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WstĘp

Szanowni Państwo, 

Jednym z szeregu ważnych zadań stojących przed organizacją 
społeczną jest skuteczne informowanie o swojej działalności. Sta-
rannie i spójnie budowany wizerunek organizacji zwiększa szansę 
na pozyskiwanie partnerów do realizacji własnych inicjatyw oraz 
udział w projektach innych organizacji. Co jednak najważniejsze, 
zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia sponsorów, dzięki 
którym będzie możliwe pozyskiwanie środków finansowych lub 
wkładu rzeczowego na rzecz prowadzonych przez Państwa działań.   

Niniejszy poradnik zawiera przegląd i opisy różnych sposobów pro-
mocji, uwzględniających potrzeby oraz możliwości małych i średnich 
organizacji pozarządowych, realizujących własne inicjatywy lokalne. 
Przedstawione w nim rozwiązania zostały oparte na dostępnych - 
bezpłatnych narzędziach, które z powodzeniem można wykorzystać 
w bieżących działaniach organizacji. Tym bardziej, że często są 
one realizowane bez wysokich lub nawet bez jakichkolwiek nakła-
dów pieniężnych.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na kwestie 
związane z ochroną środowiska naturalnego. Państwa działalność 
na rzecz lokalnych społeczności jest bowiem doskonałą okazją do 
szerzenia dobrych praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju i promowania ich w Państwa społeczności. 

Mamy nadzieję, że poradnik ten okaże się pomocny w promocji 
Państwa działalności oraz przyczyni się do jej rozwoju.
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KOrZYści prOMOcJi
DZiAŁAŃ LOKALNYcH 

OrGANiZAcJi spOŁecZNYcH

Z roku na rok systematycznie 
wzrasta w Polsce liczba orga-
nizacji pozarządowych, nazy-
wanych zwyczajowo również 
trzecim sektorem. Działają one 
głównie na rzecz społeczności 
lokalnych, realizując szereg pro-
jektów edukacyjnych, prospo-
łecznych, socjalnych i innych, 
adresowanych do swoich człon-
ków i najbliższego środowiska. 
Są to m.in. różnego rodzaju 
kampanie społeczne, pojedyncze 
i cykliczne wydarzenia, a także 
inicjatywy, których celem jest 
działanie na rzecz rozwiązywania 
szeregu problemów, które trapią 
społeczności lokalne. W wyniku 
takich działań organizowane są 
różnego typu imprezy, powstają 
place zabaw, zagospodarowywa-
ne są nieużytki, pielęgnuje się 
skwery, prowadzone są świetlice 
czy też odbywają się warsztaty 
i szkolenia dla mieszkańców oraz 
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. 
Katalog działań organizacji po-
zarządowych, ale także aktyw-
nie działających nieformalnych 
grup członków społeczności 
lokalnych, jest bardzo szeroki 
i cały czas pozostaje otwarty. 
Trzeba także pamiętać, że nie 
wszystkie inicjatywy i projekty 
są adresowane do okolicznych 
mieszkańców. W wielu przypad-

kach odbiorcami tych akcji są 
również turyści, władze lokalne 
i regionalne, czy też bardziej 
sprecyzowane grupy: rodziny 
z dziećmi, osoby poszukujące 
aktywnych form spędzania czasu 
wolnego, przyrodnicy czy poszu-
kiwacze przygód, itd. Aby dotrzeć 
do tych osób, organizacje spo-
łeczne angażują się w tworzenie 
ścieżek dydaktycznych, szlaków 
rowerowych i kajakowych, wiat 
rekreacyjnych, a nawet lokalnych 
muzeów i wiosek tematycznych. 
Prowadzone są również kampa-
nie społeczne, których celem jest 
ochrona lokalnych zasobów, dzia-
łanie przeciwko budowie szkodli-
wych dla środowiska obiektów 

oraz zamykaniu małych wiejskich 
szkół i innych obiektów, ważnych 
dla małych społeczności. Rów-
nież i w tym przypadku katalog 
takich działań jest otwarty.
Bez względu na zakres i skalę 
podejmowanych inicjatyw, orga-
nizacjom tym często jest trudno 
dotrzeć z informacją o realizowa-
nych działaniach do wszystkich 
pożądanych grup odbiorców. 
Taka sytuacja wpływa na małą ak-
tywność mieszkańców, a czasami 
wręcz wzbudza ich podejrzliwość, 
powoduje niewielki oddźwięk 
kampanii społecznych czy brak 
zainteresowania działalnością or-
ganizacji, a tym samym – tworzy 
jej problemy wizerunkowe. 

Dlatego też ważnym elementem funkcjonowania 
organizacji społecznej, powinna być przemyślana 
promocja, zarówno samej organizacji, jak i realizo-
wanych przez nią projektów. Pomoże ona zbudować 
rozpoznawalną i godną zaufania markę oraz wizerunek 
wiarygodnego partnera do współpracy. 

Jest to tym istotniejsze, gdyż organizacje pozarządowe często nie są 
w stanie realizować swoich celów statutowych bez wsparcia innych 
instytucji, sponsorów czy władz. Dzięki znajomości odpowiednich 
technik promocji oraz stosowaniu ich w przemyślany sposób, można 
nie tylko budować swoją markę, jako organizacji rzetelnej i społecznie 
odpowiedzialnej, ale także zdobywać środki finansowe i wsparcie 
partnerów, a w konsekwencji – powiększać skalę swoich działań.
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Promocję organizacji warto więc potraktować jako 
inwestycję. Środki na jej realizację można pozyskać 
np. w ramach składek członkowskich oraz zaplanować 
podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie 
konkretnych projektów. Przy czym należy pamiętać, 
że promocja to nie tylko jednorazowy druk ulotek 
czy plakatów, ale regularnie prowadzone działania, 
które można realizować różnymi metodami, w długim 
okresie czasu.

Działania promocyjne, często myl-
nie utożsamiane tylko z marketin-
giem i płatną reklamą, są więc 
jednym z kluczowych obszarów, 
jakie powinny towarzyszyć dzia-
łalności organizacji pozarządo-
wej. Obecnie, szczególnie w dobie 
Internetu, wykorzystując wiele 
dostępnych i darmowych narzę-
dzi oraz kanałów komunikacji, 
można skutecznie docierać do 
pożądanych grup docelowych: 
do członków społeczności lokal-
nych, władz, turystów oraz poten-
cjalnych partnerów i sponsorów.  
Dzięki prowadzeniu regularnych 
działań promocyjnych oraz infor-
mowaniu o swojej działalności, 
osiągniętych sukcesach, efektach 
zrealizowanych projektów czy 
rozpoczęciu nowych inicjatyw, 
organizacja pozarządowa ma 
szansę zbudować wzajemne za-
ufanie wśród tych grup. Może to 
przełożyć się na liczne korzyści.

Korzyści płynące z promocji działań lokalnych 
organizacji społecznych

Większe zaangażowanie społeczne

Nagłaśnianie spraw, które dotyczą społeczności lo-
kalnych pozwala zainteresować daną kwestią więcej 
osób, dokładnie przedstawić im dane zagadnienie 
oraz wpływać na rozwiązywanie ważnych problemów.

Budowanie solidnej marki

Organizacja, która na bieżąco informuje o swojej pracy 
zyskuje wiarygodność i zaufanie swojego otoczenia. 
Przekłada się to nie tylko na zwiększenie zainteresowa-
nia jej działaniami, ale także na pozyskanie partnerów, 
sponsorów czy też wolontariuszy.

Osiąganie celów projektów

Dzięki prowadzeniu działań promocyjnych informacje 
o działalności organizacji docierają do szerszego grona 
osób, do których projekt jest adresowany. 
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strAteGiA DZiAŁAŃ 
prOMOcYJNYcH 

Podstawą prowadzenia skutecz-
nych działań promocyjnych jest 
ich wcześniejsze przemyślenie 
oraz zaplanowanie. Służy temu 
strategia działań promocyjnych, 
czyli tak naprawdę rzetelny plan 
działań, którego celem jest 
określenie i przygotowanie od-
powiednich metod, które będą 
służyły budowaniu wizerunku 
organizacji oraz prowadzeniu 
spójnej komunikacji. 

Aby stworzyć strategię promocji, należy najpierw określić najważ-
niejsze fakty dotyczące organizacji, cele jej działalności, docelową 
grupę odbiorców oraz efekt, jaki chcemy osiągnąć. Można to zrobić 
poprzez udzielenie odpowiedzi (najlepiej na piśmie) na następu-
jące pytania:

 ^ Po co organizacja istnieje?
 ^ Jakie ma cele i jak je chce osiągnąć?
 ^ Czym się wyróżnia spośród innych organizacji?
 ^ Jaką obecnie ma grupę docelową?
 ^ Do jakiej grupy odbiorców chce jeszcze dotrzeć?
 ^ Jak może dotrzeć z informacją do owej i obecnej grupy   
docelowej?

 ^ Kto (osoba, instytucja, media, lokalne władze) może pomóc 
w dotarciu do tych grup docelowych?

WSKAZÓWKA
Poproś osoby uczestniczące w tworzeniu i bieżącej działalności Twojej organizacji 
(władze, założycieli, pracowników, wolontariuszy, partnerów itp.) o odpowiedź na 
powyższe pytania w formie pisemnej. Następnie zbierz wszystkie odpowiedzi, 
przeczytaj je w kilkuosobowym zespole i postaraj się na ich podstawie opisać 
poszczególne punkty tak, aby były zgodne z większością uzyskanych odpowiedzi.

PAMIĘTAJ!
Strategia to ciąg działań, których celem jest budowanie długofalowego wizerun-
ku organizacji i spójne prowadzenie komunikacji. Określa się w niej: odbiorców, 
do których chcemy dotrzeć, kluczowe treści, jakie chcemy przekazać, narzędzia, 
którymi będziemy dysponować, aby to zrealizować. W ramach strategii określa się 
również harmonogram działań oraz ich budżet. 
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GrUpA DOceLOWA

Budowę strategii należy zacząć 
od określenia grupy docelowej, 
czyli grupy osób, do których 
chcemy dotrzeć z naszą in-
formacją. To do nich właśnie 
dobieramy odpowiednie spo-
soby promocji oraz planujemy 
je w czasie. Strona interneto-
wa, ulotki, plakaty, newsletter, 
obecność na portalach spo-
łecznościowych, budowanie 
relacji z mediami, wydarzenia 
– wszystko to powinno być 
spójne ze sobą i tworzyć jeden 
przekaz. 

Grupa docelowa (ang. target group) to wyszczególniona grupa 
osób, do których skierowane są działania promocyjne. Grupa do-
celowa powinna mieć określone cechy, którymi można ją opisać, 
takie jak np.: 

 ^ Wiek (np. uczniowie szkół podstawowych lub osoby starsze/
seniorzy).

 ^ Płeć (możemy w naszej działalności skupiać się np. tylko na ko-
bietach).

 ^ Miejsce zamieszkania (np. sołectwo/osiedle, gmina czy powiat).
 ^ Zawód (np. szkolenia dla rolników czy nauczycieli).
 ^ Konkretne zainteresowania czy styl życia (np. rowerzyści, miło-
śnicy przyrody, grzybiarze).

PAMIĘTAJ!
Definiując grupę docelową, do której będą skierowane działania organizacji pozarzą-
dowej, nie należy zawężać jej tylko do konkretnego obszaru, np. powiatu. Przykła-
dowo, realizując projekt szlaku kajakarskiego na miejscowej rzece, należy pamiętać 
o miłośnikach tego sportu z sąsiadujących województw, ale także całej Polski. 



Fundacja EFRWP realizuje program 
edukacji ekonomicznej „Na Własne 
Konto”, w ramach którego gimnazja-
liści z obszarów wiejskich z terenu 
całej Polski biorą udział w dodatko-
wych lekcjach przedsiębiorczości, 
realizowanych podczas ferii zimo-
wych oraz w drugim semestrze roku 
szkolnego. W trakcie zajęć uczestnicy, 
m.in. odwiedzają lokalnego przed-
siębiorcę oraz przygotowują własne 
biznesplany.  Zajęcia prowadzone są 
przez duet – nauczyciel i student.

Grupa docelowa programu „Na Wła-
sne Konto”:
1. Nauczyciele matematyki, pod-

staw przedsiębiorczości, wiedzy 
o społeczeństwie oraz dyrekcja 
szkół z obszarów wiejskich.

2. Studenci kierunków związanych 
z ekonomią (ekonomia, mate-
matyka, finanse, itp.), którzy 
poszukują możliwości odbycia 
praktyk lub okazji do zdobycia 
pierwszego doświadczenia za-
wodowego.

3. Uczniowie gimnazjów, zainte-
resowani tematyką ekonomii 
i przedsiębiorczości.

4. Rodzice i opiekunowie młodzie-
ży gimnazjalnej.

5. Media o charakterze lokalnym 
oraz media ogólnopolskie po-
dejmujące tematykę edukacji 
oraz ekonomii.

6. Banki i instytucji finansowe 
posiadające placówki na tere-
nach wiejskich.

7. Lokalni przedsiębiorcy. 

 PRZYKŁAD
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Dlaczego grupa docelowa programu „Na Własne Konto” jest tak rozbudowana? Pro-
gram,  którego celem jest edukacja gimnazjalistów ma wielu beneficjentów – uczniowie 
poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, nauczyciele mają 
okazję wziąć udział w szkoleniu, dzięki czemu wzrosną ich kwalifikacje, studenci 
mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia pierwszego doświadczenia, a lokalni 
przedsiębiorcy mogą zaangażować się w działalność prospołeczną.

Ze względu na tak rozbudowaną grupę docelową, podczas pro-
mocji projektu Fundacja prowadzi odpowiednio dobrane pod jej 
kątem działania promocyjne, takie jak:

 ^ Bezpośrednia wysyłka zaproszeń do szkół – skierowanych do 
dyrektorów placówek.

 ^ Media społecznościowe (Facebook, blog) – skierowany 
do uczniów.

 ^ Komunikacja z mediami – za ich pośrednictwem przekaz nt. 
programu dociera do rodziców, studentów, przedsiębiorców 
czy sponsorów.

 ^ Strona internetowa – dla wszystkich osób zainteresowanych pro-
gramem.

KLUcZOWe treści i prZeKAZY, 
cZYLi O cZYM iNFOrMOWAĆ

Mając określone informacje nt. 
organizacji, jej wyróżniki, cele 
oraz grupę docelową, możemy 
przejść do zaplanowania kluczo-
wych przekazów i treści, które 
będą podstawą do prowadzenia 
działań promocyjnych. Strategię 
promocji można bowiem oprzeć 
na dwóch elementach: promocji 
samej organizacji oraz promocji 
jej poszczególnych projektów. 
Trzeba przy tym pamiętać, aby 
działania te były ze sobą spójne 
– w dużym stopniu będą się one 
bowiem wzajemnie uzupełniały.

Przez promocję organizacji rozumiemy informowanie o bieżących 
wydarzeniach z działalności naszej organizacji i budowanie jej 
wizerunku wśród grupy docelowej. W ramach promocji organizacji 
możemy przekazywać informację, takie jak:

 ^ Zdobyte nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia.
 ^ Nowe i planowane projekty, akcje, kampanie społeczne.
 ^ Wypowiedzi, opinie lub stanowiska organizacji lub jej członków 
w kwestiach związanych z jej działalnością.

 ^ Udział w różnych wydarzeniach, w szczególności tych skie-
rowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. 
konferencje, szkolenia, targi).

 ^ Działalność indywidualna członków organizacji.
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Przez promocję projektu rozu-
miemy informowanie o konkret-
nych inicjatywach realizowanych 
przez organizację pozarządową, 
takich jak:

 ^ Rozpoczęcie projektu, re-
krutacja lub pozyskiwanie 
uczestników projektu.

 ^ Organizacja wydarzeń zwią-
zanych z promocją projektów.

 ^ Efekty osiągnięte w wyniku 
realizacji projektu (np. zdoby-
cie określonych umiejętności).

 ^ Pozyskane środki finanso-
we lub rzeczowe na realiza-
cję projektu).

 ^ Partnerzy współuczestniczą-
cy w projekcie (np. sponsorzy, 
partnerzy merytoryczni, po-
zyskane patronaty).

Niezależnie czy będziemy informować o bieżących projektach, czy 
też o samej organizacji, w każdym z przygotowanych materiałów 
promocyjnych powinny się znaleźć kluczowe przekazy, czyli infor-
macje istotne z punktu widzenia działalności organizacji. 

Kluczowe przekazy (ang. key messages) to zwro-
ty opisujące organizację, poszczególne kampanie 
społeczne czy wydarzenia, których należy konse-
kwentnie używać przez cały czas trwania działań 
promocyjnych. Sprawiają one, że komunikacja jest 
spójna, a przez to bardziej wiarygodna dla odbiorców.

„Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją 
pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi”

To zdanie, które pojawia się praktycznie we wszystkich materiałach promo-
cyjnych Fundacji, krótko i zwięźle opisuje profil jej działalności. Dzięki temu 
osoby, które zapoznają się np. ze stroną internetową czy folderem EFRWP 
od razu wiedzą, z jakim typem podmiotu mają do czynienia.

„Fundacja EFRWP od ponad 25 lat pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi 
oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społecz-
ności na terenach wiejskich”

Kolejny kluczowy przekaz, który powtarzany jest w materiałach promocyj-
nych – podkreśla wiarygodność Fundacji, poprzez odwołanie się do długiej 
historii i przybliża najważniejsze cele jej działalności. 

Wróćmy do programu „Na Własne Konto”. Podczas działań promocyjnych 
skierowanych do uczniów, m.in. za pośrednictwem profilu na portalu Facebook 
i strony internetowej, wykorzystywane są lekkie treści, humorystyczne zdjęcia 
oraz działania angażujące, takie jak konkursy. W komunikacji z mediami, które 
docierają do dyrektorów szkół i nauczycieli, rodziców czy partnerów programu, 
podawane są najważniejsze informacje z punktu widzenia organizacyjnego – 
jakie są zasady rekrutacji i udziału w projekcie, ile godzin lekcyjnych zajmują 
zajęcia, jakie są obowiązki po stronie szkoły i nauczycieli oraz jakie korzyści 
dla uczniów przynosi udział w projekcie.

PAMIĘTAJ!
Wybór kluczowych treści, które przekazujesz w ramach promocji swojej organizacji 
powinien być dostosowany do danej grupy docelowej. 

 PRZYKŁAD

 PRZYKŁAD
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NArZĘDZiA WYKOrZYstYWANe 
W DZiAŁANiAcH prOMOcYJNYcH 

Odpowiednie dobrane narzędzia, 
czyli sposoby i formy promocji, 
pozwolą dotrzeć do oczekiwanej 
grupy docelowej, poinformować 
ich o wydarzeniu, zachęcić do 
udziału w projekcie, ale również 
zbudować wizerunek organizacji. 

Nawet jeżeli nie dysponujemy 
wysokim budżetem na działania 
reklamowe, wystarczy dobry 
pomysł, przemyślany plan oraz 
zaangażowanie i odpowiedni 
wkład własnej pracy, aby efek-
tywnie prowadzić komunikację 
z najbliższym otoczeniem. 

Dzięki rozwojowi internetu można 
z powodzeniem wykorzystywać 
szereg dostępnych, bezpłatnych 
narzędzi pomocnych w działal-
ności promocyjnej (np. programy 
graficzne, banki zdjęć, odpowied-
nie instrukcje, przykłady działań 
promocyjnych innych podmiotów, 
itp.). Można też zamieszczać infor-
macje o organizacji i jej projektach.

Identyfikacja wizualna (ang. Cor-
porate Identity) to zbiór podsta-
wowych czynników, które służą 
kreowaniu wizerunku np. kolo-
rystyka i szata graficzna strony 
internetowej lub ulotek, logotyp, 
projekt wizytówek, ale także wy-
strój budynku lub wnętrz oraz 
produktów i ich opakowań. 

Materiały reklamowe to wszel-
kiego typu materiały w formie 
papierowej, takie jak ulotki, bro-
szury, plakaty, foldery, ale także 
spoty radiowe i telewizyjne.  

Kontakty z mediami (ang. media 
relations) to budowanie obustronnie 
korzystnych relacji z mediami tak, 
aby możliwe było za ich pośrednic-
twem dotarcie do grup docelowych 
organizacji – lokalnej społeczności, 
uczestników projektów oraz spon-
sorów. W kontaktach z mediami 
wykorzystuje się takie narzędzia, 
jak: informacja (komunikat) praso-
wa, konferencja, śniadanie prasowe 
oraz patronaty medialne. 

Event (z ang. wydarzenie) to okre-
ślenie różnego rodzaju wydarzeń, 
których celem jest przyciągających 

uwagę otoczenia i mediów oraz 
budowanie relacji z odbiorcami. 

Wspólna promocja (ang. cross 
promotion) inaczej nazywana tak-
że barterem, to forma współpracy 
z innymi firmami, organizacjami 
czy samorządami, która pozwala 
rozłożyć koszty promocji pomię-
dzy dwóch (kilku) partnerów. Dzię-
ki tej formie współpracy można 
także zwiększyć świadomość 
zakresu działalności obydwu 
podmiotów wśród nowych grup 
docelowych, gdzie do tej pory roz-
poznawany był tylko jeden z nich. 

Media społecznościowe (ang. 
Social Media) to portale interneto-
we i społecznościowe, blogi, fora 
w których użytkownicy odpowia-
dają za tworzenie treści. 

WSKAZÓWKA
Aby wytypować narzędzia, które skutecznie pomo-
gą w promocji organizacji i będą zgodne z wcze-
śniej przygotowaną strategią, warto przeprowadzić 
tzw. „burzę mózgów” (ang. brainstorming).   
To technika, która polega na swobodnej wymianie 
pomysłów. Jej efektem jest wybór tych, które 
najbardziej przybliżą nas do osiągnięcia zało-
żonego celu. W ramach „burzy mózgów” mamy 
okazję zachęcić naszych współpracowników do 
twórczego myślenia i włączenia się w działania 
promocyjne, a także odkryć nieszablonowe po-
mysły na realizację naszych działań. 
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Najważniejsze zasady 
„burzy mózgów”:

1. Zapraszamy do niej jak naj-
większą liczbę uczestników, 
co przekłada się na większą 
liczbę pomysłów.

2. Na początku przedstawia-
my cel spotkania i dokładnie 
omawiamy główny problem 
lub projekt, którego dotyczy 
„burza mózgów”.

3. Wszystkie zgłoszone pomy-
sły numerujemy i zapisujemy 
np. na dużej tablicy, tak aby 
były widoczne dla uczestni-
ków – jest to dla nich dodat-
kowa motywacja.

4. Ważna jest liczba pomy-
słów, a nie ich jakość – nie 
oceniamy ich autorów, nie 
dyskwalifikujemy pomysłów 
ze względu na ich jakość, 
ponieważ nawet najbardziej 
nieszablonowe rozwiązania 
mogą okazać się skuteczne 
– w myśl zasady „nie ma głu-
pich pomysłów – wszystkie 
są tak samo ważne”. 

5. Wybieramy najlepsze po-
mysły i analizujemy je pod 
kątem realności przeprowa-
dzenia, związanych z nimi 
kosztów oraz przewidywa-
nych efektów.

HArMONOGrAM i BUDŻet

Nawet w sytuacji, gdy organiza-
cja nie ma wydzielonych środków 
finansowych na działania pro-
mocyjne, warto, na podstawie 
wcześniejszych doświadczeń 
oraz planów związanych z udzia-

PAMIĘTAJ!
Jeżeli organizacja ubiega się o środki na realizację 
projektu lub inicjatywy z instytucji zewnętrznych, 
zaplanuj kwotę, którą wpiszesz we wniosek i prze-
znaczysz na działania promocyjne.



Dwie opcje harmonogramu i budżetu promocji:

1 Ogólny zarys najważniejszych działań organi-
zacji (np. udział w cyklicznych wydarzeniach, 

realizacja sztandarowego projektu organizacji, najważ-
niejsze etapy prowadzonych inicjatyw) itp. w ujęciu 
rocznym, ze wstępnym przypisaniem środków finan-
sowych, jakie możemy przeznaczyć na promocję tych 
konkretnych działań lub podzieleniem ich na wydatki 
w poszczególnych miesiącach/kwartałach.

2 Bardziej szczegółowy plan kwartalny lub pół-
roczny, w którym uwzględnimy konkretne dzia-

łania (druk materiałów reklamowych, stworzenie strony 
internetowej, logistyka organizowanych wydarzeń 
specjalnych) z kwotami, jakie możemy przeznaczyć na 
poszczególne działania oraz szczegółowymi datami, 
w jakich działania powinny zostać przeprowadzone.  

łem lub organizacją różnych 
działań promocyjnych, przygo-
tować ich szacunkowy budżet 
i harmonogram z kilkumiesięcz-
nym, a czasami nawet rocznym 
wyprzedzeniem. 
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Harmonogram i budżet to nie-
odzowne składniki strategii 
promocji. Tylko dzięki odpo-
wiedniemu rozłożeniu w czasie 
oraz ustaleniu z wyprzedzeniem 
wszystkich planowanych dzia-
łań można z powodzeniem je 
zrealizować. Przykładowo: nie-
korzystną sytuacją jest poszuki-
wanie środków na wydrukowanie 
plakatów czy ulotek z informacją 
o odbywającym się wydarzeniu, 
na kilka dni przed jego organiza-
cją. W takiej sytuacji przygotowa-
nie (produkcja) tych materiałów, 
a następnie ich dystrybucja 
wśród grupy docelowej, może 
okazać się niewystarczająca, 
aby osiągnąć dużą frekwencję 
– potencjalni beneficjenci na-
szych działań nie będą w stanie 
uwzględnić danego wydarzenia  
w swoich planach (bo na przy-
kład w tym czasie są już zajęci) 
albo po prostu nie dowiedzą się 
o nim.

PAMIĘTAJ!
Produkcję materiałów reklamowych (plakaty, 
ulotki, bannery, itp.) lepiej zaplanować z wyprze-
dzeniem. Podczas druku broszur o działalności 
organizacji, które będą rozdawane np. uczestni-
kom projektów czy wydarzeń specjalnych, warto 
zlecić większą liczbę – tak, aby wystarczyła np. 
na wszystkie akcje realizowane w ciągu najbliż-
szych miesięcy. Koszty druku zarówno większej 
ilości liczby materiałów, jaki i zamawianie ich 
z wyprzedzeniem, pozwalając na dłuższy czas 
realizacji, będą sporo niższe niż w przypadku 
usług ekspresowych i druku pojedynczych eg-
zemplarzy.



WSKAZÓWKA
Aby znacząco obniżyć koszt produkcji (druku) materiałów reklamowych warto, na-
wiązać kontakt z lokalną drukarnią, firmą poligraficzną itp. Zdarza się, że w trakcie 
realizacji niektórych zleceń innych firm bądź instytucji, cześć powierzchni papieru 
wykorzystanego do ich materiałów pozostaje niezadrukowana i staje się odpadem. 
Warto zapytać, czy w takim przypadku drukarnia nie zgodzi się na umieszczenie 
na tych powierzchniach materiałów reklamowych organizacji. Wtedy koszt druku 
jest znacząco niższy.
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ZAsADA ZrÓWNOWAŻONeGO 
rOZWOJU W DZiAŁANiAcH 
prOMOcYJNYcH

Projekty i inicjatywy realizowane 
lokalnie to także doskonała okazja 
do promowania postaw zgodnych 
z ideą zrównoważonego rozwoju.  
Aby jednak przynosiły one ocze-
kiwane efekty, a przede wszyst-
kim — były wiarygodne, muszą 
mieć odniesienie w codziennej 

Zrównoważone zamówienia publiczne to zamówienia, które zaspokajają bieżące po-
trzeby danej instytucji oraz mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko 
naturalne. Ich główną zasadą jest to, aby przy wyborze dostawcy produktów czy usług 
kierować się nie tylko najniższą ceną, ale także osiągnięciem jak najlepszych efektów.
Więcej informacji: www.instytutzzp.pl

WSKAZÓWKA
W praktyce oznacza to, że produkty i usługi, które zamawiamy, powinny zużywać jak 
najmniej energii podczas pracy (np. energii elektrycznej), powstawać z materiałów 
pochodzących z odzysku i łatwo ulegających biodegradacji. Podczas wyboru oferty 
np. na wykonanie ulotek, różnych gadżetów reklamowych czy chociażby zamawiania 
transportu dla uczestników warsztatów organizowanych przez naszą organizację, 
należy wziąć pod uwagę zastosowanie w nich technologii przyjaznych środowisku. 
Możemy do nich zaliczyć: używanie papieru odzyskanego w ramach recyklingu, 
stosowanie ekologicznych środków czyszczących, niższe koszty eksploatacji (np. 
odpowiednio małe zużycie paliwa). Zielone zamówienia powinny uwzględniać cały 
cykl życia produktu, czyli nie tylko to, ile energii zużywa on podczas pracy, ale 
również ile jest jej potrzebne do jego wytworzenia i utylizacji. Celem stosowania 
zielonych zamówień jest oszczędności energii i surowców w skali masowej.

Więcej informacji: www.instytutzzp.pl



Jedną z opcji realizacji tej idei jest stosowanie tzw. zielonych zamówień. To rodzaj zrównoważonych 
zamówień, w których zamawia się produkty i usługi, wywierające możliwie najmniej szkodliwy wpływ 
na środowisko. 

działalności naszej organizacji. 
Oszczędność energii elektrycz-
nej oraz surowców takich jak 
papier czy woda, segregowanie 
odpadów, aż w końcu wybieranie 
ekologicznych materiałów rekla-
mowych powinno zatem stać się 
naszą codzienną praktyką. Te 

wszystkie czynniki, zgodne z za-
sadą zrównoważonego rozwoju, 
można zrealizować poprzez ideę 
tzw. zrównoważonych zamówień, 
które z powodzeniem można sto-
sować również w organizacjach 
pozarządowych. 
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certyfikaty 
i materiały 

ekologiczne

Kolejnym aspektem, który warto rozważyć w kontekście ochrony 
środowiska, jest zamawianie i produkcja materiałów reklamowych 
oraz gadżetów (więcej w rozdziale Materiały Promocyjne). Już 
na etapie planowania działań promocyjnych zastanówmy się, 
czy do naszej działalności potrzebujemy dużej ilości materiałów 
drukowanych (ulotek, broszur, plakatów, reklam zewnętrznych, 
tablic informacyjnych). Jeżeli tak, podczas planowania ich zakupu 
zwróćmy uwagę na te wykonane z biodegradowalnych surowców, 
produkowane zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Jak się okazuje, na rynku jest coraz większa gama materiałów 
tego typu, wykorzystywanych do drukowania bannerów, plakatów 
czy produkcji gadżetów reklamowych. Wiele z nich posiada także 
odpowiednie certyfikaty.

Wybrane certyfikaty ekologiczne:
Niebieski Anioł (Blauer Engel, Blue Angel) to znak, który potwierdza, że proces przetworzenia surowców 
(drewno, papier) i produkcji końcowego towaru został przeprowadzony pod kątem minimalizacji negatyw-
nego wpływu na środowisko. Jest to najstarszy tego typu certyfikat na świecie, przyznawany w ponad 90 
różnych kategoriach produktów (z wyjątkiem produktów spożywczych), takich jak papier do kopiowania 
i graficzny, papier do publikacji. Przyznaje się go także produktom na bazie drewna i zabawkom.
Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.blauer-engel.de

Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) przyznawany jest produktom z drewna (np. meble, pa-
pier, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne) i oznacza, że drewno, z którego zostały 
one wykonane, pochodzi z lasów zarządzanych odpowiedzialnie. Produkty z certyfikatem FSC spełniają 
również wymagania dotyczące kontroli pochodzenia produktu.
Szczegółowe informacje nt. typów certfyfikatów FSC można znaleźć tutaj: www.fsc-info.org

PEFC (The Programme for Endorsement of Forest Certification) to organizacja pozarządowa, której 
celem jest wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej. Przyznaje ona certyfikat produktom z drewna 
oraz produktom bezdrzewnym pochodzącym z lasu (np. kauczuk). Certyfikat ten obejmuje pierwszy etap 
łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca i oznacza, że proces ten nie przyczynia się do niszczenia 
drzew i łamania praw człowieka.
Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.pefc.pl

Materiały ekologiczne wykorzystywane w produkcji gadżetów reklamowych
PET – proces recyklingu służący ponownemu wykorzystaniu materiału pochodzącego np. z plasti-
kowych butelek, opakowań czy nakrętek. Z materiałów pozyskanych w ten sposób, oprócz plastiko-
wych opakowań, produkowana jest m.in. odzież polarowa, namioty, plecaki czy smycze reklamowe.
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PLA (Poliaktyd) to włókno utworzone z naturalnie występujących cukrów roślinnych (kukurydzy, 
ziemniaków, trzciny cukrowej, itp.) poddawanych specjalnej fermentacji. Do jego produkcji nie zużywa 
się dużo energii, a sam materiał ulega biodegradacji. PLA wykorzystywany jest do produkowania 
takich materiałów reklamowych jak biodegradowalne USB, notatniki czy długopisy i kubki.

Włókna z bambusa to naturalny surowiec, łatwo ulegający biodegradacji, który jest alternatywą dla 
tradycyjnej bawełny. Z bambusa wykonuje się, m.in. odzież – koszulki, czapki reklamowe, ale także 
smycze, kubki, długopisy czy nawet pamięci USB.

Włókna z kukurydzy – podobnie jak włókna z bambusa, można je zastosować w produkcji w pełni 
biodegradowalnych smyczy reklamowych. Występują one zawsze w kolorze białym, na którym można 
nadrukować np. kolorowe logo. 

BPA FREE to znak informujący o tym, że dany produkt (np. plastikowe opakowania, płyty CD, produkty 
dla dzieci i niemowląt, kosmetyki, itp.) nie zawiera substancji toksycznych pochodzących m.in. od 
związku BPA (Bisfenol A) uznawanego na naukowców za szkodliwy dla człowieka.

W zgodzie z lokalną przyrodą
i społeczeństwem

Dodatkową zasadą związaną z planowaniem działań promo-
cyjnych jest to, aby były one realizowane zgodnie z poszano-
waniem lokalnego kontekstu przyrodniczego lub społecznego 
oraz nie oddziaływały negatywnie na środowisko. Co to oznacza 
w praktyce?

Przykładem może być stosowa-
nie tzw. reklam zewnętrznych 
w formie bannerów, plakatów, 
billboardów czy ulotek (więcej 
w rozdziale Materiały Praso-
we). Są one skuteczną formą 
dotarcia do mieszkańców lokal-
nej społeczności z informacją 
o realizowanych przez organiza-
cję inicjatywach, ale wykonane 
w nieodpowiedni sposób, często 

przyczyniają się do zaśmiecania 
naturalnego krajobrazu. Duże 
powierzchnie reklamowe, zbyt 
krzykliwe grafiki czy napisy za-
słaniają nie tylko lokalną archi-
tekturę, ale niszczą także walory 
przyrodnicze danego terenu. Ich 
nagromadzenie w jednym miej-
scu powoduje, że nie przynoszą 
zamierzonego efektu, a czasami 
wręcz doprowadzają do nega-

tywnego odbioru ich autora. Re-
klamy te często produkowane są 
z materiałów nieprzyjaznych śro-
dowisku, a używane dodatkowe 
elementy oświetlenia wpływają 
na zwiększenie zużycia energii 
elektrycznej czy też utrudniają 
mieszkańcom odpoczynek bądź 
zabierają światło słoneczne. 
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PAMIĘTAJ!
W 2015 roku weszła w życie tzw. ustawa krajobra-
zowa, która daje gminom możliwość decydowania 
o tym, jakie rodzaje reklam mogą być umieszczane 
na ich terenie. Oznacza to, że przed planowaniem 
działań promocyjnych w formie reklamy zewnętrz-
nej należy sprawdzić, jakie zasady obowiązują na 
terenie danego samorządu – może być to np. za-
kaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, 
możliwość umieszczania ich tylko w wyznaczo-
nych obszarach czy wykaz konkretnych rodzajów 
reklam, dopuszczalnych na danym terenie.



WSKAZÓWKA
Alternatywą dla tradycyjnych reklam zewnętrznych – plakatów czy billboardów 
mogą być ręcznie malowanie murale. To rodzaj dekoracyjnego malarstwa ścien-
nego, o wysokich walorach artystycznych lub historycznych. Wykonywany jest 
zazwyczaj przez artystów na zdewastowanych powierzchniach miejskich (np. 
ściany budynków czy kamienic, stare słupy ogłoszeniowe, zaniedbane przystanki 
autobusowe, itp ). Mural, który po zakończeniu danej akcji promocyjnej można po 
prostu zamalować, nie oddziałuje negatywnie na środowisko (nie jest stworzony 
z materiałów nieulegających degradacji) przyczynia się także do rewitalizacji 
przestrzeni miejskiej oraz spotyka się z coraz większą akceptacją społeczności. 



Ochrona środowiska naturalnego oraz potrzeba 
wdrażania rozwiązań dla niego korzystnych 
w działalności organizacji to coraz istotniejsza 
kwestia w codziennym funkcjonowaniu wielu 
instytucji oraz firm. Stosowanie materiałów oraz 
technologii przyjaznych środowisku to nie tylko 
okazja do promowania idei zrównoważonego 
rozwoju wśród lokalnej społeczności, ale także 
element, który może być wykorzystywany 
w promocji całej organizacji.  
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DZiAŁANiA prOMOcYJNe

WspÓŁprAcA
Z LOKALNYMi MeDiAMi

Działania promocyjne można prowadzić na wiele różnych sposobów. 
Ich rodzaj i skala zależy przede wszystkim od wielkości organizacji 
i jej zasięgu. W przypadku organizacji pozarządowych, które 
nie dysponują znaczącym budżetem na działania promocyjne 
najlepiej skupić się na takich rozwiązaniach, które nie generują 
dużych kosztów, a dzięki wykorzystaniu sprawdzonych zasad 
i zaangażowaniu, mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

Do tego rodzaju działań promocji możemy zaliczyć m.in. współ-
pracę z lokalnymi mediami i partnerami, pozyskiwanie ambasa-
dorów (liderów) czyli osób o powszechnym autorytecie wśród 
lokalnej społeczności, którzy będą promować naszą działalność, 
czy wreszcie – prowadzenie komunikacji za pośrednictwem me-
diów społecznościowych.

O oddziaływaniu prasy, porta-
li internetowych oraz telewizji 
i ich wpływie na życie społeczne 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
Dlatego warto poznać kilka za-
sad, które pomogą w nawiąza-
niu kontaktu z dziennikarzami, 
a następnie ułatwią zbudowanie 

z nimi partnerskich relacji. Dzien-
nikarze codziennie poszukują 
świeżych informacji, które chcą 
przekazywać swoim czytelni-
kom. W kontaktach z nimi warto 
więc być rzetelnym i dostarczać 
im konkretnych oraz aktualnych 
informacji.  

Jednym z głównych narzędzi relacji z mediami (ang. 
media relations) jest tzw. informacja prasowa. To rodzaj 
wiadomości, artykułu, gdzie opisane są szczegóły 
projektu, inicjatywy, wydarzenia, itp. oraz dane jego 
organizatora. Jest to źródło informacji, które możne 
zainteresować dziennikarza i posłużyć mu, jako podsta-
wa do stworzenia relacji, wywiadu lub poinformowania 
o naszej organizacji lub realizowanej inicjatywie za 
pośrednictwem mediów (gazet, portali internetowych, 
lokalnej telewizji lub stacji radiowej).   

Informacja prasowa – pisemny 
przekaz skierowany do dzienni-
karzy, zawierający informacje 
lub newsy. Informacje takie tra-
fiają do redaktorów gazet, ma-
gazynów, rozgłośni radiowych, 
stacji i sieci telewizyjnych. Jej 
celem jest zwrócenie uwagi 
mediów na działalność autora 
komunikatu (organizacji) oraz 
zainspirowanie do stworzenia 
artykułu, informacji, która uka-
że się w mediach (publikacji 
medialnej). Informacja prasowa 
może dotyczyć szeregu tematów, 
takich jak: planowane imprezy 
i wydarzenia, kampanie społecz-
ne, start lub zakończenie projektu 
wraz z jego efektami, otrzymane 
nagrody, wyróżnienia, pozyskane 
dofinansowania, osiągnięcia, itp.
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Aby komunikat był przydatny dla dziennikarza i, tym samym, aby zwiększyć szansę na jego publikację 
w mediach, należy odpowiednio go przygotować. Dziennikarze codziennie otrzymują nawet po kilka-
dziesiąt różnych informacji prasowych, ale tylko niektóre z nich pojawiają się w danym tytule jako news. 

PAMIĘTAJ!
Nie wszyscy dziennikarze mają możliwość, aby poznać wszystkie wydarzenia, projekty 
oraz organizacje, które działają w ich regionie. To właśnie komunikat prasowy pozwala 
zaistnieć organizacji w świadomości redakcji. Dodatkowo dziennikarz, który pojawił się 
np. na organizowanym przez nas wydarzeniu i miał okazję poznać projekt lub działalność 
organizacji, nie zawsze zdąży zrobić odpowiednie notatki czy przeprowadzić wywiad. 
Aby pomóc mu w jego pracy i upewnić się, że dysponuje wszelkimi informacjami i nie 
zrozumiał czegoś omylnie – warto przesłać mu informację prasową, w którym znajdzie 
wszystkie szczegóły i będzie mógł je wykorzystać w przygotowaniu artykułu. 



PAMIĘTAJ!
Komunikat wysyłamy do dziennikarzy, których chcemy zainteresować naszym 
tematem i wiemy, że zajmują się poruszaną przez nas problematyką, np. wydarze-
niami kulturalnymi, inicjatywami prospołecznymi lub wydarzeniami branżowymi.



Najważniejsze 
zasady 

komunikatu 
prasowego:

WSKAZÓWKA
Podstawową zasadą tworzenia komunikatu prasowego jest tzw. „odwrócona pi-
ramida”. Zgodnie z nią komunikat powinien rozpoczynać się od najważniejszych 
informacji, a kończyć tymi mniej istotnym z punktu widzenia dziennikarza. 



1. Przygotowany tak, aby mógł zostać opublikowany w gazecie lub 
portalu internetowym w całości – bez konieczności nanoszenia 
poprawek w treści – dlatego najlepiej wysyłać go w plikach 
otwartych np. WORD, a nie PDF. 

2. Dotyczący spraw aktualnych – dziennikarze szukają newsów 
i informacji, które zainteresują ich czytelnika – tu i teraz.

3. Napisany w sposób naturalny, bezstronny – czyli w trzeciej 
osobie, z uwzględnieniem faktów i liczb, bez uogólnień i zbęd-
nych przymiotników, takich jak: najlepszy, jedyny, wyjątkowy, 
wspaniały oraz bez specjalistycznych sformułowań.  

4. Zwięzły i nie dłuższy niż 2 strony A4 (z zachowaniem odpo-
wiednich odstępów między liniami i marginesów). 

5. Poprawny językowo i merytorycznie – w komunikacie nie może 
być błędów.
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TYTUŁ  - ciekawy i angażujący czytelnika

LEAD - wprowadzenie z najważniejszymy informacjami

TrEść - główny przekaz komunikatu

składniki komunikatu prasowego:

1.  Tytuł – krótki, odnoszący się do treści komunikatu prasowego 
i chwytliwy – należy unikać tytułów w stylu: „Konferencja pt. 
XXXX”, „Szkolenie pt. ZZZZ”, „Wczoraj odbyło się spotkanie”.

2.  Lead (nagłówek) to skrót najważniejszych informacji, odpowia-
dający na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego. Jego zadaniem 
jest zaciekawienie czytelnika i skłonienie go do przeczytania 
całego materiału. Często na jego podstawie dziennikarz podej-
muje decyzję, czy komunikat będzie opublikowany czy też nie. 
Można go wyróżnić z reszty tekstu np. pogrubieniem. 

3.  Rozwinięcie tematu, który został zapowiedziany w nagłówku 
– zgodnie z zasadą tzw. odwróconej piramidy – najważniejsze 
informacje podaje się na początku, a te mniej istotne w dal-
szej części artykułu. W rozwinięciu można dodać wypowiedź 
członka naszej organizacji (prezesa, koordynatora projektu, 
itp.), dane liczbowe oraz grafiki czy wykresy – są one chętnie 
wykorzystywane przez dziennikarzy.

4.  Data upowszechnienia informacji – potwierdza, że informacja 
jest aktualna. 

5.  Kontakt – informację pra-
sową należy zakończyć pod-
daniem kontaktu do osoby, 
która może odpowiedzieć 
na pytania w danej sprawie 
– powinny się tutaj znaleźć 
takie dane, jak: imię i nazwisko, 
telefon oraz adres e-mailowy 
osoby, która w razie potrzeby 
powinna być dostępna pod 
podanymi namiarami.

6.  Stopka – czyli krótka in-
formacja o organizacji oraz 
obszarze jej działalności 
(przygotowana w ramach 
materiałów informacyjnych).

7.  Logo – komunikat może 
być również oznaczony lo-
gotypem, umieszczonym np. 
w górnym, prawym rogu. 

WSKAZÓWKA
Komunikat informujący o wydarzeniu należy wysłać na minimum jeden tydzień 
przed jego rozpoczęciem. Dziennikarz będzie miał czas, aby zaplanować swój 
udział w wydarzeniu, zdobyć więcej informacji na jego temat oraz opublikować 
z wyprzedzeniem informację na portalu internetowym, w gazecie lub przygotować 
zapowiedź radiową na antenie. Natomiast komunikat, którego celem jest przed-
stawienie konkretnej inicjatywy najlepiej wysłać zaraz po jej rozpoczęciu – tak, 
aby była ona aktualnym tematem dla mediów.
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WSKAZÓWKA
Oprócz mediów typowo regionalnych, które mogą 
być zainteresowane lokalną działalnością naszej 
organizacji, warto również dotrzeć do mediów 
zajmujących się tematyką związaną z rodzajem 
jej działalności, np. edukacją, sportem, ekologią, 
zdrowiem, itp.



Baza mediów

Jednym z pierwszych zadań, jakie należy wykonać 
przed rozpoczęciem działań skierowanych do mediów, 
jest nawiązanie relacji z przedstawicielami lokalnych 
mediów i zapoznanie ich z działalnością prowadzoną 
przez organizację. Aby to zrobić, należy zacząć od 
utworzenia bazy mediów.

Baza mediów – zbiór kontaktów 
do poszczególnych dziennikarzy 
oraz tytułów prasowych, portali 
internetowych, radia i telewizji, 
do których kierowana jest infor-
macja prasowa. Baza powinna 
zawierać m.in. dane redakcji (np. 
tytuł prasowy, dane rozgłośni 
radiowej, lokalnej telewizji, itp.), 
imię i nazwisko dziennikarzy 
z uwzględnieniem ich numeru 
telefonu, adresu e-mailowego 
oraz obszaru tematycznego, ja-
kim się zajmują.

Dlaczego to takie ważne? Na podstawie bazy mediów 
będą budowane relacje medialne, można w niej także 
zapisywać kontakty czy robić notatki. 

 
Jak wyszukać odpowiednie media oraz dziennikarzy? Przygoto-
wanie bazy mediów warto zacząć od przejrzenia lokalnych portali 
internetowych i gazet. Znajdziemy tam dane do redakcji (w gazetach 
jest to tzw. stopka redakcyjna) – telefon kontaktowy, spis redakto-
rów oraz adres e-mailowy. Jeżeli dostępny jest telefon kontaktowy 
najlepiej zadzwonić, przedstawić krótko realizowany przez siebie 
projekt oraz zapytać, do kogo można kierować informację na ten 
temat. Jeżeli numer telefonu nie jest dostępny – podobne działanie 
można powtórzyć za pomocą wiadomości e-mail.

Możemy również przejrzeć strony internetowe tytułów prasowych 
lub ich drukowane wydania – tam też znajdziemy personalia 
dziennikarzy, odpowiadających za poszczególne tematy. Można 
wówczas zorientować się, który dziennikarz/-karka pisze najczęściej 
o interesujących nas zagadnieniach i spróbować skontaktować się 
z nim bezpośrednio.
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PRZYKŁAD
Fundacja EFRWP prowadzi projekt pt. „Zupełnie inna lekcja przyrody”, który 
polega na organizacji jednodniowych zajęć przyrodniczych w Wolińskim 
Parku Narodowym (woj. zachodniopomorskie). Projekt skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski. W ramach promocji 
tego projektu informacje prasowe wysłane są do mediów lokalnych, ale także 
tych podejmujących tematykę edukacji, ekologii czy przyrody. Każda z nich 
jest odpowiednio sprofilowana pod kątem najistotniejszych zagadnień dla 
danego rodzaju mediów. 

 ^ Media lokalne (dzienniki regional-
ne, lokalne stacje radiowe i tele-
wizyjne, portale internetowe) są 
informowane przede wszystkim 
o rekrutacji do prowadzonego pro-
jektu, jej wynikach – czyli jakie 
szkoły z danego regionu zakwa-
lifikowały się do udziału w pro-
jekcie oraz sukcesach uczniów 
w programie.

Tytuł medium Obszar 
tematyczny

Dziennikarz Kontakt 
telefoniczny

Kontakt
e-mailowy

Życie Olsztyna Dziennik
regionalny

Jan Kowalski, 
sekretarz redakcji

120-120-120 jkowalski@zycieolsztyna.pl

www.pulstorunia.pl Portal
informacyjny

Anna Nowak, 
reporter

130-130-130 anna.nowak@pulstorunia.pl

www.naszemiasto.pl Portal
informacyjny

Beata Kwiatkowska, 
reporter działu 
zdrowie

456-345-678 bk@naszemiasto.pl

 ^ Media edukacyjne i przyrodnicze 
(działy tematyczne w ogólnopol-
skich portalach internetowych, 
gazetach, itp. zajmujące się tą te-
matyką) są informowane o celach 
projektu, powodach jego organiza-
cji oraz skali, w jakiej będzie on re-
alizowany, np. ilu uczniów z terenu 
całej Polski weźmie w nim udział 
oraz efektach programu.

 PRZYKŁAD

Przykładowa baza mediów
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LOKALNe WYDArZeNiA
i iMpreZY OKOLicZNOściOWe

Niezależnie od informowania o or-
ganizacji lub działalności organi-
zacji poprzez media lokalne lub 
społecznościowe, warto również 
włączyć się w wydarzenia organi-
zowane cyklicznie przez władze 
samorządowe lub inne podmioty 
na swoim terenie. Jest to bardzo 
dobra okazja, aby stosunkowo 
niskim kosztem dotrzeć do lokal-
nej społeczności i zachęcić ją do 
poznania działalności organizacji. 
Popularne Dni Gminy, Dożynki czy 
pikniki organizowane w okresie 
wakacyjnym, cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych oraz 
starszych, ale także turystów. 
Dzięki uczestnictwu w takim 
wydarzeniu, np.  w formie jedne-
go z wystawców, patrona lub np. 
sponsora nagród, bądź też dzięki 
przygotowaniu jakiejś aktywności 
na festynie, można poinformować 
o swojej działalności i przedsta-
wić się lokalnej społeczności.

popularne wydarzenia lokalne:

1. Imprezy okolicznościowe, takie jak Dni Sołectwa, Dni Gminy, Dni 
Miasta lub Powiatu, Dożynki (gminne, powiatowe, wojewódzkie), 
które najczęściej organizowane są przez samorządy.

2. Imprezy kulturalno-rekreacyjne, często związane ze świętowa-
niem lokalnych wydarzeń historycznych, tradycji kulinarnych czy 
zwyczajów, np. Dni Kowala, Święto Rolników, Dni Rzemieślnika, 
Turnieje Rycerskie, Wystawy, Obchody rocznicy lokalnych bitew, 
Dni dań regionalnych, itp.  

3. Wydarzenia dla społeczności lokalnych organizowane przez 
Wiejskie lub Gminne Domy Kultury, Urzędy Gminy, np. Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka, letnie pikniki, itp. 

4. Wydarzenia własne, np. warsztaty dla dzieci lub seniorów, do-
datkowe zajęcia kulturalne, wydarzenia plenerowe, wystawy, 
rajdy terenowe, itp. 

WSKAZÓWKA
Informację dotyczące planowanych wydarzeń 
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. Są one planowane z dużym, nawet rocz-
nym wyprzedzeniem, a niektóre z nich odbywają 
się cyklicznie, w danym okresie każdego roku. 
Warto więc wcześniej wystąpić do organizatora 
o zgodę na udział w takim wydarzeniu, dowiedzieć 
się, w jaki sposób będzie można zaprezentować 
swoją organizację i jej działalność, a następnie 
odpowiednio się do tego przygotować.
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Jak zaangażować się w udział w lokalnych 
wydarzeniach?

1.  Stoisko promocyjne organizacji – często podczas wydarzeń 
lokalnych, organizatorzy poszukują firm i organizacji, które 
za niewielką opłatą, przeznaczoną na wynajem powierzchni 
wystawienniczej (inaczej targowej), rozstawią swoje stoisko 
i przygotują atrakcje dla osób odwiedzających dane wydarzenie. 

2.  Sponsor lub patron nagrody – uzyskanie tego tytułu nie 
zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Jako 
nagrodę dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas 
wydarzeń, można zaoferować np. udział w prowadzonych przez 
organizację warsztatach lub szkoleniach, zorganizowanie zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów lokalnej szkoły albo rajdu rowero-
wego z przewodnikiem. 

3.  Organizator konkursu – podczas wydarzenia można także 
samodzielnie przeprowadzić konkurs w porozumieniu z orga-
nizatorami całego wydarzenia. Takie inicjatywy wpływają na 
atrakcyjność całego wydarzenia i cieszą się zainteresowaniem 
uczestników. 

PAMIĘTAJ!
Decydując się na udział w wydarzeniu specjlanym 
lub na jego organizację warto ze wcześniejszym 
wyprzedzeniem przygotować matetriały promo-
cyjne – broszury, ulotki, plakaty, itp. 
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spOtKANiA i KONFereNcJe

Udział w bezpłatnych konferen-
cjach lub szkoleniach dla przed-
stawicieli NGO to nie tylko okazja 
do zdobycia wiedzy, np. z zakre-
su promocji, prowadzenia księ-
gowości czy pisania projektów 
unijnych, czyli sposobność do 
podnoszenia kwalifikacji człon-

WSKAZÓWKA
Na stronie internetowej www.szkolenia.ngo.pl 
znajdują się aktualne informacje o bezpłatnych 
szkoleniach, których organizatorem lub adre-
satem są organizacje pozarządowe. Szkolenia 
tego typu są również prowadzone przez lokalne 
samorządy lub wojewódzkie Federacje Organizacji 
Pozarządowych. 



spotkania z przedstawicielami innych organizacji
i wizyty studyjne 

Nawiązanie kontaktu z organi-
zacjami bądź osobami, które 
zajmują się pokrewną tematy-
ką lub działają w najbliższym 
sąsiedztwie, umożliwia wymianę 
doświadczeń, nowych pomysłów 
oraz rozpoczęcie korzystnej dla 
obu stron współpracy, np. przy 
organizacji inicjatyw eduka-
cyjnych czy ekologicznych. To 
również okazja do promowania 
swojej organizacji, poprzez ak-
tywne informowanie o tego typu 
wydarzeniach za pośrednictwem 

strony internetowej, portalu na 
Facebooku, ale także przez wy-
syłanie informacji prasowych 
do dziennikarzy.
Jedną z form, która jest często 
praktykowana wśród organizacji 
działających lokalnie, jest prze-
prowadzanie tzw. wizyt studyj-
nych. Ich adresatem może być 
szerokie grono przedstawicieli 
samorządów lokalnych, liderów 
oraz osób aktywnych społecznie, 
a także członków innych organi-
zacji pozarządowych. W ramach 

ków organizacji. To również moż-
liwość poznania i nawiązania 
relacji z innymi organizacjami 
pozarządowymi, wymiana do-
świadczeń sprawdzonych metod 
działania. Okazja do pochwalenia 
się swoimi dokonaniami. Infor-
mowanie o udziale w konkret-

nych szkoleniach, np. za pomocą 
strony internetowej czy portali 
społecznościowych, wpływa tak-
że na budowanie wizerunku całej 
organizacji jako kompetentnej, 
wiarygodnej i nowoczesnej.

wizyt studyjnych gospodarze 
prezentują swoje działania od 
strony praktycznej, jak i teore-
tycznej. Pokazują, jak dany pro-
jekt powstawał, jak pozyskano 
środki na jego realizację, z jakich 
form  pomocy korzystano i kto 
jest w projekt zaangażowany. 
Adresatami wizyt studyjnych 
mogą być przedstawiciele sa-
morządów lokalnych, liderzy 
oraz osoby aktywne społecz-
nie, a także członkowie innych 
organizacji pozarządowych.
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WSKAZÓWKA
Ciekawym przykładem takich spotkań są wizyty 
studyjne organizowane przez wioski tematyczne. 
Podczas nich można poznać, od strony prak-
tycznej i teoretycznej, sposób tworzenia oferty 
turystycznej danej wsi na bazie jej lokalnych 
zasobów i wyróżników, a także opcje finansowa-
nia takich działań. Więcej informacji nt. wiosek 
tematycznych w Polsce można znaleźć na stronie: 
www.wioskitematyczne.org.pl


Wizyta studyjna może mieć for-
mę zorganizowanych spotkań 
(najczęściej trwających od 3 do 
5 dni) w małych grupach (10-15 
osób), które ułatwiają wymianę 
informacji w gronie uczestników, 
a także pomiędzy uczestnikami 
a organizatorami. Wybór tematu 
wizyty studyjnej uzależniony jest 
od grupy docelowej, dla której 
taką akcję organizujemy.

Korzyści z organizowania wydarzeń
Niezależnie od tego, czy decydujemy się na organiza-
cję własnego wydarzenia związanego, np. z rozpoczę-
ciem nowej inwestycji, podsumowaniem jej efektów 
czy akcji skierowanej do lokalnej społeczności np. 
warsztatów plastycznych, spotkania muzycznego, 
itp. czy decydujemy się na włączenie w wydarzenie 
organizowane przez inne podmioty, należy odpowie-
dzieć sobie na pytanie: jakie korzyści będzie miała 
z tego nasza organizacja?

Aby wydarzenie specjalne przy-
niosło zmierzone efekty i rezul-
taty, musi zostać szczegółowo 
zaplanowane już na samym po-
czątku. Formuła, sposób reali-
zacji wydarzenia, a także dobór 
odpowiednich środków i metod 
musi zapewnić osiągnięcie za-
kładanych celów (np. integracja 
jej członków, edukacja i zachę-
cenie do aktywności w danej 
sprawie, rozwiązanie aktualnego, 
lokalnego problemu, pozyskanie 
sponsorów lub partnerów, itp.). 
Dla organizacji ma być to dzia-
łanie, które przyniesie konkretne 
korzyści i przełoży się, np. na 
pozyskanie nowych wolontariu-
szy, uczestników projektów czy 
sponsorów, rozpowszechni dzia-
łalność organizacji w lokalnym 
środowisku czy w mediach.

WSKAZÓWKA
Przed organizacją czy udziałem w konkretnym 
wydarzeniu należy odpowiedzieć na pytania: co 
chcemy osiągnąć, do kogo chcemy trafić, a na-
stępnie ocenić możliwość realizacji tych celów. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ nie zawsze po-
noszone przez organizację nakłady przekładają 
się oczekiwane przez nią efekty.
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promocja wydarzeń
1. Stworzenie scenariusza wy-

darzenia – zaplanowanie czę-
ści merytorycznej (np. występ 
prelegentów lub ekspertów 
organizacji, występ artystycz-
ny, poczęstunek, itp.).

2. Wybór lokalizacji, a więc 
wynajęcie i przygotowanie 
sali, przygotowanie lokalu lub 
terenu, jeżeli odbywa się ono 
na tzw. świeżym powietrzu 
(zapewnienie zadaszenia na 
wypadek deszczu, miejsc do 
siedzenia, itp.).

3. Zapewnienie wyposażenia 
technicznego (nagłośnienie, 
sprzęt audiowizualny, dostęp 
do prądu).

4. Zaproszenie gości spe-
cjalnych (np. ekspertów, 
sponsorów, patronów, przed-
stawicieli lokalnej władzy).

5. Zapewnienie w miarę 
możliwości poczęstun-
ku zaproszonym gościom 
i uczestnikom (zimne napo-
je, przerwa kawowa, zimne 
przekąski, itp.).

6. Organizację części artystycz-
nej (występ podopiecznych 
organizacji lub jej członków, 
gość specjalny, itp.)

7. Zaproszenie uczestników 
wydarzeń i zbieranie po-
twierdzeń obecności.

8. Promocja wydarzenia.

Niezależnie od tego, jak bardzo planowane przez nas 
działania będą atrakcyjne dla grup docelowych, bez 
odpowiedniego nagłośnienia i promocji, uzyskanie 
satysfakcjonującej frekwencji może okazać się 
bardzo trudne. Dlatego przy organizacji każdego 
wydarzenia, warsztatów czy szkolenia należy od-
powiednio i z wyprzedzeniem zaplanować, najle-
piej w harmonogramie działań promocyjnych, jak 
poinformujemy o nim potencjalnych uczestników.

elementy promocji wydarzeń:

1. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zaprzyjaźnionych orga-
nizacji i liderów lokalnych społeczności, szkół, przedstawicieli 
samorządów (w formie gości lub patronów, partnerów wyda-
rzenia).

2. Przygotowanie materiałów promocyjnych: informujących o wy-
darzeniu: ulotki, plakaty, banner reklamowy i ich dystrybucja 
(miejscowe Domy Kultury, sklepy, szkoły, często odwiedzane 
miejsca, itp.).

3. Poinformowanie mediów o wydarzeniu (w szczególności, kiedy 
udział w nim jest bezpłatny) za pośrednictwem informacji pra-
sowej lub zaproszenia, plakatu ze szczegółami wydarzenia (data, 
godzina, dokładna lokalizacja, informacja o bezpłatnym wstępie).

4. Zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej, 
profilu na portalu Facebook oraz w innych, dostępnych nam 
miejscach, np. na lokalnych forach internetowych.

5. Jeżeli planujemy wydarzenie dla wąskiej i specjalistycznej grupy 
docelowej, np. nauczycieli, przyrodników, muzyków – wysyłka 
zaproszeń w formie e-mailowej do branżowych federacji, sto-
warzyszeń, klubów, itp. 

Najważniejsze działania 
przy organizacji 
wydarzeń:
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WSKAZÓWKA
Tego typu działania promocyjne, których celem 
jest poinformowanie i zaproszenie do udziału 
w wydarzeniu, należy przeprowadzić odpowied-
nio wcześniej:

 ^ Pozyskiwanie patronów i partnerów   
– od 6 do 2 miesięcy przed wydarzeniem;

 ^ Informacja na stronie internetowej    
– około dwóch, trzech tygodni przed wydarzeniem;

 ^ Drukowanie i dystrybucja plakatów, ulotek   
– najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem;

 ^ Zaproszenie i informacja prasowa do mediów  
– najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem.



pOZYsKiWANie pArtNerÓW
i pAtrONAtÓW

Planując działania promocyjne 
dotyczące inicjatyw lokalnych, 
warto wziąć pod uwagę możli-
wość pozyskania dla swojego 
wydarzenia lub działania od-
powiednich partnerów i patro-
natów. Taka współpraca to dla 
obydwu stron możliwość wza-
jemnej promocji oraz szansa na 
zwiększenie świadomości wśród 
nowych grup docelowych, a czę-
sto także obniżenie kosztów. 
Pozyskanie partnera lub patrona 
może pomóc w nagłośnieniu im-
prezy, wydarzenia czy projektu, 
ale także podnieść ich prestiż 
i wiarygodność.

W przypadku nawiązania współ-
pracy z organizacją, firmą lub 
instytucją na zasadzie spon-
soringu, którego celem jest np. 
wsparcie finansowe realizowane-
go przez nas wydarzenia, jedną 
z wielu korzyści, jakie można 
zaoferować potencjalnemu 
partnerowi, jest właśnie pro-
mocja w materiałach reklamo-
wych przygotowywanych przez 
organizację. Taką współpracę 
warto odpowiednio podkreślać 
– w ulotkach czy na stronie in-
ternetowej, zarówno dla celów 
reklamowych, jak i budowania 
relacji ze sponsorem.
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Urzędy, instytucje, 
federacje stowarzyszeń

W planowaniu działań promo-
cyjnych warto rozważyć możli-
wość współpracy z jednostkami 
samorządu lokalnego (np. przy 
działaniach na rzecz środowiska 
z wydziałem ds. ochrony środo-
wiska urzędu gminy, a w przypad-
ku zajęć sportowych z Gminnym 
Ośrodkiem Sportu), stowarzysze-
niami zrzeszającymi organizacje 
z tej samej branży czy stowarzysze-
niami łączącymi różne organizacje 
pozarządowe. Obok wystąpienia 
o oficjalny patronat nad wydarze-
niem warto również informować 
ich o bieżących działaniach – choć-
by za pomocą przygotowanych 
materiałów informacyjnych dla me-
diów. Oprócz pozyskania wsparcia 
w realizacji projektu, stwarza to 
także szansę na pojawienie się in-
formacji o inicjatywie na ich stronie 
internetowej czy tablicy ogłoszeń, 
co skutkuje dotarciem do szersze-
go grona osób.

WSKAZÓWKA
Aby nawiązać współpracę z lokalnymi władzami 
lub organizacjami pozarządowymi, warto zacząć 
od przygotowania materiałów informacyjnych 
o naszej organizacji oraz wytypować osoby lub 
działy, odpowiedzialne w jednostkach samorzą-
du za obszary związane z działalnością naszej 
organizacji, np. ochrona środowiska, sport, kul-
tura, ale także pracowników odpowiadających 
za działania promocyjne i marketingowe – to oni 
często decydują o zaangażowaniu się w dany pro-
jekt. Dzięki temu przy tworzeniu oferty będziemy 
mogli skupić się na przekazaniu tych informacji 
i korzyści wynikających z zaangażowania w na-
szą inicjatywę. Są one ważne z punktu widzenia 
osób, do których ją kierujemy, np. w przypadku 
pracowników odpowiadających za marketing – 
dotarcie z informacją o ich firmie do danej grupy 
docelowej, a w przypadku miejscowego domu 
kultury – dotarcie z informacją o działalności in-
stytucji do osób zainteresowanych tym tematem. 



PAMIĘTAJ!
Ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
m.in. w formie uchwalania programów współpracy. W ramach tych programów 
jednostki samorządu mogą np. ogłaszać konkursy adresowane do lokalnych or-
ganizacji pozarządowych, w zakresie realizacji części zadań samorządów, np. na 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, opieki nad seniorami, prowadzenia 
gazety gminnej, itp. Część tych zadań może być również zlecana wybranym pod-
miotom. Tym samym współpraca z urzędami i instytucjami może być nawiązana 
dzięki realizacji niektórych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
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Ambasadorzy, eksperci, zaprzyjaźnione 
organizacje

Przy promocji nie tylko konkret-
nych akcji, ale także działalności 
samej organizacji, pomocne są 
pozytywne opinie lub choćby 
linki do naszej strony zamiesz-
czone na stronach zaprzyjaź-
nionych organizacji, urzędów, 
instytucji czy osób prywatnych. 
Dzięki nawiązaniu współpracy 
np. z przedstawicielami lokalnej 
władzy, artystami, dziennika-
rzami, ekspertami lub przedsię-
biorcami i zaangażowaniu ich 
w działalność organizacji w roli 
„Ambasadorów” mamy szansę 
na zwrócenie uwagi mediów 
i lokalnej społeczności, a także 
zwiększenie prestiżu prowadzo-
nych przez nas działań.
Ambasadorzy to swego rodzaju 
rzecznicy inicjatywy, czyli osoby, 
które będą poszerzać grono jej 
odbiorców poprzez mówienie 
o jej założeniach, potrzebie re-
alizowania w lokalnej społecz-
ności czy w końcu dzielenie się 
swoimi odczuciami na jej temat 
za pośrednictwem mediów, czy 
w ramach przygotowywanych 
przez organizację wydarzeń, np. 
jako gość honorowy.

Gotuj Lokalnie to projekt, w ramach którego nauczyciele i uczniowie szkół gastro-
nomicznych z całej Polski biorą udział w szkoleniach i warsztatach kulinarnych 
z wykorzystania tradycyjnych, lokalnych produktów w nowoczesnej kuchni. Do 
współpracy przy jego realizacji Fundacja EFRWP zaprosiła Akademię Kulinarną Mar-
cina Budynka. Szef kuchni Marcin Budynek, początkowo jako ambasador projektu, 
a obecnie jego współorganizator, osobiście prowadzi warsztaty dla uczestników, 
przewodzi jury w konkursach organizowanych w ramach Gotuj Lokalnie, pojawia 
się w jego materiałach promocyjnych oraz udziela się medialnie – występuje jako 
ambasador, reprezentujący projekt w mediach.

WSKAZÓWKA
Warto zastanowić się, kto w naszym najbliższym 
otoczeniu posiada autorytet i zaufanie mieszkańców, 
ale także może utożsamiać się z realizowanym przez 
nas projektem lub działalnością. W przypadku, gdy 
realizujemy projekt, który polega na prowadzeniu 
dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów naszej 
szkoły, warto poszukać osoby, która interesuje się 
sportem i ma w tej dziedzinie osiągnięcia. Jest ak-
tywna w mediach społecznościowych lub często 
występuje w roli eksperta, wypowiadającego się 
na ten temat np. w mediach. Na początku takiej 
współpracy, należy ustalić jej zasady np. udział 
ambasadora w konkretnych wydarzeniach (np. jako 
gość honorowy, członek komisji konkursowej), wy-
korzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych 
i stronie internetowej (np. informacja o współpracy 
przy danym projekcie wraz ze zdjęciem, uzasadnie-
niem, dlaczego ta osoba wspiera akurat tę inicjaty-
wę. Ambasador może pochwalić się współpracą na 
swojej stronie internetowej czy profilu na Facebooku 
i będzie udostępniał materiały organizacji na ten te-
mat), dostępność dla mediów (ambasador wspomni 
o inicjatywie przy okazji wywiadów w prasie lokalnej, 
wykorzystanie jego cytatu w komunikatach praso-
wych organizacji). Warto zrobić to w formie pisemnej. 



 PRZYKŁAD
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pozyskiwanie patronatów  
medialnych

Patronat medialny to rodzaj, 
najczęściej bezgotówkowej 
wymiany, umowy pomiędzy or-
ganizatorem wydarzenia (inicja-
tywy), w tym przypadku naszą 
organizacją a mediami – radiem, 
telewizją, gazetą lub portalem 
internetowym. W zamian za udo-
stępnienie swojej powierzchni 
reklamowej (na umieszczenie 
banneru reklamowego lub ar-
tykułu, relacji z wydarzenia), 
organizator promuje patrona 
medialnego podczas organizo-
wanego przez siebie wydarzenia, 
np. poprzez możliwość zamiesz-
czania swoich reklam, logotypów, 
pierwszeństwa przy prowadzeniu 
wywiadów, relacji, itp.
Patronat merytoryczny zakłada 
przede wszystkim współudział 
przedstawicieli danej instytucji 
przy organizacji wydarzenia lub 
inicjatywy oraz dzielenia się wie-
dzą jej przedstawicieli z organi-
zatorami. 
Patronat honorowy zazwyczaj 
przyznawany jest na określony 
czas (np. na konkretne wydarze-
nie lub projekt) przez instytucje 
publiczne np. Urząd Gminy, Sta-
rostwo Powiatowe czy Urząd 
Miasta i firmowane jest czasami 
nazwiskiem szefa tego urzędu. 
Jego celem jest nadanie projek-
towi odpowiedniej wagi.

Zasady pozyskiwania patronatów i partnerów:

1.  Należy wytypować partnerów oraz media, które mogłyby 
pomóc nagłośnić naszą inicjatywę i nadać jej odpowiednie-
go prestiżu, np. lokalna gazeta, Urząd Gminy lub Starostwo 
Powiatowe, inne organizacje pozarządowe.

2.  Aby zwiększyć szanse na pozyskanie patronatu, warto przy-
gotować atrakcyjną ofertę patronacką, w której powinny 
znaleźć się takie elementy, jak:
a. Informacja o wydarzeniu lub projekcie – co, gdzie, kiedy;
b. Informacja o organizatorze projektu i jego doświadczeniu;
c. Korzyści dla patrona, np. umieszczenia logotypu na 500 

ulotkach, które rozdawane będą wśród uczestników wyda-
rzenia i szkołach w powiecie, informacja na stronie interne-
towej organizacji oraz innych materiałach promocyjnych, 
możliwość ufundowania i wręczenia nagrody, itp. 

d. Oczekiwania względem patrona – jakiego wsparcia i w jakiej 
formie się spodziewamy, np. zamieszczenie banneru promo-
cyjnego na portalu internetowym, zamieszczanie artykułu, 
udział przedstawiciela patrona w wydarzeniu, wsparcie 
merytoryczne, wsparcie finansowe, itp.

3.  Oferta patronacka powinna być skierowana bezpośrednio 
do osoby, która zajmuje się patronatami medialnym w re-
dakcji lub działaniami promocyjnymi w instytucji. Przed 
kontaktem e-mailowym warto uprzedzić adresata o zamiarze 
wysyłki i w kilku słowach opowiedzieć o propozycji.
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WSKAZÓWKA
Niektóre instytucje i większe firmy mają specjalne procedury i zasady zgłaszania 
wniosków o patronat nad wydarzeniem. Mogą do tego służyć np. specjalne formu-
larze na stronie internetowej lub dostępne po bezpośrednim kontakcie z działem 
marketingu lub promocji.
W takim przypadku ważne jest, aby wszelkie informacje, które są zawarte w naszej 
ofercie patronackiej przenieść do gotowego formularza, tak aby zachować ich 
czytelną i jasną formę. Nawet jeżeli istnieje opcja dodania naszej oferty w formie 
załącznika, możliwe jest, że instytucja będzie opierać się tylko na wypełnionym 
przez nas formularzu i nie sprawdzi dodatkowych informacji o organizacji, np. 
w Internecie. 



WSKAZÓWKA
Oferta patronacka powinna być konkretna i nie 
powinna pozostawiać jej czytelnikowi żadnych 
wątpliwości. Dzięki atrakcyjnej formie i wskazaniu 
konkretnych wyróżników naszego przedsięwzięcia, 
powinna przekonać, że to właśnie w nią warto 
się zaangażować. Od strony technicznej  oferta 
powinna zawierać jeden lub dwa pliki, które bez 
problemu będzie można wysłać e-mailem. 



Odpowiednio przygotowana oferta patronacka jest 
wizytówką całego projektu i w dużej mierze to wła-
śnie od jakości bądź zawartości tej oferty zależy, czy 
patronat zostanie udzielony i na jakich warunkach.

PAMIĘTAJ!
Pozyskanie patronatu to dopiero początek działań – bardzo ważne jest, aby następnie 
sumiennie wywiązać się ze swoich obowiązków. Jednym z elementów patronatu 
jest podpisanie umowy z uwzględnieniem korzyści i obowiązków każdej ze stron, 
a następnie jej terminowa i staranna realizacja – dostarczenie materiałów w ter-
minie, poinformowanie patrona o planowanych działaniach oraz zaproszenie go na 
wydarzenie. Na zakończenie warto również wysłać podziękowanie za współpracę 
i jej krótkie podsumowanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ dobry kontakt może 
poskutkować nawiązaniem współpracy w przyszłości. 
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Fundacja EFRWP cyklicznie od 2011 roku organizuje Międzynarodową Kon-
ferencję poświęconą problemom rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 
która odbywa się w Jasioncek. Rzeszowa. W ramach działań promocyjnych 
i szerokiego dotarcia z informacją o konferencji, Fundacja co roku zaprasza 
lokalne media z województwa podkarpackiego do objęcia patronem medial-
nym wydarzenia. 

Etapy pozyskiwania patronów medialnych:

1. Wytypowanie mediów, potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem (na 
2 miesiące przed wydarzeniem). 

2. Przygotowanie zaproszenia do objęcia patronatu (z uwzględnieniem 
tematyki konferencji, informacji o zaproszonych gościach oraz świad-
czeniach oczekiwanych od patronów), adresowanego do dedykowanej 
osoby, odpowiedzialnej za przyznawanie patronatów medialnych.

3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyznawanie patronatów medialnych 
i bezpośredni kontakt w celu wysłania zaproszenia (nie później niż miesiąc 
przed terminem konferencji).

4. Kontakt z przedstawicielem patrona w celu potwierdzenia współpracy 
oraz ustalenia jej zasad.

5. Koordynacja współpracy podczas wydarzenia oraz po jego zakończeniu. 
6. Przesłania podsumowania ze współpracy.

MeDiA 
spOŁecZNOściOWe

W ciągu ostatnich lat media spo-
łecznościowe (ang. social media) 
stały się niekwestionowanym 
liderem, jeżeli chodzi o absor-
bowanie uwagi osób spędzają-
cych czas wolny na przeglądaniu 
Internetu. Definiowane są one 
jako te, które istnieją dzięki 
zgromadzonej wokół nich spo-
łeczności, a ich treść budowa-
na jest przez użytkowników, 
niezależnie od tego, czy słu-
ży ona celom rozrywkowym, 

społecznym czy edukacyjnym. 
Obecnie media społecznościo-
we mają ogromną liczbę aktyw-
nych użytkowników i należą 
do najchętniej odwiedzanych 
witryn w Internecie. Za pośred-
nictwem tego kanału można 
więc skutecznie komunikować 
się z otoczeniem organizacji, jej 
grupami docelowymi, promo-
wać realizowane projekty, ale 
także zbudować relację opartą 
na wzajemnym zaufaniu.

 PRZYKŁAD
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W ciągu ostatnich lat powstało wiele portali społecznościowych – jednym z pierwszych był portal 
„Nasza Klasa”, za pośrednictwem którego można było odnaleźć znajomych z lat szkolnych. Obecnie, 
do najważniejszych mediów społecznościowych można zaliczyć:

Facebook (www.facebook.com) 
– największy portal społeczno-
ściowych, którego podstawową 
funkcją jest skupianie i łączenie 
użytkowników (realnych osób) 
w społeczności i grupy, w ra-
mach których mogą oni relacjo-
nować swoje życie oraz budować 
więzi za pomocą tworzenia listy 
znajomych, dzielenia się swoimi 
poglądami, sympatiami z inny-
mi użytkownikami. Użytkownik 
ma dostęp do treści, zgodnych 
z upodobaniami jego lub jego zna-
jomych. Jest to portal, który roz-
wija się najszybciej oraz rozszerza 
swoje komercyjne funkcje, takie 
jak np. Fan Page lub sklepy, po-
zwalające promować działalność 
organizacji, firmy i jej produktów.

LinkedIn – portal społeczno-
ściowy przeznaczony dla pra-
codawców i pracowników, coraz 
częściej pełni rolę współczesne-
go życiorysu i CV. Za jego pomo-
cą można nawiązywać kontakty 
z przyszłymi pracodawcami, 
kolegami z pracy, poszukiwać 
pracowników – lub w przypadku 
firm i organizacji pozarządowych 
– tworzyć swój wizerunek, jako 
przyjaznego pracodawcy (tzw. 
e-employer branding). 

Twitter (www.twitter.com) – co-
raz bardziej popularny w naszym 
kraju w kręgach dziennikarskich, 
biznesowych i politycznych.  
Portal daje możliwość publicz-
nego przekazywania krótkich 
komunikatów wraz z materiała-
mi multimedialnymi. Organizacje 
w tym portalu występują jak 
normalni użytkownicy. 

YouTube (www.youtube.com) to 
największy i najbardziej popular-
ny serwis z wideo. Coraz częściej 
postrzegany jest jako portal, któ-
ry zastąpi tradycyjną telewizję. 
Można z niego korzystać jako za-
rejestrowany użytkownik – istnie-
je wtedy możliwość dodawania 
własnych treść wideo lub tylko 
przeglądać i wyszukiwać mate-
riały filmowe, bez potrzeby zakła-
dania konta. Firmy oraz blogerzy 
(zwani Youtuberami i Vlogerami) 
najczęściej prowadzą komunika-
cję za pośrednictwem swoich 
oficjalnych kanałów, w których 
publikują swoje własne nagrania.

Fora internetowe – miejsca 
skupiające społeczność zain-
teresowaną danymi tematami, 
służące przede wszystkim do 
wymieniania porad i doświad-
czeń oraz dyskusji.

Blogosfera – składają się na nią 
prywatne strony internautów, któ-
rzy wypowiadają się na konkretne 
tematy. Coraz częściej stają się 
oni – podobnie jak dziennikarze – 
liderami opinii i ekspertami w po-
szczególnych dziedzinach. Inni 
użytkownicy mogą komentować 
treści poruszane przez blogerów 
oraz śledzić ich działalność, przez 
co blogi stają się dla firm cennym 
środkiem reklamy.

Instagram (www.instargram.com) 
– portal społecznościowy, który 
opiera się na publikowaniu zdjęć 
i materiałów wideo z treścią ogra-
niczoną do tzw. hasztagów (np. 
#projekt #ekologia), na podstawie 
których tworzone są opisy. Firmy 
i organizacje działają na nich jak 
zwykli użytkownicy. O ile założenie 
konta jest możliwie poprzez stronę 
internetową, to już jego obsługa 
i wrzucanie zdjęć, dostępne jest 
przede wszystkim z aplikacji, którą 
pobiera i instaluje się na smartfonie.  
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Zakładanie profilu na portalu 
Facebook

Budowanie zainteresowania ini-
cjatywą i jej promocję najlepiej 
rozpocząć od zaangażowania 
lokalnej społeczności. Najprost-
szą i w dalszym ciągu skuteczną 
formą jest komunikacja za po-
średnictwem portalu Facebo-
ok,  która nie wymaga nakładów 
finansowych. Umożliwia on in-
formowanie o bieżących wydarze-

Jak założyć profil 
na portalu Facebook?

Aby założyć konto inicjatywy 
lub organizacji na portalu Face-
book, trzeba skorzystać z opcji 
skierowanej do firm i założyć 
tzw. Fan Page’a. Do tego należy 
posiadać tzw. swoje osobiste 
konto prywatne – założone na 
prawdziwe imię i nazwisko. Co 
ważne, wszelkie posty publiko-
wane w imieniu inicjatywy, pu-
blikowane są na jej oficjalnym 
koncie, a nie koncie prywatnym 
jego właściciela. Założenie pro-
filu oraz jego prowadzenie jest 
całkowicie bezpłatne. W przypad-
ku zakładania oficjalnego profilu 
inicjatywy lub projektu nie trzeba 
mieć także założonej działalności 
gospodarczej. Konto prywatne 
można założyć pod tym adresem: 
www.facebook.com

niach, organizowanie konkursów 
oraz budowanie społeczności 
zgromadzonej wobec konkret-
nej inicjatywy czy wydarzenia, 
np. koncertu czy wystawy. Jego 
połączenie z innymi formami pro-
mocji – eventami, komunikacją 
z mediami, reklamą i działalno-
ścią na innych portalach – może 
przynieść wymierne efekty. 

uWAgA
Zgodnie ze swoją polityką, portal Facebook usuwa 
tzw. fikcyjne konta, w których wykorzystywane 
są nieprawdziwe dane, czyli np. fałszywe imię 
i nazwisko. 
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1. Zakładanie profilu (w przy-
padku, kiedy posiadamy już 
konto prywatne na porta-
lu Facebook)

Należy wejść na stronę: www.
facebook.com/pages/create.php 
i wybrać kategorię Strony – 
w przypadku organizacji poza-
rządowych i realizowanych przez 
nią projektów odpowiednią opcją 
będzie: strona dobroczynnej or-
ganizacji non-profit lub spo-
łeczności.
Kolejnym krokiem będzie wybra-
nie z listy rozwijanej branży – lub 
tak, jak w przypadku organizacji 
non-profit, samej nazwy profilu 
i akceptacja regulaminu.

źródło: www.facebook.pl

WSKAZÓWKA
W przypadku, kiedy organizacja prowadzi wiele 
różnych inicjatyw, a nie ma jeszcze swojego profilu 
na portalu Facebook, najlepiej zacząć od założenia 
oficjalnego konta organizacji i wykorzystywania 
go do informowania o wszystkich realizowanych 
inicjatywach i projektach. Prowadzenie jednego 
profilu i skupienie uwagi osób zainteresowanych 
działalnością organizacji w jednym miejscu, będzie 
łatwiejsze i wygodniejsze, niż np. tworzenie profilu 
dla każdej inicjatywy czy projektu oraz bieżące 
uzupełnianie na nim treści i pozyskiwanie osób, 
które będą nimi zainteresowane.   
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2. Uzupełnienie danych

Następnie wypełniamy krótki 
formularz, w którym należy po-
dać wszelkie wymagane infor-
macje – będą one widoczne dla 
wszystkich użytkowników, któ-
rzy zobaczą nasz profil. Dlatego 
warto zadbać, aby były kom-
pletne i w interesujący sposób 
przedstawiły inicjatywę, której 
dotyczy Fan Page – możemy 
tutaj skorzystać z informacji, 

jakie zostały przygotowane 
w materiałach promocyjnych 
na temat organizacji.
W kolejnym polu wpisujemy ad-
res strony internetowej. 
Ostatnie pole to miejsce, w które 
należy wpisać unikalny adres 

uWAgA
Późniejsza zmiana unikalnego adresu   
na Facebooku może być utrudniona! 

na Facebooku. Będzie on bez-
pośrednio kierował do stworzo-
nego profilu. Dlatego też musi 
być on przemyślany, kojarzony 
z inicjatywą oraz w miarę krótki, 
np. www.facebook.com/zimow-
niksienkowka 

źródło: www.facebook.pl

3. Ustawienia zdjęcia 

Po ustaleniu unikalnego adresu i zapisaniu informacji należy przejść 
do ustawienia zdjęcia profilowego. Tutaj warto wykorzystać logo 
organizacji – lub w przypadku jego braku – miniaturkę rzeczywi-
stego zdjęcia, znak rozpoznawczy, do którego posiadamy prawa 
autorskie. Najprościej jest zgrać zdjęcie z dysku komputera. Zdjęcie 
powinno mieć wymiary 180 x 180 pixeli. 

4. dodawanie do ulubionych

Aby w przyszłości szybko i spraw-
nie móc odszukać utworzoną 
stronę należy dodać ją do ulubio-
nych – będzie ona wtedy zawsze 
widoczna z lewej strony w czasie 
przeglądania Facebooka.
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5. Ustawienie preferowanej 
grupy docelowej

Ostatni krok to „Preferowana 
grupa odbiorców”, gdzie wska-
zujemy osoby, do których ma być 
skierowana strona. Po pierwsze 
należy wybrać Lokalizację – to 
pole można zostawić puste, jeżeli 
profil ma docierać do osób np. 
z całej Polski lub Europy. Jednak 
jeśli grupą docelową są miesz-
kańcy np. konkretnego miasta, 
na którym działa organizacja, np. 
Płocka – najlepiej wybrać pierw-
szą opcję „Wszyscy w tej lokali-
zacji” i w polu poniżej zaznaczyć 
„Uwzględnij” oraz wpisać Płock. 
Dodatkowo w lokalizacji można 
uwzględnić osoby znajdujące się 
w obrębie np. najbliższych 40 km 
od wskazanego miejsca. Dzięki 
podaniu właściwych parametrów 
Fan Page będzie wyświetlany 
tylko konkretnej grupie docelo-
wej, czyli np. lokalnej społecz-
ności, a co za tym idzie będzie 
bardziej skuteczny.

Ta sama kwesta dotyczy wieku, 
płci oraz zainteresowań, w któ-
rych najlepiej wpisać informa-
cję nt. wcześniej ustalonej grupy 
docelowej, np. mężczyźni i ko-
biety w wieku 30-65+ lat, zain-
teresowani przyrodą, aktywnym 
spędzaniem wolnego czasu, ka-
jakarstwem, itp.

Aby przejść do dalszego etapu, 
należy zapisać zmiany.

źródło: www.facebook.pl

6. Spersonalizowanie profilu i jego inauguracja

Końcowy i najważniejszy etap zakładania profilu na Facebooku to 
jego personalizacja i przejście do udostępnienia go innym użyt-
kownikom portalu. Zanim to nastąpi trzeba pamiętać o tym, aby 
uzupełnić najważniejsze informacje o inicjatywie czy organizacji, 
dodać tzw. zdjęcie w tle oraz kilka pierwszych wpisów. Jeżeli na 
początku zdecydujemy się np. na zaproszenie swoich znajomych 
do polubienia strony warto, aby wiedzieli oni, jaka jest jej tematyka 
i co za jej pomocą chcemy przekazać. To sprawi, że będzie ona dla 
nich bardziej atrakcyjna i zachęci do jej obserwowania.

źródło: www.facebook.pl
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Na przykładzie poniższych stron można 
zobaczyć, jak bardzo zmienia się strona 
po dodaniu atrakcyjnych grafik. 
Strona Fundacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej 
- www.facebook.com/efrwp
Strona programu Na Własne Konto 
- www.facebook.com/nawlasnekonto

Oficjalny profil organizacji, jej projektu czy inicjatywy to wizytówka, 
która coraz częściej zastępuje stronę internetową. Dlatego warto 
już na samym początku określić do jakiej grupy docelowej ma on 
docierać, jakie treści ma zawierać i jak przekazywać je w atrak-
cyjny sposób. Podobnie więc jak przy tworzeniu strategii działań 
promocyjnych, warto stworzyć jej odpowiednik, który będzie 
wykorzystywany w prowadzeniu profilu na Facebooku.  

1. Oficjalny Fan Page to wi-
zytówka każdej firmy lub 
organizacji – należy dbać 
o to, aby zamieszczane tam 
treści były poprawne języko-
wo, graficznie i przedstawiały 
prawdziwe informacje. 

2. Fan Page nie powinien być 
traktowany jako „tablica 
reklamowa” – jego podsta-
wą jest zamieszczanie cie-
kawych, angażujących, ale 
nienachalnych treści – nie 
jest to miejsce, gdzie można 
wrzucać duże ilości reklam.  

3. Grupa docelowa – należy ją 
określić jeszcze przed roz-
poczęciem tworzenia po-
stów i dostosować do niej 
zamieszczanych materiałów, 
np. poprzez dobór odpowied-
niego języka, grafik, itp.

4. Regularne publikowanie 
postów – wpisy powinny 
być publikowane w sposób 
przemyślany.  Zbyt dużo tre-
ści - publikowanych nawet 
kilka razy dziennie - może 
być odebrane, jako tzw. “spa-
mowanie”, z kolei zbyt rzad-
kie może skutkować tym, że 
profil zostanie zapomniany 
przez użytkowników Face-
booka. Optymalnym rozwią-
zaniem jest publikowanie 
wpisów przez od 4 do 6 razy 
w tygodniu w odpowiednich 
przedziałach czasowych. 
Można je zbadać za pośred-
nictwem statystyk i wybierać 
te godziny, w których posty 
są najbardziej popularne. 

5. Odpowiednia długość po-
stów – w mediach społecz-
nościowych, w tym również 
na Facebooku nie należy 
zamieszczać zbyt długich 
postów – nie są one chętnie 
czytane. Dłuższe wypowie-
dzi mogą być publikowane 
np. na stronie internetowej. 

6. Grafiki i zdjęcia są prak-
tycznie niezbędne w komu-
nikacji na FB – w głównej 
mierze od ich atrakcyjności 
i tego czy przykują uwagę 
odbiorcy zależy skuteczna 
komunikacja. Użytkownicy 
portalu codziennie są zale-
wani ogromną liczbą grafiki 
i materiałów video, dlatego, 
tworząc posty na własną 
stronę warto opracować sza-
blon wpisu i zadbać o jego 
oprawę graficzną.  

7. Facebook to portal spo-
łecznościowy, w którym 
kluczową rolę odgrywa 
dwustronna komunikacja. 
Dlatego trzeba dbać o osoby, 
które są odbiorcami strony 
organizacji – odpowiadać na 
ich komentarze i wiadomości 
prywatne. 

8. Nie na każdym profilu, 
a przede wszystkim Fan 
Page’u organizacji pozarzą-
dowej czy stowarzyszenia, 
jest miejsce na popularne 
memy, zdjęcia zwierza-
ków czy śmieszne obrazki 
– należy unikać tego typu 
wpisów. 

 PRZYKŁAD

Najważniejsze 
zasady 

prowadzenia 
profilu 

na Facebooku
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prZYKŁADOWY pLAN DZiAŁAŃ 
prOMOcYJNYcH

Powyżej omówiliśmy sposoby i metody promocji or-
ganizacji lub jej projektów, pozyskiwania sponsorów, 
patronów medialnych oraz współpracy z mediami. 
Pamiętajmy, że nie mogą one istnieć samodzielnie 
– muszą być połączone z realizowanym przez nas 
wydarzeniem. Poniżej przedstawiamy przykładowy 
plan działań promocyjnych z wykorzystaniem po-
wyższych narzędzi.

Fundacja EFRWP realizuje pro-
jekt Leśna Akademia Sportu 
Dzieci i Młodzieży (LAS), któ-
ry jest skierowany do uczniów 
klas IV-VII szkół podstawowych 
z gmin wiejskich i miejsko-
-wiejskich. W ramach projektu 
w szkołach odbędą się bezpłatne 
zajęcia pozalekcyjne w formie 
treningów sportowych, które 
obejmą szereg gier i zabaw lek-
koatletycznych, takich jak: tor 
przeszkód: drabinka koordy-

Celem niniejszych działań jest dotarcie z informacją 
o Olimpiadzie, projekcie LAS i szkołach biorących 
w nim udział do mieszkańców woj. dolnośląskiego. 
Aby osiągnąć ten cel, zostanie nawiązana współpraca 
z mediami lokalnymi – w formie patronów medial-
nych oraz zaproszenie dziennikarzy poszczególnych 
mediów na wydarzenie.

nacyjna, bieg przez płotki, rzut 
oszczepem młodzieżowym do 
celu, trójskok w strefach czy 
bieg sztafetowy, połączonych 
z quizem wiedzy o sporcie. Cykl 

zajęć w szkole jest zwieńczony 
olimpiadą sportową z udziałem 
gwiazd sportu – polskich mi-
strzów w konkurencjach lekko-
atletycznych.
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Etapy projektu Działanie Przygotowanie Data realizacji

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 
informacyjnych nt. 
Olimpiady

• opis projektu
• logo projektu
• regulamin i zasady rekrutacji
• plakat/grafiki

01.08.2017

Przygotowanie Pozyskanie patronów 
medialnych

• wytypowanie mediów, wysyłka 
oficjalnego listu z zaproszeniem, 
ustalenia dt. zasad współpracy

01.08.2017

Przygotowanie Przygotowanie informacji 
na stronę internetową i FB

• zapowiedź olimpiady
• cykl wpisów z grafikami

01-10.08.2017

Przygotowanie Zaproszenie na Olimpiadę • opracowanie grafiki zaproszenia 10.08.2017

Przygotowanie Baza mediów • media lokalne z woj. dolnośląskiego
• dziennikarze zajmujący się tematyką 

sportu

15.08.2017

Przygotowanie Dystrybucja zaproszenia • poprzez wiadomość e-mail do 
poszczególnych redakcji 

• umieszczenie prośby o potwierdzenie 
obecności do 05.09.2017

15.08.2017

Przygotowanie Potwierdzenie obecności 
mediów

• potwierdzenie telefoniczne redakcji, 
które nie odpowiedziały na zaproszenie

• przygotowanie listy obecnych mediów 
(ustalenie liczby materiałów prasowych)

05.09.2017

Przygotowanie Materiały prasowe dla 
dziennikarzy

• przygotowanie komunikatu prasowego 
nt. Olimpiady, uczestników i projektu

• druk materiałów dla dziennikarzy

09.09.2017

Olimpiada Relacja z wydarzenia na 
portalu Facebook

• zamieszczenie zdjęć z poszczególnych 
etapów olimpiady

10.09.2017

Olimpiada Współpraca z mediami • przekazanie materiałów prasowych 
dziennikarzom

• zachęcenie ich do przeprowadzenia 
wywiadów z uczestnikami

10.09.2017

Zakończenie 
działań

Podsumowanie wydarzenia • informacja prasowa nt. przebiegu 
i wyników olimpiady (liczba uczestników, 
zwycięzcy)

• aktualność na stronę internetową
• podsumowanie projektu do 

przygotowanej na ten cel zakładki 
zakładki

12.09.2017

Zakończenie 
działań

• broszura w wersji elektronicznej 
z relacją fotograficzną

• wyniki działań medialnych (liczba 
publikacji medialnych nt. Olimpiady)

20.09.2017
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MAteriAŁY prOMOcYJNe

iDeNtYFiKAcJA 
WiZUALNA

W oby przypadkach ważne jest, aby przy ich projek-
towaniu i produkcji kierować się zasadą uniwersal-
ności. Lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie 
stosownego folderu o organizacji, np. z miejscem na 
wklejenie informacji o najnowszych osiągnięciach niż 
przygotowywanie go każdorazowo od nowa.

Materiały promocyjne to ważny 
element dla organizacji pozarzą-
dowych, który jest niezbędny do 
prezentacji jej działalności wśród 
grup docelowych. Ze względu 
na ich przydatność możemy po-
dzielić je na materiały potrzebne 
na stałe w bieżącej działalności 
(strona internetowa, folder, ma-
teriały informacyjne, itp.) oraz 

takie, które wykorzystywane są 
podczas promocji konkretne-
go wydarzenia lub inicjatywy, 

czyli np. plakaty, ulotki, gadżety 
reklamowe (np. balony, kubki, 
długopisy).

Najczęściej wykorzystywane materiały promocyjne:

 ^ Ulotki, foldery i katalogi, plakaty i biuletyny;
 ^ Strona internetowa;
 ^ Segregatory, teczki i torebki;
 ^ Gadżety firmowe;
 ^ Stojaki reklamowe, roll-up, bannery;
 ^ Płyty CD i DVD, pamięci USB z prezentacją organizacji.

Identyfikacja wizualna to zestaw znaków komunikacyjnych i symboli, które 
wyróżniają naszą organizację na tle innych podmiotów. Powinna być ona 
spójna z celami i misją, a także tworzyć czytelny i zapamiętywany obraz, 
kojarzony z naszą działalnością. Do identyfikacji wizualnej zaliczamy 
logo wraz z zasadami jego wykorzystywania (kolory, rozdzielczość, 
które określane są w tzw. księdze znaku), czcionka, kolorystyka czy 
znaki graficzne. Na podstawie tych elementów określa się, jak wyglądać 
mają inne materiały, np. wizytówki, papier firmowy, strona internetowa, 
katalogi, ulotki, plakaty, czyli wszystkie elementy, które wpływają na 
kształtowanie wizerunku organizacji na zewnątrz.
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Najważniejsze elementy identyfikacji wizualnej:

 ^ Zgodna z misją, obszarem działania i celami organizacji.
 ^ Nieskomplikowana, czytelna i łatwa do zapamiętania.
 ^ Wywołująca pozytywne skojarzenia, związane z działalno-
ścią organizacji.

 ^ Prosta w późniejszej edycji, do wykorzystania w różnego typu 
materiałach reklamowych (strona internetowa, ulotki, plakaty, itp.).

przykłady logotypów organizacji 
pozarządowych:

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
źródło: www.calapolskaczytadzieciom.pl

Garncarska Wioska, źródło: www.garncarskawioska.pl

Fundacja „Łąka”, 
źródło: www.laka.org.pl

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, 
źródło: www.lgdnisko.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej „SIEDLISKO”, 
źródło: www.siedlisko.gniezno.pl

WSKAZÓWKA
Tak jak widać na powyższych przykładach, logo 
wykorzystywane przez organizację pozarządową 
nie musi zawierać skomplikowanych znaków czy 
grafik. Do jego stworzenia z powodzeniem można 
wykorzystać dostępne rodzaje czcionek, odpo-
wiednio dobrane kolory, proste grafiki lub rysunki 
wykonane przez podopiecznych czy współpra-
cowników organizacji. 
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MAteriAŁY iNFOrMAcYJNe 

Kolejnym krokiem w prowadze-
niu działań promocyjnych jest 
przygotowanie kompletu infor-
macji o organizacji oraz prowa-
dzonych przez nią projektach. 
Uporządkowanie i zebranie 
w jednym miejscu opisu pro-
wadzonej działalności, historii 
i okoliczności powstania, do-
tychczasowych osiągnięć oraz 
materiałów graficznych, takich 
jak logotyp pozwoli szybko odpo-
wiadać na pytania dotyczące re-
alizowanych inicjatyw, zachować 
spójny przekaz w informowaniu 
o naszej działalności oraz spraw-
nie tworzyć oferty czy zapytania 
do partnerów i sponsorów.

elementy materiałów informacyjnych:

1. Krótki opis organizacji – najważniejsze informacje i fakty nt. 
organizacji, jej historii oraz działalności (ok ¼ strony kartki A4.), 
takie jak: 
a. data powstania, cel i główny profil działalności, realizowa-

ne projekty;

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, 
działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej 
wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych spo-
łeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim 
na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do 
osób zamieszkujących obszary wiejskie.

YOUNGSTER to ogólnopolski program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży 
wiejskiej poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia uczniów trzecich 
klas gimnazjum prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania 
opracowaną przez wydawnictwo Macmillan. W 10-letniej historii programu z z tej 
dodatkowej formy edukacji skorzystało ponad 28 tysięcy uczniów z ponad 360 
gimnazjów z całej Polski.

b. Opis realizowanego projektu – najważniejsze informacje 
nt. jego głównych założeń, celów i misji.

2. Zdjęcia dokumentujące zrealizowane projekty, zdjęcia pracow-
ników i władz organizacji.

3. Biografie najważniejszych przedstawicieli, np. władz oraz ko-
ordynatorów projektów.

4. Logotyp lub znak graficzny.
5. Broszura, prezentacja lub folder w wersji elektronicznej (np. 

w formacie PDF) o organizacji, realizowanych projektach czy 
konkretnej inicjatywie, np. w formie prezentacji multimedialnej.

6. Materiały informacyjno-reklamowe (ulotki, broszury, czasami 
foldery, itp.).

 PRZYKŁAD

 PRZYKŁAD
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7. Fakty i liczby, czyli najważniejsze informacje statystyczne 
(liczba zrealizowanych projektów, ilu uczestników dotychczas 
wzięło w nich udział, efekty działań, np. liczba posadzonych 
drzew, zrealizowanych warsztatów czy doposażonych przez 
organizację świetlic, itp.) oraz dane historyczne (kluczowe fakty 
z historii naszej organizacji).

8. Partnerzy – pakiet informacji wraz z logotypami dotyczący 
sponsorów, patronów i instytucji wspierających działalność 
organizacji (uwaga – ważne jest, aby pozyskać zgody partnerów 
na zamieszczanie ich logotypu w naszych materiałach infor-
macyjnych).

WSKAZÓWKA
Tak przygotowany zestaw materiałów ma wiele 
różnych zastosowań – można zamieścić go na 
stronie internetowej, dołączyć do komunikatów 
wysyłanych do dziennikarzy oraz prezentować 
potencjalnym partnerom oraz sponsorom. 



PAMIĘTAJ!
Powyższy przykład materiałów informacyjnych jest bardzo szeroki, a ich dobór 
powinien być uzależniony od potrzeb danej organizacji – na początek najlepiej 
zacząć od przygotowania opisu organizacji oraz opisów poszczególnych projektów.
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ULOtKi, BANNerY, pLAKAtY, 
cZYLi trADYcYJNe FOrMY 
reKLAMY

Można dzięki nim dotrzeć do 
społeczności lokalnej i poinfor-
mować ją o wydarzeniu lub re-
alizowanej  inicjatywie. Plakaty 
i bannery sprawdzają się zarów-
no w okolicy siedziby organizacji 
czy miejsca realizacji projektu, 
jak i w innych miejscach, zwłasz-
cza tych często uczęszczanych.

Jednym z najbardziej popularnych oraz ciągle sku-
tecznym, w szczególności na obszarach wiejskich 
elementem materiałów promocyjnych, są tradycyjne 
formy reklamowe, takie jak plakaty, ulotki czy bannery.
Promuj rozwiązania korzystne dla środowiska na-
turalnego i zastanów się, czy materiały drukowane 
możesz zastąpić np. ulotkami lub plakatami w wer-
sji elektronicznej!

WSKAZÓWKA
Stworzenie materiałów reklamowych można zlecić specjaliście od reklamy lub 
grafikowi, ale także można to zrobić samodzielnie, wykorzystując do tego dostępne 
programy graficzne lub edytory tekstu. Przy tworzeniu prostych materiałów rekla-
mowych można skorzystać np. z edytorów tekstu, takich jak Microsoft Word czy 
też bezpłatny Openoffice Writer. Posiadają one specjalnie przygotowane szablony, 
np. biuletynu, broszury czy ulotki, które można wypełnić własnym tekstem oraz 
zdjęciami i wydrukować na tradycyjnej drukarce.  Można też zapytać w lokalnej 
drukarni/firmie poligraficznej, czy istnieje możliwość druku tzw. „po kosztach”.
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Wskazówki tworzenia 
materiałów graficznych do druku:

 ^  Ustalenie grupy docelowej, 
do której skierowany będzie 
konkretny materiał – na tej 
podstawie należy dobrać 
odpowiedni tekst oraz grafi-
kę – inny styl i treść w przy-
padku ulotki adresowanej do 
uczniów szkoły podstawowej, 
a inny, gdy materiał kierujemy 
do seniorów.

 ^  Przygotowując tekst, nie nale-
ży używać zbyt różnorodnych 
rodzajów czcionek – najlepiej 
wykorzystać jedną czcionkę, 
a niektóre informacje podkre-
ślić korzystając z pogrubienia, 
pochylenia lub podkreślenia. 

 ^  Zastosowanie ilustracji i zdjęć 
pomaga przykuć uwagę od-
biorców – należy jednak zdecy-
dować, czy wykorzystamy kilka 
mniejszych czy jeden większy 
obraz, szczególnie przy ogra-
niczonej ilości miejsca.

uWAgA
Dystrybucja ulotek i plakatów jest regulowana 
przepisami prawa. Każdy samorząd gminny 
ma możliwość decydowania o miejscowych 
przepisach porządkowych w ramach których 
rozdawanie ulotek w niedozwolony sposób może 
być potraktowane jako wykroczenie. Ulotki można 
zamieszczać tylko w tych miejscach, które są do 
tego wyznaczone – np. słupy i tablice ogłoszeń 
oraz rozdawać bezpośrednio do rąk odbiorcy. 
W przypadku dystrybucji materiałów promocyjnych 
do skrzynek pocztowych – można to robić tylko 
pod warunkiem, gdy nie jest na niej umieszczony 
zakaz. Aby móc zostawić ulotki np. w miejscowym 
sklepie lub Urzędzie Gminy fakt ten należy 
wcześniej uzgodnić. 



 ^  Ulotki i plakaty można wyko-
nać w różnych rozmiarach, 
a do ich druku wykorzystu-
je się także papier o różnej 
grubości i powierzchni. Przy 
ograniczonym budżecie naj-
lepiej korzystać z rozmiarów 
standardowych, np. A5 (pół 
arkusza A4 – 210 mm x 148.5 
mm) lub DL (1/3 arkusza A4 
– 210 mm x 99 mm). Mając 
nieco większy budżet warto 
się zastanowić nad ulotkami 
składanymi, które pozwalają 
zmieścić znacznie więcej in-
formacji.

 ^ Przed drukiem materiałów 
trzeba go dokładnie przejrzeć 
i sprawdzić, czy nie występują 
w nim literówki – bardzo łatwo 
je przeoczyć. 
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przykładowe 
rodzaje reklamy:

 ^ Banner – zazwyczaj biała, 
prostokątna płachta, na któ-
rej można wydrukować treści 
reklamowe. Bannery nie mają 
stałych wymiarów, zależą one 
od miejsca, gdzie mają być 
zawieszone. Produkowane 
są na różnych podłożach: od 
papierowych po przepusz-
czającą światło plastikową 
siatkę, na której za pomocą 
różnych metod nadruku na-
noszony jest obraz graficzny. 
Są zazwyczaj wieszane na 
ogrodzeniach, nad ulicami, itp. 
a więc powinny przykuwać 
uwagę z dalszej odległości 
(duże litery, minimum treści).

 ^ Banner internetowy – podstawowa forma reklamy internetowej. 
Jest to graficzny element (często w formie prostokąta, wyglądem 
zbliżony do tradycyjnego banneru), który zamieszczony jest 
w różnych witrynach internetowych. Po kliknięciu w niego prze-
nosi na stronę internetową danej organizacji, firmy lub produktu. 

 ^ Billboard – wielkoformatowa tablica reklamowa umieszczana 
na ścianach domów i specjalnych konstrukcjach w miejscach 
dużego ruchu przechodniów i samochodów. Ze względu na 
ograniczone zdolności percepcji, reklama na billboardach, po-
dobnie jak na bannerze, nie może być przeładowana szczegó-
łowymi informacjami.

 ^ Folder – materiał reklamowy w formie niewielkiej książki, zawie-
rający opisy ze zdjęciami, mapki, najważniejsze dane dotyczące 
organizacji i jej działalności. Może występować w różnych for-
matach, np. A5, A4 w pionie lub poziomie, A3 lub DL.

 ^ Broszura – materiał reklamowy, zazwyczaj bardziej obszerny 
objętościowo niż folder.  

 ^ Gadżety lub upominki reklamowe to jedne z najpopularniejszych 
narzędzi promocji. Zazwyczaj są to różnego rodzaju drobne 
produkty, z których korzysta się w życiu codziennym, np. kubki, 
długopisy, notesy, itp. Są oznaczone znakami firmowymi i wrę-
czane sponsorom, partnerom i pracownikom w celu promocji, 
podziękowania.

WSKAZÓWKA
Przy projektowaniu  gadżetów reklamowych warto 
zdecydować się na takie, które nie będą użyte jed-
norazowo, ale posłużą przez dłuższy okres czasu, 
np. kubek czy długopis. Warto też dostosować je 
do grupy docelowej, dla której są one przeznaczo-
ne, np. artykuły szkolne lub edukacyjne dla dzieci, 
a przybory biurowe dla pracowników sponsora 
lub partnera.  Zamawianie gadżetów w większych 
ilościach pozwoli na obniżenie kosztów za każdą 
sztukę produktu.
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WSKAZÓWKi 
wykorzysTywAnIA MATerIAłów reklAMowych
Materiały informacyjne, takie jak ULOTKI, BROSZURY CZY FOLDERY sprawdzą się 
podczas bezpośredniej promocji projektów, np. podczas indywidualnych rozmów 
lub wydarzeń specjalnych. Ich dodatkową funkcją jest również zaprezentowanie 
prowadzonych projektów potencjalnym sponsorom lub lokalnym władzom.

Formy reklamowe, takiej jak PLAKATY, BANNERY CZY BILLBOARDY umieszczo-
ne w często odwiedzanych miejscach lub w miejscu realizacji projektu pomogą 
zainteresować przechodniów i poinformować ich o zaplanowanym wydarzeniu. 

Materiały reklamowe, takie jak ROLL-UP, POTYKACZ CZY GADżETY REKLAMOWE 
mogą być przydatne podczas organizacji wydarzeń specjalnych, np. udziale w lo-
kalnym pikniku, dniach gminy, targach. Pozwalają one oznaczyć i zwrócić uwagę 
na stoisko naszej organizacji, a gadżety w formie symbolicznych upominków, 
np. cukierków lub długopisów z logo, są dobrym sposobem na podziękowanie za 
zainteresowanie i udział w wydarzeniu. 



 ^ Insert – wszelkiego rodzaju 
ulotki, foldery, gadżety, wrzu-
cane lub wklejane do wyda-
nia tytułu prasowego. Inserty 
dzieli się na trzy podstawowe 
typy: wrzutki – luźno wrzu-
cone między strony pisma, 
ulotki, wszywki – ulotki zszyte 
z pozostałymi stronami pi-
sma, wklejki – przyklejone do 
jakiejś strony próbki reklamo-
wanego produktu.

 ^ Moduł ogłoszeniowy to roz-
miar najmniejszej, dopusz-
czalnej przez dane pismo 
przestrzeni reklamowej. 

 ^ Outdoor  to reklama ekspo-
nowana na zewnątrz na tabli-
cach reklamowych, słupach 
ulicznych, ścianach budynków, 
wiatach przystankowych itp. 

 ^ Potykacz – stojak reklamo-
wy zbudowany z dwóch płyt 
połączonych z sobą w gór-
nej krawędzi. Po rozstawie-
niu mają kształt zbliżony do 
litery A. Stojaki tego typu są 
wystawiane np. przed stoisko 
na wydarzeniu w celu wzbu-
dzenia zainteresowania prze-
chodniów określoną ofertą. 

 ^ ROLL-UP – system wysta-
wienniczy składający się 
z aluminiowej kasety, która 
kryje szybko rozkładalną grafi-
kę oraz rozkładanego stelaża 
podtrzymującego rozłożoną 
grafikę. Grafika drukowana 
jest na powlekanym papierze 
lub tworzywie sztucznym. 

 ^ Standy – stojąca forma re-
klamy wykonana najczęściej 
z tektury litej lub falistej z na-
drukowaną treścią. 

PAMIĘTAJ!
Przy tworzeniu materiałów promocyjnych warto 
zachować jednakowy styl, układ i elementy gra-
ficzne – dzięki temu materiały są bardziej czytelne 
i kojarzone z działalnością organizacji.
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NArZĘDZiA prZYDAtNe 
W prOWADZeNiU DZiAŁAŃ 
prOMOcYJNYcH 

Rozwój społeczności interne-
towych i przenoszenie działań 
promocyjnych do sfery online 
skutkuje, m.in. rozwijaniem przez 
firmy, ale także prywatne osoby, 
tzw. wolnego oprogramowania 
(ang. free software), które może 

być wykorzystywane przez 
użytkowników prywatnych, fir-
my oraz administrację publiczną 
do swojej działalności. Jest to 
alternatywa dla tradycyjnych, 
profesjonalnych programów 
(np. graficznych), których zakup 

i użytkowanie niesie za sobą 
wysokie koszty, często poza 
zasięgiem organizacji pożytku 
publicznego. Oto wybrane narzę-
dzia, dostępne w formie bezpłat-
nej, które można wykorzystać 
w działaniach promocyjnych. 

Strona internetowa to podsta-
wowe narzędzie promocji, za 
pomocą którego można przeka-
zać informacje o realizowanych 
działaniach, dane kontaktowe 
czy pochwalić się efektami pracy 
naszej organizacji. Dzięki dostęp-
ności wielu darmowych narzędzi 
stworzenie strony internetowej 
wcale nie musi wiązać się z du-
żymi nakładami finansowymi. 
Przykładem może być darmo-
we oprogramowanie WordPress, 
którego instalacja i obsługa nie 
wymaga specjalistycznej wie-
dzy informatycznej.

WordPress (www.pl.wordpress.org) – to jeden z najpopularniejszych 
systemów zarządzania treścią na świecie. W założeniu miał on 
pełnić funkcję platformy, na której zakładane są blogi, ale dzięki 
systematycznemu dodawaniu nowych funkcji i tzw. wtyczek, przy-
pomina on profesjonalny system tworzony na specjalne zamówienie. 

CMS – System Zarządzania Treścią (skrót od angielskiego Con-
tent Management System to strona internetowa, posiadająca panel 
administracyjny, który pozwala na samodzielne  i bezpłatne zmie-
nianie treści bez znajomości programowania. Za jego pomocą 
można dodawać, modyfikować i usuwać teksty, grafiki czy zdjęcia 
ze strony internetowej oraz tworzyć całe podstrony oraz działy 
tematyczne. Podczas pisania tekstu można używać przycisków 
do formatowania tekstu (np. pogrubianie, wstawianie odnośnika) 
podobnych do tych z Worda.

WordPress jako tzw. Otwarte Oprogramowanie (ang. Open Source) 
jest darmowy. Z powodzeniem może być wykorzystywany do pro-
wadzenia prostej strony internetowej lub bloga. Jest najprostszym 
w użyciu programem i nie wymaga znajomości języków progra-
mowania. Można go pobrać i zapisać na komputerze lub korzystać 
z platformy internetowej. Dostępny jest w wersji polskojęzycznej. 

WSKAZÓWKA
Instrukcję obsługi oraz procesu tworzenia strony 
można znaleźć na oficjalnej stronie oprogramo-
wania: www.pl.wordpress.org



strony 
internetowe 
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Alternatywą dla tworzenia własnej strony internetowej jest także 
ogólnopolska platforma internetowa www.naszawioska.pl, stworzo-
na przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Można na niej założyć 
i prowadzić darmową stronę sołectwa lub wsi w dostępnym, modelo-
wym schemacie. Sołectwa, które rejestrują się na portalu, otrzymują 
bezpłatnie nie tylko narzędzie do stworzenia i administrowania swojej 
strony internetowej, ale także indywidualny adres internetowy 
www.nazwatwojejwsi.naszawioska.pl, hosting oraz wsparcie 
techniczne. Dodatkowo wsie i sołectwa, które posiadają już strony 
i nie chcą z niej rezygnować, mogą podpiąć się pod interaktywną 
mapę Polski promując w ten sposób siebie oraz ideę portalu.

portal dla sołectw 
www.naszawioska.pl

Rejestracji na portalu można do-
konać poprzez wejście na stronę 
internetową www.naszawioska.pl. 
Aby dodać sołectwo należy klik-
nąć na przycisk znajdujący się 
w górnym prawym rogu o na-
zwie DODAJ SOŁECTWO, który 
przekieruje do formularza reje-
stracyjnego.

uWAgA
Już na początku rejestracji w portalu www.naszawioska.pl musimy określić, czy 
jesteśmy sołtysem czy też nie. O ile nie trzeba być sołtysem, aby być administratorem 
strony sołectwa, to zgodnie z regulaminem strony, sołtys powinien wiedzieć 
o tym, iż strona taka powstaje oraz być aktywnie zaangażowanym w jej tworzenie. 
Dlatego też w momencie rejestracji należy podać dane kontaktowe do sołtysa. 
Jeżeli danych tych nie znamy należy skontaktować się z sołtysem. Jeżeli jesteśmy 
sołtysem, ale ktoś inny będzie prowadził stronę za nas, to należy podać dane tej 
osoby, a poniżej dane sołtysa.



Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kroków rejestracji 
w portalu można znaleźć tutaj: www.naszawioska.pl

Za pośrednictwem własnej strony 
na portalu www.naszawioska.pl
można dodawać bieżące aktu-
alności z życia sołectwa, two-
rzyć zakładki dotyczące np. 
społeczności lokalnej, turystyki 
czy rekreacji, uzupełnione zdję-
ciami i dokumentami do po-
brania. Dodatkową opcją jest 
także możliwość wysyłki new-

sletteru, czyli wiadomości au-
tomatycznie wysyłanej do osób 
zarejestrowanych na stronie, np. 
mieszkańców danego sołectwa, 
a także tworzyć ogłoszenia oraz 
dodawać lokalne firmy i intuicje, 
takie jak sklep spożywczy, biuro 
parafialne, posterunek policji czy 
też biblioteka.
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tWOrZeNie MAteriAŁÓW 
GrAFicZNYcH

Obecnie coraz więcej narzędzi 
graficznych, szczególnie tych do-
stępnych z poziomu przeglądarki 
internetowej, jest darmowa i sta-
nowi korzystną alternatywę do 
drogiego, profesjonalnego opro-
gramowania komputerowego. 
Ich dodatkową zaletą jest to, że 
są łatwe i intuicyjne w obsłudze. 
Nie trzeba być specjalistą, aby za 
ich pomocą stworzyć wartościo-
we oraz wysokiej jakości grafiki. 

Korzystając ze strony internetowej, mediów społecz-
nościowych czy podczas przygotowywania ulotek lub 
plakatów, warto zadbać o to, aby tworzone materiały 
graficzne wyglądały profesjonalnie i były ze sobą 
spójne. Powinny zawierać  powtarzalne elementy 
identyfikacji wizualnej (jeden styl graficzny, zbliżone 
kolory i rodzaje czcionek, itp.). 

 ^ Canva (www.canva.com) to narzędzie/portal internetowy, który 
pozwala na samodzielne przygotowywanie różnych materiałów 
promocyjnych, np. ulotek, plakatów czy wpisów do mediów 
społecznościowych. Jest bardzo intuicyjny, łatwy w obsłudze 
i składa się z gotowych szablonów, które można edytować 
w ramach swoich potrzeb. Niektóre dodatkowe elementy są 
płatne, ale darmowa baza jest bardzo rozbudowana. Można 
dodawać do niego własne zdjęcia. Dostępny w języku polskim. 

 ^ GIMP to darmowy program graficzny dostępny do pobrania 
dla systemów operacyjnych GNU/Linux, OS X oraz Windows. 
Za jego pomocą można obrabiać zdjęcia oraz tworzyć ma-
teriały promocyjne.  Nie posiada wersji online ani aplikacji na 
urządzenia mobilne. Program jest dostępny w języku polskim 
Można go pobrać z oficjalnej strony: www.gimp.org

 ^ ImgFlip (www.imgflip.com) to bezpłatne narzędzie (portal inter-
netowy) do przekształcania filmów w tzw. gify, które z powodze-
niem można wykorzystać np. w mediach społecznościowych. 
Dostępny w języku angielskim. 

przykłady darmowych programów 
do tworzenia materiałów 

graficznych:

52



BANKi DArMOWYcH ZDJĘĆ

Podczas przygotowywania materiałów promocyj-
nych, np. stron internetowych, informacji do mediów 
społecznościowych, ulotek czy broszur niezbędne 
jest posiadanie praw autorskich do wykorzystanych 
w nich zdjęć czy grafik.

Odpowiednio dobrane fotogra-
fie, profesjonalnie wykonane i o 
wysokiej jakości (tak, aby można 
było je zastosować np. w druku), 
znacząco wpływają na finalny 
kształt przygotowywanych 
materiałów i ich atrakcyjność. 
Alternatywą dla wykonania se-
sji zdjęciowej lub zakupu zdjęć 
są darmowe zdjęcia stockowe 
dostępne w coraz liczniejszych 
tzw. bankach zdjęć. To swego 
rodzaju internetowe biblioteki 
z fotografiami oraz grafikami, 
które można wykorzystywać bez 
żadnych opłat, na podstawie bez-
płatnych licencji.

uWAgA
Podczas poszukiwania materiałów w bezpłatnych 
bankach zdjęć trzeba zwrócić uwagę na to, na 
jakiej zasadzie są one udostępnianie przez autorów 
i w jakich celach można je wykorzystywać. 
Najpopularniejszym obecnie systemem 
licencjonowania praw autorskich są tzw. licencje 
Creative Commons. Pozwalają one twórcom 
zachować ich prawa autorskie, ale także bezpłatnie 
udostępniać je innym użytkownikom. 



rodzaje licencji umożlwiające darmowe korzystanie 
z utworów objętych prawami autorskimi (zdjęć, 
filmików, grafik, itp.):

 ^ Creative Commons Zero (skrót CC0) – utwory na tej licencji 
można kopiować i wykorzystywać nawet w celach komercyj-
nym bez pytania o zgodę autora, który zrzekł się swoich praw 
autorskich i przekazał utwór do tzw. domeny publicznej. 

 ^ Creative Commons Uznanie Autorstwa (skrót CC BY) – utwory 
na tej licencji wolno kopiować i zmieniać, np. poprzez tworzenie 
kolaży, pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora 
oryginalnego utworu.

 ^ Creative Commons Uznanie autorstwa – Na Tych Samych 
Warunkach (skrót CC-BY-SA) –  utwory na tej licencji można 
kopiować i rozpowszechniać pod warunkiem, że oznaczymy 
jego autora i napiszemy, jakie zmiany zostały w nim dokonane.

Więcej informacji: www.creativecommons.pl
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WSKAZÓWKA
Informacji o obowiązującej licencji należy szukać 
przy każdym zdjęciu lub innym utworze (przed 
pobraniem go na swój dysk w komputerze). Naj-
częściej są one podpisane skrótami i znajdują się 
obok informacji o rozdzielczości fotografii. 



przykładowe banki darmowych zdjęć:

 ^ Free Digital Photos (www.freedigitalphotos.net) – oferuje dar-
mowe zdjęcia w niewielkiej rozdzielczości (większe rozdzielczości 
są płatne), które dobrze sprawdzą się na stronach internetowych 
czy w mediach społecznościowych. Aby pobrać darmowe 
zdjęcie należy zaakceptować regulamin oraz podać swój adres 
e-mailowy. 

 ^ Free Images (www.pl.freeimages.com) – umożliwia pobieranie 
zdjęć po wcześniejszym zalogowaniu w serwisie i zaakcepto-
waniu regulaminu portalu. 

 ^ Pixabay (www.pixabay.com/pl) oferuje zdjęcia, w ramach licencji 
Creative Commons Zero dzięki czemu można je legalnie kopio-
wać i wykorzystywać. Nie jest wymagana rejestracja na portalu.

 ^ Pexels (www.pexels.com) to wyszukiwarka zdjęć (w języku 
angielskim), w której udostępniane są wysokiej jakości zdjęcia 
na podstawie licencji Creative Commons Zero.

 ^  Unsplash (www.unsplash.com) – zbiór zdjęć udostępnianych na 
licencji Creative Commons Zero zawierający fotografie wysokiej 
jakości z przewagą artystycznych ujęć i krajobrazów. 

 ^ Flaticon (www.flaticon.com) – zbiór ikonografik (w języku an-
gielskim) o różnej tematyce do wykorzystania w prezentacjach, 
publikacjach, itp. Nie jest wymagana rejestracja.
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prZYKŁADOWA iNFOrMAcJA prAsOWA

Informacja prasowa, 22 czerwca 2017 r.

Uczniowie z woj. dolnośląskiego rozpoczynają przygodę z lekkoatletyką 

Uczniowie szkół podstawowych z woj. dolnośląskiego zmierzą się z dyscyplinami olimpijskimi pod-
czas dodatkowych zajęć sportowych w swoich szkołach. Pierwsze treningi w ramach projektu Leśna 
Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) rozpoczęły się 12 czerwca i będą realizowane do końca 
września br. Projekt LAS organizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W projekcie edukacyjnym Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) – tegoroczna edycja 
realizowana jest w województwie dolnośląskim, wezmą udział uczniowie z 50 szkół podstawowych 
z gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Zajęcia pozalekcyjne w formie treningów lekkoatletycznych 
rozpoczęły się 12 czerwca i będą odbywały się do końca września 2017 roku na terenie szkół oraz 
pobliskich kompleksów leśnych.

Projekt LAS został zainagurowany 9 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, gdzie odbyło 
się szkolenie metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy następnie poprowadzą tre-
ningi lekkoatletyczne w szkołach. W ramach szkolenia z udziałem Marka Wochny, autora scenariuszy 
i merytoryki Leśnej Akademii Sportu, zostały omówione m.in. założenia projektu oraz scenariusze 
zajęć sportowych. Nauczyciele wzięli również udział w zajęciach praktycznych. Zajęcia te poprowa-
dzili członkowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, m.in. Dagna Wleklińska, Sebastian Papuga oraz 
gość specjalny i ambasador projektu Tomasz Czubak – rekordzista Polski w biegu na 400 metrów.

Zwieńczeniem Leśnej Akademii Sportu będzie cykl międzyszkolnych olimpiad z udziałem gwiazd 
polskiego sportu. Podczas zawodów drużyny z poszczególnych szkół będą mogły wykazać się 
umiejętnościami zdobytymi podczas treningów. 

– Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem projektem LAS wśród dolnośląskich szkół. 
W połowie czerwca wystartowaliśmy z pierwszymi zajęciami sportowymi. Będą one kontynuowane również 
po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wtedy też odbędzie się cykl międzyszkolnych olimpiad, formą 
zbliżonych do najwyższej rangi zawodów sportowych organizowanych na prawdziwych mistrzostwach 
czy igrzyskach – zapłonie na nich znicz olimpijski, a uczniowie będą walczyć o medale oraz o puchar dla 
szkoły – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
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Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży realizowany jest od 2015 roku. W zajęciach spor-
towych, prowadzonych m.in. z udziałem znanych sportowców – Pawła Czapiewskiego, lekkoatlety, 
medalisty mistrzostw świata i halowego mistrza Europy oraz Sebastiana Chmary – byłego lekko-
atlety, mistrza w dziesięcioboju, trenera i działacza sportowego, wzięło dotychczas udział blisko 
750 uczniów z województwa zachodniopomorskiego i łódzkiego. Celem projektu LAS jest promocja 
aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Szkoły uczestniczące w projekcie 
otrzymują sprzęt sportowy na potrzeby prowadzenia zajęć, a każdy z uczniów publikację „Poradnik 
młodego sportowca”, w którym znajduje się zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Projekt 
jest współfinasowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju 
polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-go-
spodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na 
wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach 
edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Dodatkowych informacji udziela: 
Justyna Iżycka
Biuro Prasowe Fundacji EFRWP
kom.: (+48) 509 331 791
e-mail: j.izycka@jipr.pl

56



prZYDAtNe ArtYKUŁY i LiNKi
Lista mediów regionalnych według miast:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Media_według_miast_w_Polsce

poradnik promocji NGO w internecie:
https://www.slideshare.net/ngopl/ngopl-promocja-organizacji-w-internecie

przygotowywanie materiałów reklamowych:
http://www.copywriting.pl/jak-napisac-tekst-reklamowy
http://www.projektowaniegraficzne.pl/najlepsze-praktyki

przykłady polskich kampanii społecznych:
http://kampaniespoleczne.pl
http://konkurs.kampaniespoleczne.pl 

techniki pisania materiałów promocyjnych:
http://www.copywriting.pl/podstawy-i-techniki

Zasady projektowania logotypu i identyfikacji wizulnej:
http://www.promujngo.com/strategia-pr-dla-ngo/jak-stworzy-idealn-identyfikacj-wizualnej
http://klosinski.net/jak-zrobic-dobre-logo-33-praktyczne-rady

Zasady przeprowadzania Burzy Mózgów:
http://4pm.pl/artykuly/rozwiazywanie-problemow-przy-wykorzystaniu-metody-burzy-mozgow
http://zabawy.zielonagrupa.pl/burza-mozgow

Wskazówki i zasady promocji w internecie: 
https://socjomania.pl/blog

pODsUMOWANie

W niniejszym poradniku przedstawiliśmy wybrane sposoby i narzędzia, które, w naszym przekonaniu, 
będą pomocne w promocji realizowanych przez Państwa inicjatyw oraz informowaniu o działalności 
całej organizacji. Ich wachlarz jest stosunkowo szeroki, co nie oznacza jednak, że każde z zapropono-
wanych rozwiązań będzie adekwatne do prowadzonych przez Państwa projektów. Planując działania 
promocyjne, na początek najlepiej skupić się na tych, które będą najbardziej przydatne, a jednocześnie 
proste do zrealizowania tzw. „własnymi siłami”.

Warto zacząć od przygotowania kompletu informacji o organizacji, który będzie jej wizytówką – kilka 
słów o historii, najważniejszych celach i dotychczasowych osiągnięciach. Mając tak przygotowany 
dokument, każde z następnych działań promocyjnych będzie już łatwiejsze do zaplanowania i prze-
prowadzenia. Wspólną cechą wszystkich proponowanych przez nas rozwiązań jest to, że nie są 
one pracochłonne i nie wymagają od Państwa specjalistycznej i fachowej wiedzy, a przy odrobinie 
zaangażowania mogą przynieść wymierne rezultaty. 

życzymy powodzenia!
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Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
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i Gospodarki Wodnej


