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W dniach 6-17.VI.2022 r. wspólnie z wolontariuszami firmy Fresenius Kabi
zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych spotkań dla przedstawicieli NGO.

Spotkania dedykowane były
wszystkim osobom:
• działającym w organizacjach
pozarządowych,
• zainteresowanym współpracą z
organizacjami pozarządowymi i
wspierającym takie
organizacje,
• pragnącym podnieść swoje
kompetencje i umiejętności.

Kliknij w obraz i obejrzyj materiał

Pięciu
wolontariuszy
poprowadziło
wyjątkowe
spotkania, które
zostały
utrwalone jako
relacje online i
wzbogacą bazę
wiedzy dla NGO.

Efekty są niezwykłe!
129 zarejestrowanych uczestników podniosło swoje kompetencje zdobywając nowe umiejętności
oraz wiedzę.
Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele 90-ciu NGO.
Relacje (323 minut nagrań) zostały udostępnione w bazie wiedzy Fundacji i niosą pomoc kolejnym
organizacjom.
Nagłośniliśmy projekt docierając z akcją do 3 178 osób na platformie LinkedIn.
Zrealizowaliśmy kampanię promocyjną opartą na newsletterze Fundacji i kampanii marketingowej na
platformie Facebook docierając do ponad 12 000 odbiorców.
O akcji informowały urzędy w całym kraju: Kraków, Kielce, Piła, Katowice.

Co myślą o projekcie
Wolontariusze!
„Komunikacja to temat dość popularny, jednak często
zaniedbywany. Przygotowując materiały zależało mi na
wersji warsztatowej, bo jak wiadomo „powiedz mi, a
zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam…”. Szkolenie
pokazało, że dzielenie się wiedzą ma sens. Uczestnicy
mocno się zaangażowali, a ja czułam że pomagam.
Gdyby nie współpraca i promocja ze strony Fundacji Pro
NGO nie byłoby to możliwe.” - Ania
”Szkolenie było dobrze zorganizowane, uczestnicy byli
bardzo otwarci i zadawali pytania. Na przyszłość jedyne
co dla nas prowadzących byłoby dużym ułatwieniem, to
poznanie grupy docelowej - z jakich branż czy instytucji
pochodzą, tak aby można było pod nich dobrać
odpowiednie przykłady.” – Marta i Mateusz

Co myślą o projekcie Wolontariusze!
"Prowadzenie szkolenia dla Pro NGO to sama
przyjemność. Organizacja i promocja wydarzenia
przebiega sprawnie i w przemyślany sposób.
Bardzo miła atmosfera na szkoleniu. Cieszę się
bardzo, że temat spodobał się uczestnikom i
aktywnie brali udział" – Asia
„Możliwość poprowadzenia szkolenia dla Pro NGO
była świetną okazją na podzielenie się swoją
wiedzą. Słowa uznania dla organizacji spotkania,
które przebiegło sprawnie i bezproblemowo.
Jestem wdzięczny za możliwość przeprowadzenia
szkolenia, które również dla mnie jest możliwością
rozwoju. Mam nadzieję że temat zaprezentowany
przeze mnie spełnił oczekiwania i uczestnicy
wynieśli nową, interesującą ich wiedzę” – Marcin

Najważniejszy jest efekt
– zmiana w NGO!

„Szkolenie było bardzo interesujące,
pokazało mi zupełnie nowe możliwości i z
pewnością będę korzystać ze zdobytej
wiedzy. Pani prowadząca zaszczepiła we
mnie ciekawość, by samej dalej drążyć
temat i pogłębiać swoje umiejętności.
Generalnie mam bardzo pozytywne
wrażenia.” – Marta, uczestniczka

Dziękujemy za zaufanie i życzymy sukcesów!

