tak ważne? Powód jest prosty - aby 

działania naszej organizacji przynosiły zamierzone efekty, ludzie 

muszą o nich wiedzieć. Nie da się tego osiągnąć, jeżeli nie będą 

podejmowane starania, aby mieszkańcy mogli nas lepiej poznać... czy 

poznać w ogóle!  

Zbyt często organizacje zaniedbują kwestię promocji, sądząc, że 

skoro podejmują ciekawe inicjatywy, ludzie sami się jakoś o nich 

dowiedzą. Niestety, bez względu na to, jak świetne są nasze pomysły, 

nie zdadzą się na wiele, jeśli nikt nie będzie o nich wiedział.  

Dobrze zaplanowana i przeprowadzona promocja poprawi 

rozpoznawalność organizacji, co zwiększy jej szanse na pozyskiwanie 

sponsorów, nowych wolontariuszy, osób zainteresowanych jej 

działalnością. Dlatego Urząd Miasta przygotował i przeprowadził 

kampanię pod nazwą „WyPRomuj NGO”, której celem było 

uświadomienie przedstawicielom leszczyńskich organizacji, jak 

wielkie znaczenie ma promocja.  

Nazwa „WyPRomuj NGO” nawiązuje do skrótów PR oraz NGO.  PR, 

czyli Public Relations, to sposób komunikacji podmiotu z otoczeniem 

i potencjalnymi odbiorcami, odpowiedni wizerunek oraz reagowanie 

na negatywne opinie. Działania PR kształtują to, jak postrzegana jest 

organizacja przez media, instytucje i osoby zewnętrzne. Przekazują 

pozytywny obraz organizacji. Z kolei skrót NGO rozwija się w „Non 

Governmental Organisation”, co oznacza organizację pozarządową. 

Niniejsza broszura zawiera szczególnie przydatne artykuły, które 

ukazały się w ramach kampanii zarówno tegorocznej, jak i w roku 

2017. Dzięki temu może być traktowana jako swoisty mini-poradnik 

działań promocyjnych w organizacji pozarządowej. 

Zapraszamy do lektury! 
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Rozpoczynamy promocję 

Planowanie działań promocyjnych 

W organizacji pozarządowej często się zdarza, że wszyscy członkowie 

są zajęci bieżącą działalnością stowarzyszenia, fundacji czy klubu. 

W związku z tym na zaplanowanie działań promocyjnych brakuje po 

prostu czasu, albo są one wykonywane pośpiesznie, „byleby były”. 

Dlatego trudno się dziwić, że w takich sytuacjach efekty promocji nie 

bywają zadowalające.  

Może też wystąpić inny problem związany z prowadzeniem promocji. 

Przykładowo, przygotowaniem informacji o wydarzeniu, wrzuceniem 

jej na fanpage czy stronę organizacji, zajmują się wszyscy albo grupa 

osób, nie komunikując się ze sobą i nie sprawdzając, jakie informacje 

wrzucają pozostali. Powstaje chaos, który negatywnie wpływa na 

wizerunek organizacji.  

W jaki sposób tego uniknąć? Jak prowadzić promocję „z głową”, 

osiągnąć jak najlepsze efekty bez obciążania całego zespołu 

myśleniem o działaniach promocyjnych?  

Wybierzmy osobę odpowiedzialną za promocję  

Najlepiej wyznaczmy osobę (ewentualnie kilka), odpowiedzialną za 

promocję. Odciąży to resztę zespołu, która będzie mogła skupić się 

na bieżącej działalności. W przypadku małych organizacji naprawdę 

sprawdzi się jedna osoba zajmująca się promocją.  

Dobrze by było, aby wybrany przedstawiciel posiadał już pewne 

doświadczenie w promocji albo po prostu dysponował przydatnymi 

umiejętnościami, takie jak na przykład:  

➢ „lekkie pióro”,  

➢ doświadczenie w pisaniu artykułów,  

➢ znajomość obsługi programów graficznych,  
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➢ sprawne poruszanie się w Internecie, w szczególności na 

portalach społecznościowych,  

➢ kreatywność,  

➢ zdolności artystyczne,  

➢ komunikatywność,  

➢ dobry kontakt z ludźmi.  

Oceńmy dotychczasową promocję  

Przyjrzenie się działaniom, jakie do tej pory były podejmowane 

w zakresie promocji i ocenienie ich skuteczności, pomoże nam 

zaplanować dalszy kierunek promocji. Jeżeli niektóre działania nie 

przynosiły spodziewanego efektu – zastanówmy się, w jaki sposób je 

poprawić, albo czy może z nich zrezygnować.  

Zgromadźmy więc informacje na temat przeprowadzonych akcji, 

zamieszczonych artykułów w prasie, wpisów na stronie 

społecznościowej, jeżeli ją prowadzimy. Sprawdźmy, z kim do tej pory 

współpracowaliśmy w zakresie promowania działań naszych 

organizacji, z jakimi dziennikarzami się kontaktowaliśmy, a z kim 

dopiero chcielibyśmy się skontaktować.  

Przyjrzyjmy się także elementom identyfikacji wizualnej naszej 

organizacji: stopce mailingowej, wizytówce, zaproszeniom itp. Jeżeli 

prowadzimy stronę internetową, sprawdźmy, czy zawarte na niej 

dane są aktualne, jak często jest aktualizowana, czy znajdują się na 

niej świeże informacje.  

Przygotujmy się  

Ułatwimy sobie pracę, jeżeli przygotujemy z wyprzedzeniem część 

materiałów, które później zostaną wykorzystane w promocji, na 

przykład w artykułach czy postach na portalu społecznościowym. 

Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy czas, ale i nerwy – gdy np. media 

poproszą nas o materiały promocyjne, będziemy mieli je już gotowe! 
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Przygotujmy podstawową, ogólną informację na temat naszej 

organizacji (jeżeli jeszcze jej nie mamy). Ważne, aby była treściwa 

i interesująca, przybliżała działalność, sukcesy i ofertę organizacji. Tak 

przygotowaną „podkładkę” możemy umieszczać nie tylko w naszych 

materiałach, ale również przesyłać do prasy, na strony internetowe, 

z którymi współpracujemy albo chcemy współpracować.  

Zbierajmy zdjęcia związane z naszą organizacją z organizowanych 

przez nas wydarzeń – będą mogły później zostać wykorzystane 

w Internecie i w prasie (UWAGA – pamiętajmy o prawach autorskich 

i do publikacji wizerunku!).  

Zaplanujmy działania promocyjne  

Możemy zacząć od sprawdzenia kalendarza. Być może w ciągu 

najbliższych dni zdarzy się coś, czym warto zainteresować media, 

poinformować naszych obserwatorów na profilu społecznościowym, 

albo powiadomić zaprzyjaźnione organizacje.  

Zaplanujmy nasze działania w dłuższej perspektywie. Jednocześnie są 

działania, które możemy podejmować na bieżąco, niezależnie od 

kalendarza:  

➢ zapraszajmy media lokalne na każdą większą imprezę 

organizacji,  

➢ sprawdzajmy regularnie skrzynkę pocztową – najlepszą 

sytuacją byłoby, gdybyśmy na każdą wiadomość e-mail 

odpowiadali w ciągu 48 godzin,  

➢ przed imprezą zamieszczajmy informację o wydarzeniu na 

stronach mediów, wpisujmy do kalendarza na 

www.ngo.leszno.pl,  

➢ podtrzymujmy kontakty z osobami ważnymi dla działalności 

naszej organizacji,  

➢ aktualizujmy naszą stronę internetową często, by nie 

wyglądała na porzuconą.   
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Budowanie tożsamości wizualnej 

W poprzednim rozdziale wspomnieliśmy o elementach identyfikacji 

wizualnej. Skupimy się teraz na tym temacie dokładniej.  

Dopracowana, spójna i konsekwentnie stosowana identyfikacja 

wizualna jest jednym z głównych narzędzi kreujących wizerunek 

organizacji. Dobrze, ale czym jest identyfikacja wizualna? Najprościej 

mówiąc, to ogół symboli stosowanych przez organizację, za pomocą 

których wyróżnia się ona spośród innych organizacji. Są to więc takie 

elementy jak: kolorystyka (logo, banery, ulotki, wizytówki itp.), krój 

czcionek czy wzory dokumentów. 

Korzyści z posiadania identyfikacji wizualnej to chociażby:  

➢ wyróżnienie spośród innych organizacji;  

➢ spójność działań reklamowych i marketingowych;  

➢ łatwa identyfikacja wobec dostawców i odbiorców; 

➢ efektywne narzędzie w komunikacji i prezentacji do 

wewnątrz i na zewnątrz organizacji;  

➢ oszczędność czasu;  

➢ nowoczesne narzędzie w zarządzaniu organizacją;  

➢ łatwość percepcji i duża rozpoznawalność marki. 

Przypatrzmy się więc po kolei różnym elementom identyfikacji 

wizualnej i zobaczmy, w jaki sposób wpływają na wizerunek naszej 

organizacji. 

Logo organizacji to podstawowy i elementarny składnik Identyfikacji 

wizualnej. Jest jego częścią bazową, wokół której buduje się spójną 

i integralną całość wizerunku organizacji pozarządowe.  

Papier firmowy i wizytówki są dokumentami komunikacyjnymi, 

będącymi identyfikatorem firmy i jednym z narzędzi public relations. 

Prawidłowo zaprojektowane elementy tych druków budują 

wizerunek i pozytywnie świadczą o organizacji pozarządowej. 
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Stopka e-mail stanowi rodzaj wizytówki, która pozwala nie tylko na 

lepszą komunikację z odbiorcami, ale również buduje wizerunek 

naszej organizacji. W minimalnym wariancie stopka powinna 

zawierać: imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon, email, adres 

www, profil mediów społecznościowych, logo organizacji.  

Roll-up jest jednym z narzędzi  promujących organizację. Są 

przydatne podczas dużych wydarzeń, takich jak konferencje, 

szkolenia czy mecze. Ekspozycję można ustawić w dowolnym 

miejscu, a co ważne, konstrukcja nie zajmuje wiele przestrzeni. 

Podstawowymi zasadami przy tworzeniu  grafiki do roll-upu  jest to, 

że powinna zawierać tylko najistotniejsze informacje. Umieśćmy więc 

niezbędne minimum: logo organizacji, hasło reklamowe i dane 

kontaktowe. Pamiętajmy, by najważniejsza treść znajdowała się na 

poziomie oczu. 

Materiały promocyjne także są elementem identyfikacji wizualnej. 

Zadbajmy więc o to, aby ulotki, broszury, plakaty, teczki itp. posiadały 

spójną kolorystykę i projekt. 

 

Organizacjo – zaistniej w sieci 

Internet odgrywa bardzo ważną rolę w promocji działań organizacji 

pozarządowych. Jako szybko rozwijające się medium jest coraz 

łatwiej dostępne i coraz więcej osób korzysta z niego w celu 

odnalezienia potrzebnych im informacji. Dziś nikt już nie ma 

wątpliwości, że działania promocyjne online to obowiązkowy 

element każdego przedsięwzięcia – także o charakterze społecznym.  

Internet pozwala wyróżnić swoją markę, efektywnie informować 

o prowadzonych akcjach i budować pożądany wizerunek. Po 

ustaleniu najważniejszych celów komunikacji nie pozostaje nic 

innego, jak dziarskim krokiem przejść do konkretnych działań!  
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Atrakcyjna strona www  

Strona internetowa to zdecydowanie najważniejsze narzędzie 

promocyjne w organizacji. W dobie powszechności Internetu, 

właśnie tą drogą najczęściej trafiamy do naszego odbiorcy. Stąd też, 

jeśli ktoś już trafi na naszą stronę, powinien zostać z miejsca 

zainteresowany i bez problemu znaleźć to, czego szuka.  

Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby strona www zawsze była 

pod stałą opieką.  Aby otworzyć dobrą stronę www, musimy zadbać 

przede wszystkim by była:  

➢ aktualna (nie ma nic gorszego na stronie www, niż ostatni 

news sprzed 3 miesięcy);  

➢ przejrzysta i intuicyjna (strona powinna być czytelna, 

unikajmy dużej ilości działów na stronie głównej – nasz 

odbiorca może się pogubić); 

➢ przyjazna graficznie i zgodna z kolorystyką naszej 

organizacji.  

Warto oczywiście zaintrygować odwiedzających oryginalnym 

projektem i solidnie przygotowaną treścią, ale podstawowym 

wymogiem jest funkcjonalność. Łatwa nawigacja, proste menu 

i dostosowanie strony do specyfiki urządzeń mobilnych to najkrótsza 

droga do zrobienia na odbiorcach dobrego wrażenia i odniesienia 

wizerunkowego sukcesu.  

Pamiętajmy, że strona www jest często miejscem pierwszego 

kontaktu z organizacją. Profesjonalna strona internetowa będzie 

zaszczepiać zaufanie potencjalnych klientów, sponsorów, 

współpracowników.  

Dzięki dobrze przygotowanej i prowadzonej stronie nasza organizacja 

będzie wzbudzała większe zaufanie. Poświęćmy więc trochę czasu, 

aby zadbać o wszystkie szczegóły. 
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Newsletter 

Newsletter może mieć formę drukowaną bądź elektroniczną, jednak 

w praktyce stosuje się najczęściej tę drugą. Najłatwiej umożliwić 

odbiorcy dopisanie się do newslettera poprzez naszą stronę 

internetową. Jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie newslettera, 

dbajmy o jego regularną wysyłkę.  

Uwaga! Pamiętajmy, aby każdy newsletter miał  możliwość wypisania 

się z niego, jeśli nasz odbiorca z dowolnych względów zrezygnuje 

z jego otrzymywania.  

Aktywne profile w mediach społecznościowych   

W dobie uniwersalności Internetu warto zadbać o to, by nasza 

organizacja widoczna była w sieci nie tylko na własnej stronie www, 

ale i na profilu na portalu społecznościowym. Powód jest prosty: 

coraz więcej osób szuka potrzebnych informacji w mediach 

społecznościowych i to tam zgłasza swoje uwagi i problemy.   

Zarejestrowanie się na portalach społecznościowych jest bezpłatne, 

dlatego też kanały te można szczególnie polecić do wykorzystania. 

Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube mają dla trzeciego sektora 

coraz większe znaczenie. Podstawowymi kryteriami wyboru danego 

medium są preferencje naszych odbiorców, czyli grup docelowych.  

Największą zaletą tego rodzaju promocji jest więc kontakt z odbiorcą, 

ale też szybka i wygodna promocja materiałów organizacji – filmików 

z akcji charytatywnych, sprawozdań z działalności podanych 

w przystępnej formie (np. infografiki).  

Portale społecznościowe szczególnie mogą być użyteczne przy 

konieczności szybkiego zaproszenia na organizowane przez nas 

wydarzenie. Wtedy za pomocą jednego kliknięcia możemy wysłać 

zaproszenie do kilkuset osób, przy założeniu, że tak liczne jest grono 

naszych znajomych. Szybkość przekazywania informacji, możliwości 



 

  

WYPROMUJ NGO 2018 11 

 

11 

zbudowania stałej grupy odbiorców, powszechność wykorzystania, 

to atuty, do którymi nie da się wzgardzić, nawet przy wykorzystaniu 

innych narzędzi promocyjnych.  

Niezbędnik informacyjny 

Niezbędnik informacyjny to, krótko mówiąc, zbiór najważniejszych 

informacji na temat naszej organizacji. Może mieć wiele zastosowań, 

na przykład na stronie internetowej naszej organizacji, jako 

informacja prasowa dla mediów, albo notka dołączana do naszej 

oferty jako przedstawienie celów i misji organizacji.  

Niezbędnik powinien zawierać: 

➢ podstawowe informacje:  

✓ pełną nazwę organizacji;  

✓ datę założenia; 

✓ dane adresowe; 

✓ dane komunikacyjne (telefon, mail, www, profile 

na portalach społecznościowych); 

✓ informację o zarządzie;  

➢ logo organizacji; 

➢ opis organizacji – krótko i treściwie opisany cel jej istnienia, 

główne działania, zarys historii; 

➢ zdjęcia – z realizacji projektów, siedziby organizacji, zdjęcia 

szefa organizacji i kluczowych osób; 

➢ informacje uzupełniające:  

✓ dane statystyczne – ilość projektów, odbiorców 

naszych działań lub uczestników, zrealizowanych 

godzin warsztatów itp.; 

✓ biogramy szefa organizacji i kluczowych osób – po 

kilka zdań o życiorysach tych osób, ich dokonaniach 

zawodowych i roli pełnionej organizacji; 

✓ materiały informacyjno-reklamowe (np. ulotki). 
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Promowanie wydarzeń 

Jak promować swoje wydarzenie? 

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych w ramach swojej 

działalności zajmuje się organizacją wydarzeń. Oprócz organizacji 

i planu wydarzenia, niezwykle istotna jest jego promocja, która 

pozwoli nam w zdobyciu jak największej liczby odbiorców 

i  uczestników naszej inicjatywy. Zobaczmy, jak zwiększyć zasięg 

naszych działań promocyjnych. 

Współpraca z Miastem  

Wsparcie w organizacji przedsięwzięcia, oficjalny patronat, 

nagłośnienie wydarzenia, informacje na stronie internetowej 

www.ngo.leszno.pl oraz na oficjalnych kontach Leszna na portalach 

społecznościowych – to część z wielu możliwości, które organizacjom 

oferuje Miasto.  

Informacje w postaci krótkiego tekstu, najlepiej wzbogaconego 

zdjęciami czy innymi materiałami graficznymi, dobrze jest wysyłać 

jednak nie tylko do urzędu, ale również do innych organizacji czy 

instytucji zajmujących się podobną tematyką.  

Patronat  

Ofertę patronacką przygotowuje się w celu pozyskania patronatu 

medialnego wybranej instytucji nad realizowanym przez swoją 

organizację przedsięwzięciem, taki jak np. konkurs, konferencja, 

projekt, szkolenie, pokaz, wydarzenie artystyczne itp.  

Niezwykle ważne jest przygotowanie kompletnej i atrakcyjnej oferty 

patronackiej. Oferta powinna zawierać informacje o wydarzeniu 

przedstawione w ciekawy sposób. Tekst powinien odpowiadać na 

pięć podstawowych pytań: Co?, Kto?, Kiedy?, Gdzie?, Dlaczego?.  
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Pokażmy, co odróżnia nasze wydarzenie od wielu podobnych, 

napiszmy, dlaczego warto je promować! Niezbędne są też informacje 

o naszej organizacji: od jak dawna działamy, jakie mamy 

doświadczenia.   

Warto również pamiętać o wypisaniu korzyści dla naszego 

potencjalnego patrona, np. w zamian za wsparcie wydarzenia 

kulturalnego ma możliwość zamieszczenia na scenie, zaproszeniach, 

ulotkach własnych plakatów, banerów, logo itp.  

Możemy rozważyć też ubieganie się o patronat Prezydenta Miasta 

Leszna, o którym więcej przeczytamy w dalszej części broszury. 

Wskazówki  

➢ Przed wybraniem patrona medialnego trzeba się zastanowić 

co chcemy dzięki niemu osiągnąć, po co jest potrzebny i jakie 

instytucje brać pod uwagę;  

➢ W miarę możliwości należy wybrać patrona wśród instytucji 

o podobnym profilu do własnego przedsięwzięcia. Pomoże 

to dotrzeć do odbiorców zainteresowanych tematem;  

➢ Ofertę należy napisać zrozumiałym językiem i w sposób 

konkretny, umożliwiający szybkie dotarcie do sedna. 

Gotową ofertę najlepiej przesyłać zapisaną w popularnym 

formacie. Nie może mieć zbyt dużego rozmiaru;  

➢ Wiele firm i instytucji udostępnia na swojej stronie gotowy 

wzór wniosku o patronat, który jest dostosowany do ich 

wymagań. Przed wysłaniem oferty, należy sprawdzić czy 

właśnie tak nie jest w przypadku wybranego patrona;  

➢ Nie wysyłajmy jednego pliku do wielu redakcji. Przygotujmy 

swoją ofertę pod kątem każdego wybranego patrona;  

➢ Oferta patronacka jest wizytówką przedsięwzięcia, powinna 

być więc napisana starannie, bez błędów ortograficznych 

czy merytorycznych. Potencjalny partner może nie chcieć 

użyczyć swojej marki dla wątpliwego jakościowo projektu.  
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Poinformuj media  

Dziennikarze, zwłaszcza lokalnych mediów, są pozytywnie nastawieni 

do kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy 

mogą pochwalić się ciekawymi inicjatywami i propozycjami. Dobrze 

jest w tym celu przygotować krótką informację prasową, do której 

należy załączyć związane z tematem materiały promocyjne, np. 

zdjęcia, zaproszenia, plakaty itd. Dziennikarz na jej podstawie 

przygotowuje artykuł.  

Warto pamiętać nie tylko o lokalnych mediach, ale również 

o istniejących portalach internetowych i blogerach w regionie. Dobrą 

praktyką jest również umieszczenie informacji na portalu 

ogólnopolskim www.ngo.pl. 

Wzór informacji prasowej 

Nadawca: nazwa organizacji, logo 

Tytuł:  

Nagłówek:  

Treść informacji:  

Tło: notka o organizacji, problemie  

Więcej informacji udziela: imię, nazwisko, e-mail,  telefon  

Konferencja prasowa  

Konferencja prasowa to zorganizowane spotkanie z udziałem 

dziennikarzy, podczas którego bezpośrednio zainteresowane osoby 

lub przedstawiciele (np. rzecznik prasowy) organizacji w specjalnie 

przygotowanych przemówieniach analizują tematy, których dotyczy 

ich działanie, czy wydarzenie, a następnie odpowiadają na pytania 

dziennikarzy. Z konferencji najczęściej korzystają kluby sportowe, ale 

również inne organizacje.  
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Promocja wydarzeń w Internecie 

Zacznijmy od strony internetowej. Umieśćmy na niej informację 

o naszym wydarzeniu w formie newsa czy też postu. Jednak takie 

zapowiedzi wrzucamy przed czasem, a chcielibyśmy, aby ta 

informacja była stale widoczna, prawda? 

W takim wypadku możemy umieścić w widocznym miejscu na stronie 

baner graficzny, po którego kliknięciu użytkownik strony będzie 

odsyłany na podstronę z zapowiedzią wydarzenia. Pamiętajmy, by po 

wydarzeniu zdjąć ze strony jego zapowiedź. Dzięki temu osoby 

odwiedzające naszą stronę nie będą wprowadzane w błąd, widząc 

informację o wydarzeniu, które już minęło.  

Portale społecznościowe  

Świetnym narzędziem promocji są portale społecznościowe. Niemal 

każdy ma konto na przynajmniej jednym z takich serwisów, 

szczególnie ludzie młodzi. Jeżeli więc nasze wydarzenie jest 

kierowane do osób młodych, w pierwszej kolejności powinniśmy 

skupić się na portalach społecznościowych.  

Jednak jak często pisać o naszym wydarzeniu? Nie działa tutaj zasada 

„im więcej, tym lepiej”. Wystarczy wrzucić zapowiedź raz, zwłaszcza, 

jeżeli raczej rzadko dodajemy posty na naszym profilu. Można też 

zamieścić przypomnienie dzień przed samym wydarzeniem.  

Nie ma potrzeby, aby pisać kilka czy kilkanaście postów na ten sam 

temat. Lepiej działać za pomocą udostępnień: udostępnić samemu na 

własnym profilu i poprosić znajomych, aby zrobili to samo.  

Ponadto na portalu Facebook można utworzyć wydarzenie, w którym 

zaznaczymy niezbędne informacje (miejsce, data), a zainteresowani 

użytkownicy będą mogli zadeklarować swój udział. Tę możliwość 

polecamy w przypadku większych wydarzeń.  
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Grafika a tekst 

Pamiętajmy o tym, że najbardziej uwagę zwraca nie tekst, a oprawa 

graficzna – czyli zdjęcia i plakaty. Dopiero później, kiedy grafika już 

przyciągnie wzrok, odbiorcy zapoznają się z informacją tekstową 

o naszym wydarzeniu.  

Na portalu społecznościowym wystarczy bardzo krótka informacja 

dołączona do zdjęcia, nawet jedno czy dwa zdania – a na końcu link 

do dłuższego tekstu na temat wydarzenia, np. do artykułu na naszej 

stronie internetowej.  

Co jeszcze?  

Warto także zamieścić zapowiedź na stronach lokalnych mediów, 

które udostępniają taką możliwość. Jeżeli prowadzimy newsletter na 

naszej stronie internetowej – oczywiście poinformujmy za jego 

pomocą o organizowanym przez nas wydarzeniu. 

 

Promocja na targach NGO – wydarzenia w Lesznie 

Wystawianie się na targach, czy to firm, czy organizacji 

pozarządowych, zawsze jest doskonałą metodą promocji dla ich 

uczestników. Targi odwiedza wiele osób, dla większości z nich może 

być to pierwsza okazja, aby poznać daną organizację, zapoznać się 

z jej ofertą, działalnością i misją. Im więcej osób bierze udział 

w danym wydarzeniu, tym większy jest zasięg, z jakim docieramy do 

odbiorców. Dlatego szczególnie warto zastanowić się nad wzięciem 

udziału w dużych imprezach adresowanych do mieszkańców.  

Zwiększenie grona osób, do których docieramy z informacją o naszej 

organizacji, to nie jedyna zaleta targów. Poznajemy także innych 

wystawców – organizacje, z którymi mogą nas łączyć podobne cele 

i z którymi możemy nawiązać owocną współpracę. Poza tym dzięki 
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uczestnictwu w targach tworzymy i podtrzymujemy dobry wizerunek 

naszej organizacji jako aktywnej, prężnie działającej i społecznie 

zaangażowanej. Poprzez wystawianie się podczas takich wydarzeń 

organizacja staje się bardziej znana i dobrze się kojarzy, dzięki czemu 

łatwiej będzie pozyskać ewentualnych wolontariuszy, nowych 

członków, sponsorów.  

Także i w Lesznie odbywają się takie wydarzenia, podczas których 

nasza organizacja może wziąć udział jako wystawca. 

Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych  

To wydarzenie w całości poświęcone organizacjom pozarządowym, 

które co roku licznie biorą w nim udział. Na parę godzin płyta 

leszczyńskiego Rynku zostaje zajęta przez leszczyńskie organizacje, 

które zachęcają mieszkańców do odwiedzenia ich stoisk poprzez 

różne animacje, gry, konkursy, warsztaty, materiały promocyjne 

i inne atrakcje.  

Dzień Europy w Lesznie tradycyjnie odbywa się w sobotę, a targom 

towarzyszą występy na scenie. Żywa atmosfera, liczne atrakcje i duża 

liczba wystawców przyciągają mieszkańców na Rynek. Każdy podmiot 

biorący udział w wydarzeniu ma przydzielone miejsce na płycie 

Rynku, gdzie może urządzić swoje stoisko i zachęcać odwiedzających, 

aby skorzystali z oferowanych atrakcji, zapoznali się z broszurami 

i innymi materiałami dotyczącymi działalności organizacji.  

Wielką zaletą targów jest to, że ludzie zainteresowani naszą 

organizacją mogą porozmawiać twarzą w twarz z jej członkami, zadać 

pytania dotyczące naszych działań. Warto też zadbać o to, aby 

zatrzymać odwiedzających na dłużej przy naszym stoisku poprzez 

oferowanie ciekawych aktywności, np. angażując dzieci w gry 

i zabawy albo urządzając pokazy powiązane tematycznie 

z działalnością organizacji. W ten sposób wzbudzimy jeszcze większe 

zainteresowanie.  
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Możliwość promocji nie kończy się na samym wystawieniu się na 

targach albo wzięciu udziału w występach na scenie. Po wydarzeniu 

na portalach internetowych – stronie ngo.leszno.pl i fanpage’u 

Leszczyńskie NGO oraz na portalach lokalnych mediów – zostają 

zamieszczone fotorelacje z wydarzenia.  

Aktywne Obywatelskie Leszno  

Odbywająca się co roku akcja pod nazwą „Aktywne Obywatelskie 

Leszno” trwa przez tydzień i obejmuje kilka wydarzeń, w których 

mogą wziąć udział organizacje pozarządowe. Jest to największa 

impreza przeznaczona dla organizacji, która odbywa się w Lesznie, 

dlatego szczególnie gorąco zachęcamy wszystkie organizacje do 

wzięcia w udziału czy to w festynie, czy w innych wydarzeniach 

odbywających się w ramach akcji.  

Aktywne Obywatelskie Leszno. Festyn NGO, instytucji i firm 

zaangażowanych społecznie  

Festyn jest najbardziej rozpoznawanym wydarzeniem 

organizowanym w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna. 

Podobnie jak podczas Dnia Europy, organizacje pozarządowe mogą 

wziąć udział w targach NGO organizowanych w plenerze, jednak 

rozmiary wrześniowej imprezy są dużo większe. Przekłada się to na 

większą skuteczność promocji wystawców.   

Podsumujmy korzyści, dla których warto być wystawcą:  

➢ doskonała możliwość zaprezentowania działalności swojej 

organizacji; 

➢ nawiązywanie i rozbudowywanie kontaktów z innymi 

organizacjami, firmami zaangażowanymi społecznie;  

➢ budowanie dobrego wizerunku organizacji; 

➢ bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi naszą 

organizacją; 
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➢ zmobilizowanie członków i sympatyków organizacji do 

wspólnego działania;  

➢ promocja w mediach.  

Aktywne Obywatelskie Leszno. Dni Otwarte  

Podczas Dni Otwartych mieszkańcy mogą odwiedzić organizacje 

pozarządowe w ich siedzibach. Podczas dni otwartych organizacje, 

które biorą w nich udział, przygotowują dla odwiedzających materiały 

dotyczące ich działalności oraz dodatkowe aktywności.  

Celem jest umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z leszczyńskimi 

organizacjami i ich codziennym funkcjonowaniem. Dzięki temu 

odwiedzający mają niezwykłą okazję poznać i dokładnie przyjrzeć się 

szerokiemu spektrum aktywności podejmowanych przez ludzi 

z pasją.   

Co zyskujemy, otwierając swoją siedzibę dla gości?  

➢ możliwość zaprezentowania swoich działań, oferty; 

➢ lepszy dostęp do grupy docelowej; 

➢ bezpośredni kontakt z mieszkańcami;  

➢ możliwość poznania potrzeb i opinii mieszkańców; 

➢ nowe, ciekawe doświadczenia; 

➢ nawiązanie nowych kontaktów.  

Aktywne Obywatelskie Leszno. Randki Obywatelskie  

Kolejną ciekawą propozycją są Randki Obywatelskie. To spotkanie 

integracyjne przedstawicieli organizacji działających na terenie 

Miasta Leszna, podczas którego każdy uczestnik będzie mógł 

zamienić kilka słów z członkami innych organizacji.  

Celem jest stworzenie warunków do swobodnej, luźnej rozmowy, 

wymiany doświadczeń, opinii, nawiązywanie kontaktów, tworzenie 

możliwości do współpracy.  
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Kalendarz zdarzeń i strona ngo.leszno.pl 

Miasto Leszno wyszło naprzeciw potrzebom lokalnych organizacji 

i w tym roku stworzyło stronę ngo.leszno.pl, w całości poświęconą 

aktywności III sektora.    

Na stronie:  

➢ prowadzona jest baza organizacji działających na terenie 

Leszna;  

➢ pojawiają się aktualności, zapowiedzi wydarzeń; 

➢ zgromadzone są informacje na temat organizacji 

pozarządowych, możliwościach współpracy z Miastem 

Lesznem; 

➢ publikowane są newsy na temat ważnych wydarzeń 

w działalności leszczyńskich organizacji, np. okrągłych 

rocznic istnienia, organizowanych konferencji itp.;  

➢ i wiele innych! 

To miejsce, w którym mieszkańcy miasta będą mogli znaleźć aktualne 

informacje dotyczące lokalnych organizacji i będą mieli dostęp do 

nadchodzących inicjatyw podejmowanych przez trzeci sektor. 

Warto zadbać o to, aby nasza organizacja była widoczna w wielu 

różnych miejscach w Internecie. Zwiększenie zasięgu promocji w sieci 

jednocześnie zwiększa szanse na dotarcie do tych odbiorców, którzy 

zainteresują się naszymi działaniami.  

Bycie dobrze widocznym w Internecie to także oznaka aktywności. 

Organizacje, o których działalności odbiorcy rzadko się dowiadują, 

budzą mniejsze zainteresowanie i sprawiają wrażenie mało 

aktywnych. Dlatego zachęcamy do wpisania swojej organizacji do 

naszej bazy na ngo.leszno.pl, regularnego dodawania własnych 

wydarzeń do kalendarza na stronie, aktualizowania danych 

organizacji.    
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Kalendarz NGO 

Z myślą o tym, aby ułatwić przedstawicielom organizacji szerzenie 

informacji na temat planowanych i organizowanych przez nich 

działań, na stronie ngo.leszno.pl prowadzony jest Kalendarz zdarzeń 

NGO. Kalendarz to podstrona, na której znajduje się lista 

nadchodzących wydarzeń organizowanych przez leszczyński trzeci 

sektor.  

Informacje na temat wydarzeń wprowadzane są przez 

przedstawicieli organizacji, a następnie, po zatwierdzeniu, dodawane 

do kalendarza. Na głównej stronie ngo.leszno.pl zawsze wyświetlane 

są trzy najbliższe wydarzenia.  

Jeśli organizujemy ciekawe wydarzenie, warsztaty, konferencję, 

spotkanie – warto dodać je na stronę odpowiednio wcześnie, aby 

informację o wydarzeniu zdążyło zobaczyć jak najwięcej osób. Oferty 

różnych instytucji będą dostępne dla wszystkich przeglądających 

kalendarz, dzięki czemu informacja o wydarzeniu może dotrzeć 

również do osób, które wcześniej nie zetknęły się z działalnością 

danej organizacji.  

Kalendarz zdarzeń znajduje się na głównej stronie ngo.leszno.pl, 

zaraz pod sliderem i jest zatytułowany „Nadchodzące wydarzenia”. 

Aby wyświetlić cały kalendarz, wystarczy kliknąć „Zobacz więcej”. 

Można też z poziomu głównej strony od razu dodać wydarzenie 

swojej organizacji, klikając przycisk „Dodaj wydarzenie”. Przy 

dodawaniu nowego wydarzenia istnieje możliwość zamieszczenia 

grafiki promocyjnej, np. plakatu czy logo organizacji, która jest 

organizatorem zdarzenia. Można również dodać link do wideo 

promującego – wówczas w podglądzie wydarzenia wyświetli się 

player, dzięki czemu zainteresowane osoby będą mogły je obejrzeć 

bezpośrednio na podstronie kalendarza. Należy jednak pamiętać, że 

filmik powinien znajdować się na serwisie YouTube.pl.  
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Ogłoszenia 

Strona ngo.leszno.pl umożliwia także przedstawicielom leszczyńskich 

organizacji na publikowanie ich własnych ogłoszeń. Poszukujemy 

wolontariuszy? Organizujemy staż albo potrzebujemy pracownika? 

A może chcemy zaprezentować własną organizację? Możemy 

poinformować o tym osoby odwiedzające stronę, wystarczy wejść 

w dział ogłoszeń (przycisk „Ogłoszenia” pod kalendarzem wydarzeń), 

a następnie kliknąć „Dodaj ogłoszenie”. Po zatwierdzeniu przez 

administrację, nasze ogłoszenie pojawi się na stronie.  

Zakres tematyczny ogłoszeń, jakie można zamieścić, jest szeroki – od 

opisów działalności organizacji, zaproszeń na wyjazdy i konferencje, 

ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu, informacje dotyczące usług 

dla organizacji pozarządowych, aż do komunikatów o innych, 

ważnych dla danej organizacji wydarzeniach. Ogłoszenie, które 

zostało zatwierdzone i pojawiło się na stronie, może zostać później 

udostępnione na portalu społecznościowym Facebook. To dobra 

opcja dla organizacji, które nie posiadają własnej strony 

internetowej, ale prowadzą fanpage.    

Warto aktualizować informacje 

Pamiętajmy, aby informacje na temat naszej organizacji, jakie można 

znaleźć w sieci, zawsze były aktualne. Nie ma nic bardziej 

zniechęcającego dla potencjalnych odbiorców, niż numery 

telefonów, na które już nie można się dodzwonić, stare adresy 

mailowe, z których nikt nie odpowiada, i strony internetowe, których 

domeny już wygasły, a wciąż figurują jako oficjalne strony organizacji.  

Jeżeli osoba, której dane podaliśmy jako kontaktowe, przestała 

współpracować z organizacją, wybierzmy nowego przedstawiciela do 

kontaktu i uaktualnijmy dane do kontaktu w Internecie. Podobnie 

w przypadku zmiany siedziby organizacji i innych ważnych zmian.   
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Informatory NGO 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

przygotowuje różnorodne informatory dotyczące działalności 

lokalnych NGO. Warto zadbać o to, by pojawiały się w nich wzmianki 

o naszej organizacji i jej działaniach, ponieważ widoczność organizacji 

w różnych źródłach jest kluczowym środkiem promocji.  

Weekend z NGO  

„Weekend z NGO” pojawia się w formie postu na fanpage’u 

Leszczyńskie NGO oraz w Aktualnościach na stronie ngo.leszno.pl. 

Publikowany jest w piątki i zawiera informacje o wydarzeniach 

organizowanych przez leszczyńskie organizacje pozarządowe, 

planowanych na dni weekendowe, czyli piątek, sobotę i niedzielę. 

Dołączone do niego są również przygotowane przez organizatorów 

plakaty promujące. Zamieszczane w nim są także wydarzenia 

cykliczne.  

Jeżeli nasza organizacja realizuje w ciągu weekendu inicjatywę, 

w której mieszkańcy mogą wziąć udział – wystarczy wysłać 

informację, poprzez fanpage Leszczyńskie NGO czy też na adres  

e-mail ngo@leszno.pl, najlepiej dołączając plakat promujący 

wydarzenie. Zapowiedź wydarzenia pojawi się w „Weekendzie 

z NGO”.  

Wakacje z NGO, Ferie z NGO  

W ciągu roku są dwa okresy, na które planowane jest szczególnie 

dużo wydarzeń – zajęć sportowych, warsztatów, wyjazdów. To 

oczywiście letnie wakacje i ferie zimowe. Odpowiednio na każdą 

z tych okazji pojawia się informator – „Wakacje z NGO” oraz „Ferie 

z NGO”. Udostępniane są w wersji elektronicznej, a także papierowej, 

do przejrzenia w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi.  
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Jeżeli nasza organizacja przygotowuje w okresie wakacyjnym czy 

zimowym wydarzenia – przeznaczone dla dzieci, młodzieży, 

seniorów, dla mieszkańców ogółem – warto przesłać o tym 

informację. Bardzo mile widziane są materiały graficzne promujące 

inicjatywę.  

Co słychać w Trzecim Sektorze?  

Co miesiąc ukazuje się broszura zatytułowana „Co słychać w Trzecim 

Sektorze?”. Jest to informator dotyczący aktualnych wydarzeń 

w świecie leszczyńskich organizacji pozarządowych. Poza 

przydatnymi informacjami dla osób działających w NGO, znajdują się 

tam również zapowiedzi nadchodzących wydarzeń i relacje z tych już 

minionych.  

Informator ukazuje się z reguły piętnastego dnia każdego miesiąca, 

więc jeśli nasza organizacja planuje ciekawe przedsięwzięcie, warto 

w pierwszych dwóch tygodniach podesłać odpowiednią informację.  

„Co słychać w Trzecim Sektorze?” jest udostępniane, podobnie jak 

Wakacje i Ferie z NGO, na stronie ngo.leszno.pl, fanpage’u 

Leszczyńskie NGO i w formie papierowej w Biurze Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

Jak przesyłać informacje?  

Informacje o wydarzeniach, które chcemy, aby ukazały się w jednym 

z informatorów przygotowywanych przez Biuro, przesyłajmy na adres 

ngo@leszno.pl lub za pośrednictwem fanpage’a Leszczyńskie NGO.  

Pamiętajmy, aby mieć zgodę na publikację załączonych materiałów 

graficznych na portalu społecznościowym i stronie internetowej – 

wystarczy dopisać w wiadomości e-mail krótką informację, że taką 

zgodę wyrażamy. Nie zapomnijmy dołączyć wszystkich 

najważniejszych informacji: nazwy wydarzenia, krótkiego opisu, daty 

i godziny, nazwy organizatora. 



 

  

WYPROMUJ NGO 2018 25 

 

25 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Leszna 

Patronat Prezydenta Miasta Leszna jest wyróżnieniem honorowym. 

Może zostać przyznane przedsięwzięciom: 

➢ o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, krajowym, 

ponadregionalnym lub lokalnym; 

➢ organizowanym na terenie Miasta Leszna;  

➢ których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania 

pozytywnego wizerunku Miasta Leszna lub ma istotne 

znaczenie dla mieszkańców miasta i rozwoju inicjatyw 

służących integracji społeczności lokalnej.  

Jak otrzymać patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna?  

O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator 

przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Miasta Leszna pisemny 

wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta 

Leszna, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Leszna. Wniosek dostępny jest również w Biurze 

Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Leszna. 

Prośbę o patronat należy dostarczyć na co najmniej 21 dni przed 

planowanym terminem wydarzenia. Prawidłowo wypełniony 

i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście lub wysłać 

na adres Urzędu Miasta Leszna. 

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu 

lub odmowie patronatu. Decyzja o odmowie udzielenia patronatu 

honorowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Leszna może 

unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym 

organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej. Objęcie 

przez Prezydenta patronatem honorowym nie zwalnia organizatorów 

z obowiązku ubiegania się o wymagane zezwolenia, zgody itp.  
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Patronat honorowy Prezydenta Miasta Leszna: 

➢ podkreśla rangę i prestiż wydarzenia;  

➢ jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla 

organizowanego przedsięwzięcia;  

➢ jest szansą na udział Prezydenta Miasta Leszna 

w wydarzeniu; 

➢ pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez 

zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie 

internetowej miasta i mediach społecznościowych.   

Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Leszna 

zobowiązuje organizatora do:  

➢ przekazania Prezydentowi Miasta Leszna zaproszenia na 

wydarzenie wraz z jego programem;  

➢ przestrzegania przez organizatora wydarzenia „Wytycznych 

dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz 

organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem 

Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji”; 

➢ zamieszczenia logo i herbu Miasta Leszna we wszystkich 

materiałach organizatora; 

➢ zamieszczenia informacji o patronacie honorowym  we 

wszystkich materiałach organizatora.  

Przyznanie przez Prezydenta Miasta Leszna patronatu honorowego 

wiąże się z promocją wydarzenia na stronie Urzędu Miasta Leszna 

www.leszno.pl. Informacje prasową wraz ze zdjęciem, grafiką, 

plakatem, programem należy przesłać w formie elektronicznej na 

adres wskazany w odpowiedzi o przyznaniu patronatu najpóźniej 

5  dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Przesłanie w terminie 3 dni od 

zakończenia imprezy krótkiej informacji/relacji z wydarzenia wraz ze 

zdjęciem/zdjęciami w wersji elektronicznej, z prawem do 

nieodpłatnego wykorzystania przez Urząd Miasta Leszna  na adres  

e-mail wskazany w odpowiedzi  o przyznaniu patronatu. 
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Wolontariat 

Organizacja wolontariatu 

Atrakcyjna, przemyślana oferta wolontariatu niesie ze sobą wielkie 

korzyści dla organizacji. Praca wolontariuszy w przypadku wielu 

organizacji pozarządowych jest często istotnym elementem jej 

funkcjonowania. 

Korzyści z wolontariatu to między innymi: 

➢ wolontariusz reprezentuje organizację, szerzy informacje 

o niej wśród swoich znajomych, osób, z którymi się spotyka; 

➢ oferta wolontariatu poszerzy zakres promocyjny organizacji, 

zwłaszcza, jeżeli osoby korzystające z oferty będą bardzo 

zadowolone ze współpracy; 

➢ poprzez swoje zaangażowanie wolontariusz może 

przyciągnąć kolejne osoby do naszej organizacji; 

➢ wolontariusze mają świeże spojrzenie na wiele spraw, które 

dla nas mogą się wydawać oczywiste;  

➢ działalności wolontariackiej najczęściej podejmują się osoby 

energiczne i pełne zapału. – mogą być dla organizacji jak 

prawdziwy zastrzyk energii;  

➢ z pozytywnie nastawionymi ludźmi pracuje się lepiej, a ich 

entuzjazm udziela się osobom w otoczeniu;  

➢ dzięki wolontariuszom nasza organizacja może więcej!  

O czym trzeba pamiętać: 

➢ wolontariuszy można angażować do pracy jedynie 

powiązanej z działalnością statutową naszej organizacji 

(wyjątkiem są pewne określone podmioty lecznicze, np. 

hospicja prowadzone przez organizacje pozarządowe; 

pozostałe stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie i kluby 

muszą pamiętać o tym, że wolontariusze nie mogą wspierać 
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działań związanych z działalnością gospodarczą, ale mogą 

jednak wspierać działalność odpłatną, jeśli jest ona ujęta 

w statucie organizacji); 

➢ jeżeli rodzaj wykonywanych prac wymaga posiadania 

odpowiednich kwalifikacji, spełnienia określonych 

wymagań, wolontariusz powinien owe kwalifikacje posiadać 

oraz spełniać wymagania;  

➢ z wolontariuszem zawieramy porozumienie zamiast umowy 

o pracę, ponieważ za swoją pracę nie pobiera 

wynagrodzenia; 

➢ wolontariuszem niekoniecznie musi być osoba niezwiązana 

z organizacją – członek stowarzyszenia także może 

wykonywać pracę na rzecz organizacji w ramach 

wolontariatu. 

Przygotowywanie oferty 

Szukając wolontariuszy, miejmy na uwadze, że nie tylko my jako 

organizacja mamy względem nich oczekiwania – wolontariusze 

również mają oczekiwania wobec organizacji. Główną ideą 

wolontariatu jest pomoc, działania dla dobra innych, trudno więc 

oczekiwać, by zainteresowane osoby entuzjastycznie podeszły do 

oferty, która wyda im się mało pożyteczna społecznie. Warto też 

zadbać o zróżnicowanie zakresu pracy, jeżeli szukamy wolontariusza 

na dłużej. Nic nie zabija entuzjazmu i chęci do działania skuteczniej 

niż nuda!  

Zatem, w pierwszej kolejności, określmy potrzeby zarówno nasze, jak 

i poszukiwanych wolontariuszy. Często wolontariat jest sposobem na 

realizowanie marzeń, ambicji, zainteresowań, na co nie zawsze 

pozwala praca zawodowa. Wolontariusze mogą mieć swoje pomysły 

na działania, które chcieliby móc zrealizować w ramach wolontariatu. 

Warto ich wysłuchać, rozważyć propozycje, wprowadzić je w życie 

choćby częściowo. Świadomość, że ma się realny wpływ na 

aktywność organizacji, jest świetnym czynnikiem motywującym. Poza 
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tym to sposób na zacieśnianie więzi ze swoimi wolontariuszami – 

naprawdę poczują się częścią zespołu.  

Przemyślmy następujące pytania, zanim zabierzemy się do 

poszukiwania wolontariusza:  

➢ Z kim będzie pracował wolontariusz? Czy w stałym zespole 

z kilkoma członkami organizacji, innymi wolontariuszami? 

Czy będzie miał opiekuna w organizacji, który będzie 

przydzielał mu zadania i przy nich pomagał? 

➢ Jeżeli tak, jakie są potrzeby i oczekiwania członków 

organizacji, którzy mają pracować z wolontariuszem? Czy 

rzeczywiście potrzebują kilku wolontariuszy, czy wystarczy 

jeden? 

➢ Jaki byłby zakres obowiązków nowego wolontariusza? Czy 

starczy zajęć dla wszystkich osób, które planujemy przyjąć 

na wolontariuszy? Czy może zakres prac jest zbyt duży dla 

pojedynczej osoby lub poszukiwanej grupy? 

➢ Jakich umiejętności, cech, kwalifikacji potrzebuje nowy 

wolontariusz, by móc spełniać swoje obowiązki? Czy będzie 

miało znaczący wpływ na jakość jego pracy, jeśli nie będzie 

spełniał wszystkich wymagań? Jeśli tak, czy to możliwe, by 

nadrobił ewentualne braki w trakcie wolontariatu?  

Nie ma co rzucać się na głęboką wodę – jeśli nasza organizacja 

wcześniej nie pracowała z wolontariuszami, lepiej zacząć skromnie, 

rozpoznać możliwości swoje i wolontariuszy.  

Na początku poszukajmy jednej, co najwyżej paru osób 

zainteresowanych wolontariatem. Nabierzemy doświadczenia – tak 

naprawdę dopiero w praktyce „wypływa” wiele kwestii, które 

wcześniej nie przyszłyby na myśl. Jednak im lepiej jesteśmy 

przygotowani przed przyjęciem osób na wolontariat, tym mniej 

będzie niespodzianek w trakcie współpracy z wolontariuszami.  
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Bądźmy świadomi tego, czego potrzebujemy i oczekujemy. Jeśli 

pewne cechy i umiejętności uznaliśmy za niezbędne w pracy, którą 

wolontariusz miałby wykonywać, trzymajmy się tego – nie 

przyjmujmy wolontariusza, jeżeli istnieje znaczące ryzyko, że nie 

poradzi sobie z zadaniem. Oczywiście, nie trzeba skreślać chętnej 

osoby „na starcie” – być może są inne prace, którymi dana osoba 

mogłaby się zająć i lepiej by się w nich odnalazła?  

Tworząc ofertę wolontariatu, sprecyzujmy następujące kwestie:  

➢ zakres obowiązków; 

➢ sposób i ramy czasowe wykonywania prac wolontariackich; 

➢ czas współpracy; 

➢ odpowiedzialność wolontariusza; 

➢ obowiązki organizacji względem wolontariusza, kim będzie 

jego opiekun/opiekunowie; 

➢ warunki rozwiązania porozumienia.    

Wolontariusz w organizacji 

Wspominaliśmy już o opiekunie. To osoba, która będzie 

koordynowała działania wolontariusza, monitorowała jego pracę, 

przydzielała zadania, sprawdzała, jak są wykonywane. Przez opiekuna 

wolontariusz kontaktuje się z organizacją, więc powinien być to ktoś, 

kto lubi pracę z ludźmi, jest chętny do pomocy, a co najważniejsze – 

chętnie zajmie się wolontariuszem.  

Pamiętajmy, że wolontariusz chce wiedzieć, że jego praca jest nie 

tylko ważna i potrzebna, ale również – co najważniejsze – doceniana! 

Dziękujmy często wolontariuszowi za jego starania i zaangażowanie, 

chwalmy za dobre wykonywanie zadań. Możemy nawet pomyśleć 

o małych nagrodach czy upominkach. Zadbajmy o to, by wolontariusz 

czuł się dobrze – wówczas i my będziemy zadowoleni z tego, że 

zapewniamy świetne warunki współpracy, i wolontariusz. Dzięki 

temu wolontariusze będą chcieli zostać u nas na dłużej. 
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Promocja wolontariatu 

Skoro już przygotowaliśmy przemyślaną i atrakcyjną ofertę 

wolontariatu, to stajemy przed kolejnym wyzwaniem: jak dotrzeć do 

potencjalnych wolontariuszy?  

Ogłoszenie o ofercie wolontariatu 

Istnieją różne kanały komunikacyjne, za pomocą których możemy 

promować ofertę wolontariatu. Na początku jednak warto poświęcić 

czas na przygotowanie spójnego komunikatu o ofercie. Powinien on 

przede wszystkim zawierać wszystkie niezbędne informacje, a także 

zachęcać do podjęcia pracy wolontarystycznej w naszej organizacji. 

Pamiętajmy, aby tworzyć go z myślą o grupie, do której chcemy 

dotrzeć z informacją o wolontariacie.  

Ważna jest czytelność przekazu. Prosty i zwięzły język nada naszemu 

ogłoszeniu informacyjnego charakteru i łatwiej zapadnie w pamięć. 

Dopasujmy go też pod kątem grupy, do której kierujemy ofertę. 

Wiadomość kierowana do młodzieży szkolnej powinna być 

sformułowana inaczej, niż ta adresowana do osób starszych.  

Dobrze jest ograniczyć ilość treści – długi blok tekstu może skutecznie 

zniechęcić odbiorców. Informacje, które powinien zawierać 

przykładowy komunikat o wolontariacie:  

➢ kim jest organizator wolontariatu – nazwa naszej 

organizacji, krótki opis jej misji i działań;  

➢ cele i zakres wolontariatu – jakiej pomocy oczekujemy, 

jakimi zadaniami zajmą się wolontariusze; co planujemy 

osiągnąć dzięki realizacji zadań przez wolontariusza; 

➢ kogo poszukujemy – czy młodzieży szkolnej, studentów, 

osób dorosłych czy specjalistów; 

➢ jakich cech i kwalifikacji oczekujemy od wolontariusza;  

➢ ramy czasowe – na jak długo chcemy zawrzeć współpracę; 
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➢ jak często wolontariusz będzie wykonywał pracę na rzecz 

organizacji; 

➢ w jaki sposób aplikować – jakich dokumentów wymagamy, 

jak przyjmujemy aplikacje (czy osobiście, czy mailowo albo 

przez pocztę), w jakich terminach.  

Korzyści z wolontariatu w naszej organizacji 

Część informacyjna to nie wszystko. Aby zwiększyć zainteresowanie 

naszą ofertą, powinniśmy wskazać możliwe korzyści dla osób, które 

zdecydują się na wolontariat, by pokazać, że warto współpracować 

z naszą organizacją.  

Zastanówmy się, co dzięki nam zyskają wolontariusze, i zawrzyjmy to 

w ogłoszeniu. Mogą to być na przykład:  

➢ nowe umiejętności i kwalifikacje; 

➢ ciekawe doświadczenie; 

➢ nawiązanie nowych znajomości; 

➢ pomoc innym ludziom; 

➢ wzięcie udziału w interesujących inicjatywach; 

➢ rozwijanie zainteresowań.  

Publikacja ogłoszenia 

Kiedy przygotowaliśmy już treść ogłoszenia, pora zastanowić się, 

w jaki sposób je opublikujemy. Najlepiej, aby forma przekazu była 

dopasowana do określonych odbiorców. Możliwości są szerokie, 

niektóre z nich to:  

➢ ulotki, plakaty; 

➢ reklamy internetowe; 

➢ ogłoszenia w prasie, radiu.  

W dzisiejszych czasach najbardziej rozpowszechnionym kanałem 

komunikacji jest Internet. To narzędzie szczególnie użyteczne, gdy 

wolontariuszy poszukujemy wśród osób młodych.  
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Poza stroną internetową naszej organizacji i stroną na profilu 

społecznościowym (jeśli je mamy), wiadomość o ofercie wolontariatu 

możemy umieścić na tych lokalnych portalach, które umożliwiają 

dodawanie własnych ogłoszeń.  

Warto zamieścić ogłoszenie w wielu miejscach – na stronach 

poświęconych wolontariatowi i organizacjom pozarządowych, 

forach, blogach – ponieważ dzięki temu zobaczy je więcej osób.  

Organizacje działające w regionie leszczyńskim mogą umieścić 

ogłoszenie o ofercie wolontariatu na stronie www.ngo.leszno.pl – 

w dziale „Ogłoszenia” znajdziemy kategorię „Wolontariat”. Dobrym 

pomysłem będzie również dodanie wiadomości do bazy 

Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu.  

W przypadku źródeł informacji takich jak prasa i Internet, możemy 

rozważyć przygotowanie tekstu oferty w formie graficznej, albo 

stworzyć i dołączyć do ogłoszenia grafikę promującą treść. 

Przyciągnie to uwagę odbiorców i uatrakcyjni przekaz.  

Jak zwiększyć szanse na znalezienie wolontariuszy? 

Nie zapominajmy o sile przekazu bezpośredniego. Czasem ten rodzaj 

promocji okazuje się najskuteczniejszy. Spróbujmy poszukać osób 

zainteresowanych wolontariatem poprzez rodzinę, przyjaciół, 

znajomych i zaprzyjaźnione organizacje – mogą znać kogoś, kto 

chętnie skorzysta z naszej oferty.  

A jeśli nasza organizacja już wcześniej współpracowała 

z wolontariuszami? Zwróćmy się do nich z prośbą, aby przekazali 

dalej informację o naszej ofercie, poinformowali swych bliskich oraz 

znajomych. Takie osoby będą mogły opowiedzieć każdemu 

zainteresowanemu, jak wygląda współpraca z nasza organizacją i jak 

one same skorzystały na wolontariacie. Jeden zadowolony 

wolontariusz przyciągnie następnych. 
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Zakończenie 

Poruszone w niniejszym poradniku tematy z całą pewnością nie 

wyczerpują tak szerokiego zagadnienia, jakim są działania 

promocyjne w organizacjach pozarządowych. Poszczególne rozdziały 

zawierają jednak minimum wiedzy na temat promocji i akcji 

promocyjnych, z jakim powinni zapoznać się przedstawiciele 

organizacji. 

Dzięki przemyślanej promocji możemy znacząco wpłynąć na 

efektywność naszej organizacji. Dajmy się poznać mieszkańcom, 

wyjdźmy do nich – zobaczymy, że to się naprawdę opłaca! Tym 

bardziej, że w dzisiejszych czasach działania promocyjne nie muszą 

być ani kosztowne, ani bardzo czasochłonne. 

Korzystajmy z dostępnych bezpłatnie narzędzi, dbajmy o to, aby być 

widocznym. I pamiętajmy, że podstawą sukcesu promocyjnego jest 

regularność. 

 

Leszno, 2018 rok 


