
Podsyłamy kilkanaście webinarów (przygotowanych przez Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych), które pozwolą zdobyć nową wiedzę, umiejętności w zakresie prowadzenia i 

promowania Waszego miejsca. Każdy z webinarów trwa ok. 1-1,5 h i jest prowadzony przez 

specjalistów. Poniższe webinaria mogą być przydatne Wam, ale i np. organizacjom czy grupom 

nieformalnym działającym/spotykającym się w Waszym MAL-u :) 

 

1. PROMOCJA MAL I NIE TYLKO. Jak się promować? Jak wykorzystać Facebook, Instagram, Twiter 

do promocji? Jak tworzyć angażującą komunikację w mediach społecznościowych?  

 Podstawy Social Media 

 Komunikacja na Facebooku 

 Jak tworzyć angażującą komunikację na FB? 

 Komunikacja na Instagramie i Twitterze 

 InstagramStories – rób to dobrze! 

 Odważni w rysowaniu. Jak używać rysunku, by lepiej się komunikować? 

 Content marketing w działaniach NGO 

2. KOMUNIKACJA W ZESPOLE. Jak zbudować zespół? Jak prowadzić komunikację w zespole? Jakie 

zasady komunikacji warto wziąć pod uwagę? 

 Trzecie oko. Jak NGO może wspierać równość i różnorodność 

 Jak organizować pracę ludzi w Twojej organizacji? 

 Komunikacja empatyczna w zespole, czyli jak mówić o tym, co jest dla mnie ważne 

 Jak organizować pracę ludzi w Twojej organizacji? 

 Komunikacja w zespole 

 Otwieranie trudnych sytuacji, komunikacja w konflikcie 

3. PRZYDATNE NARZĘDZIA DO CODZIENNYCH DZIAŁAŃ. Z jakich narzędzi i aplikacji warto korzystać 

w codziennych działaniach? Jak prowadzić spotkania? Jak zarządzać zadaniami? 

 Poznaj bezpłatny program graficzny - Canva 

 Siła obrazu, czyli komunikacja wizualna organizacji pozarządowej 

 Garść praktycznych narzędzi online do codziennego zarządzania zadaniami i czasem 

 Piknik, festyn, święto ulicy. Jak zorganizować wydarzenie lokalne? 

 Spokojnie, jest z nami osoba prowadząca – czyli jak prowadzić spotkanie 

 Działaj online – badanie potrzeb online i offline 

 Zasady prowadzenia spotkań online 

Źródło (i więcej materiałów) : https://warszawa.ngo.pl/poradnik/webinaria  

https://warszawa.ngo.pl/scwo
https://warszawa.ngo.pl/scwo
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/podstawy-social-media-materialy-po-webinarium-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-na-facebooku-materialy-po-webinarium-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/jak-tworzyc-angazujaca-komunikacje-na-fb-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film-295990
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-na-instagramie-i-twitterze-materialy-po-webinarium-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/instagram-stories-rob-to-dobrze-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film-307635
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/odwazni-w-rysowaniu-materialy-po-webinarium-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/content-marketing-w-dzialaniach-ngo-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/trzecie-oko-jak-ngo-moze-wspierac-rownosc-i-roznorodnosc-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/jak-organizowac-prace-ludzi-w-twojej-organizacji-materialy-po-webinarium-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-empatyczna-w-zespole-jak-mowic-o-tym-co-dla-mnie-wazne-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film-289865
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/jak-organizowac-prace-ludzi-w-twojej-organizacji-materialy-po-webinarium-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-w-zespole-materialy-po-webinarium-film
https://warszawa.ngo.pl/poradnik/Otwieranie%20trudnych%20sytuacji,%20komunikacja%20w%20konflikcie
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/poznaj-bezplatny-program-graficzny-canva-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/sila-obrazu-czyli-komunikacja-wizualna-organizacji-pozarzadowej-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/praktyczne-narzedzia-do-zarzadzania-zadaniami-i-czasem-w-ngo-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/jak-zorganizowac-wydarzenie-lokalne-materialy-po-webinarium-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/jak-zorganizowac-spotkanie-materialy-po-webinarium-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/dzialaj-online-badanie-potrzeb-online-i-offline-webinarium-boris-film
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/zasady-prowadzenia-spotkan-online-webinarium-boris-film
https://warszawa.ngo.pl/poradnik/webinaria


4. MAL ONLINE, CZYLI JAK POZOSTAĆ W KONTAKCIE Z MIESZKAŃCAMI I DALEJ PROWADZIĆ 

DZIAŁANIA (BEZ KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH) 

Konieczność zamknięcia lokalu MAL-u nie musi oznaczać zawieszenia jego działalności. Jest wiele 

działań, które możecie spróbować zrealizować online lub telefonicznie: poradnictwo, warsztaty, 

seminaria, wykłady, spotkania, grupy samopomocowe. 

Z jakich narzędzi możecie bezpłatnie korzystać? 

 SKYPE - Dla grupowych spotkań audio i video -  Jak poprowadzić darmowe spotkanie na Skype 

(bez zakładania kont) 

 LIVE STREAMING NA YOU TUBE - Dla transmisji "na żywo" dla wielu odbiorców - Jak 

poprowadzić live streaming na You Tube (Poradnik) 

 LIVE STREAMING NA FACEBOOKU - Dla transmisji "na żywo" dla wielu odbiorców Jak 

rozpocząć transmisję na żywo na Facebooku?  

 WEBINARIA - Dla wykładów "na żywo" video online - Darmowe programy do prowadzenia 

webinariów  

 PODCASTY przegląd 8 narzędzi do tworzenia 

podcastów https://socialpress.pl/2019/11/poznaj-8-narzedzi-do-tworzenia-

podcastow?fbclid=IwAR1ODeC0VGSkrtSCdm8mWoKVj8artUAmopF0_8R7w1jgcg4JSd7KH9Bb

BG4 

  

 

https://www.skype.com/pl/free-conference-call/
https://www.skype.com/pl/free-conference-call/
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=pl
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=pl
https://www.facebook.com/help/1636872026560015
https://www.facebook.com/help/1636872026560015
https://www.webcomm.eu/bezplatne-programy-webinarow/
https://www.webcomm.eu/bezplatne-programy-webinarow/
https://socialpress.pl/2019/11/poznaj-8-narzedzi-do-tworzenia-podcastow?fbclid=IwAR1ODeC0VGSkrtSCdm8mWoKVj8artUAmopF0_8R7w1jgcg4JSd7KH9BbBG4
https://socialpress.pl/2019/11/poznaj-8-narzedzi-do-tworzenia-podcastow?fbclid=IwAR1ODeC0VGSkrtSCdm8mWoKVj8artUAmopF0_8R7w1jgcg4JSd7KH9BbBG4
https://socialpress.pl/2019/11/poznaj-8-narzedzi-do-tworzenia-podcastow?fbclid=IwAR1ODeC0VGSkrtSCdm8mWoKVj8artUAmopF0_8R7w1jgcg4JSd7KH9BbBG4

