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Zapraszamy na cykl szkoleń on Line realizowanych w ramach projektu 3K – „Kompetencje, Kreatywność, 

Kobiecość”: 

Nazwa szkolenia i zakres Termin 
szkolenia 

Osoba 
prowadząca 

LGD organizujące 
szkolenie 

Link do zapisów Termin 
zapisów 

Sektor pozarządowy szansą na aktywność 
społeczną i ekonomiczną 

1. Co to jest sektor pozarządowy – jakie ma 
znaczenie, czym się charakteryzuje?  

2. rodzaje organizacji pozarządowych 
3. projekt narzędziem pracy w organizacjach 

pozarządowych 

05.10.22r 
Godziny  
17-20.00 

Stanisława 
Retmaniak 
Stowarzysze
nie BORIS 
Animatorka 
LOWES  

Stowarzyszenie 
LGD Ziemia 
Chełmońskiego 

Platforma ZOOM do dnia 
04.10.2022r 
do godz. 15.00 
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4. skąd pozyskiwać środki na działania 
społeczne 

 

Od pomysłu do zarabiania pieniędzy  
1. czym jest ekonomia społeczna - biznes 

społeczny 
2. jak przygotować projekt na działania i 

dlaczego jest ważny przy pozyskiwaniu 
środków 

3. Co warto przemyśleć zanim zaczniemy 
uruchamiać działalność ekonomiczną w 
organizacji - praca projektem canvas? 

 
5.  

06.10.22r 
Godziny  
17-20.00 

Stanisława 
Retmaniak 
Stowarzysze
nie BORIS 
Animatorka 
LOWES  

Stowarzyszenie 
LGD Ziemia 
Chełmońskiego 

Platforma ZOOM do dnia 
04.10.2022r 
do godz. 15.00 
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Jak stworzyć dobry profil na Linkedin 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestniczki z 
możliwościami jakie daje serwis Linkedin w ramach 
promocji własnej osoby w obszarze rozwoju 
zawodowego.  
Podczas szkolenia uczestniczki zobaczą jak stworzyć 
profesjonalny profil swojej osoby, a także nauczą się 
podstawowych zasad panujących w serwisie w 
kwestii komunikacji, jak i budowania sieci 
kontaktów. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, 
które szukają lub chcą zmienić pracę, a także dla 
tych, które szukają sposobów na promocję swojego 
biznesu i budowanie marki osobistej. 
Agenda: 
1. Wprowadzenie do serwisu Linkedin 

11.10.22r 
Godziny 
17-19 

Agata 
Chmielewsk
a 

Stowarzyszenie 
LGD Kraina Rawki 
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2. Profil osobisty - profesjonalna wizytówka w sieci 
- jak optymalnie uzupełnić profil osobisty, 
- jakie ustawienia warto znać i skonfigurować, 
3. Profil marki - promocja Twojego biznes 
- jakie ma funkcjonalności, 
- jak go uzupełnić 
4. Komunikacja na Linkedin 
- publikowanie angażujących treści - co i jak, 
- dobre praktyki budowania sieci kontaktów, 
- savoir-vivre na Linkedin, 
5. Analiza działań na LinkedIn 
- statystyki działań. 
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Portale społecznosciowe w pigułce, złote zasady 
personal brandingu, jak tworzyć atrakcyjne tresci, 
przegląd dobrych praktyk 
1. portale społecznościowe w pigułce 
2. złote zasady personal brandingu  
3. zasady tworzenia angażujących i atrakcyjnych 
treści 
4. dobre praktyki, które mogą być inspiracją do 
Twoich działań 
5. przydatne narzędzia, które usprawniają pracę 

27.10.22r 
Godziny 
17-20 

Olimpia 
Jenczek - 
specjalista 
do spraw 
kreowania 
wizerunku 
w sieci. 

Stowarzyszenie 
LGD Zielone 
Sąsiedztwo 

clickmeeting  

      

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny mieć dostęp do internetu, działającą kamerę i mikrofon.  



3K - KOMPETENCJE KREATYWNOŚĆ KOBIECOŚĆ - PROJEKT WSPÓŁPRACY   

      
LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO                                                     
LGD KRAINA RAWKI                        
LGD ZIELONE SĄSIEDZTWO          

 

[Wpisz tekst] 

 

  
 

 


