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Program Szkoły Przedsiębiorczości ONLINE 

Edycja II 
 

Szkolenie 1: Marka organizacji – czyli jak i dlaczego budować komunikację z 

klientami?  

Termin: 01.10.2020r., w godz. 10.00 – 15.00 

Prowadząca: Małgorzata Włodarczyk 

Zakres: 

- od czego zacząć w budowaniu marki organizacji i na czym budować? 

- jak mogę się dowiedzieć, co jest moją marką? 

- czy marka jest jedna a sposobów komunikacji wiele? jak organizacje za pomocą marki mogą stawać 

się atrakcyjnymi partnerami dla biznesu? 

- jakie są podstawowe elementy marki? 

- co mogę zrobić w budowaniu marki bez wielkich nakładów finansowych? 

 

Jaki jest cel szkolenia? 

Poznanie przez uczestników podstawowych informacji dotyczących budowania marki swojej 

organizacji. 

 

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu? 

1. praktyczną wiedzę związaną z wyborem sposobu budowania marki  

2. rzetelne i kompleksowe informacje na temat podstawowych elementów składowych 

marki 

3. możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru prawa pracy i 

uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ. 

 
Szkolenie poprowadzi: 

 

Małgorzata Włodarczyk - Absolwentka Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego, dyplomowanych coach i mentor PŁ, 

certyfikowany coach ICC, od początku kariery związana 

z marketingiem FMCG. Od 2006 roku specjalizuje się w rynku 

kosmetycznym. Pracowała dla polskich firm w branży FMCG – Grupa 

Inco S.A., Eveline Cosmetics i Miraculum S.A. Jest autorką wielu 

konceptów kosmetycznych dystrybuowanych w Polsce i na świecie. W latach 2013 - 2018 w Delia 

Cosmetics Sp. z o.o. przeprowadziła rebranding marki i zrealizowała strategię rozwoju firmy 

w zakresie działań marketingowych. W 2019 rozpoczęła współpracę z Eurus Sp. z o.o. - importerem 

i dystrybutorem FMCG, gdzie podjęła się wprowadzenia strategii marketingowych dla 

dystrybuowanych kosmetyków. Jest mentorem dla brand managerów FMCG, specjalizuje się 
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w strategiach marketingowych marek, również osobistych, prowadzi blog o marketingu i coachingu  

www.misjabrand.pl. 

 

Szkolenie 2: Chcemy wreszcie zarabiać - działalność odpłatna i działalność 

gospodarcza w organizacji pozarządowej 

Termin: 08.10.2020r., w godz. 10.00 – 15.00 

Prowadząca: Dorota Pieńkowska  

Zakres: 

- jak zdecydować na czym zarabiać w organizacji? 

– gdzie szukać nisz rynkowych? 

- trendy w działalności ekonomicznej organizacji 

- czy żeby zarabiać koniecznie musimy prowadzić działalność gospodarczą? 

- plusy i minusy działalności gospodarczej 

- plusy i minusy działalności odpłatnej 

- podatki w organizacji – czy bać się VATu? 

 

Jaki jest cel szkolenia? 

Poznanie przez uczestników podstawowych informacji dotyczących prowadzenia działalności 

odpłatnej i gospodarczej organizacji. 

 

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu? 

1. praktyczną wiedzę związaną z wyborem rodzaju działalności ekonomicznej  

2. rzetelne i kompleksowe informacje na temat zasad prowadzenia działalności odpłatnej i 

gospodarczej organizacji  

3. możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru prawa pracy i 

uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ. 

 
Szkolenie poprowadzi: 

Dorota Pieńkowska - od 1995 roku związana z sektorem 

pozarządowym. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym 

pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. 

W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności 

kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem 

pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją. 

Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej 

rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu 

Stowarzyszenia BORIS. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: 

zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, 
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budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia 

Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. 

 

 

Szkolenie 3: Od małżeństwa do rozwodu. Kryzysy w organizacji czyli jak 

zabezpieczyć się prawnie, żeby bolało jak najmniej? 

Termin: 15.10.2020r., w godz. 10.00 – 15.00 

Prowadząca: Agnieszka Krawczyk 

Zakres: 

- jak wygląda kryzys (przykłady z życia wzięte) 

- co mogę zrobić, kiedy kryzys nadchodzi - jak zabezpieczyć się prawnie? 

- rozstanie z organizacją w 2 wariantach: kulturalnie i niekulturalnie 

- czego muszę dopilnować odchodząc z organizacji?  

- czego mogę się domagać odchodząc z organizacji? 

- dlaczego czasem warto odpuścić, a nie trzymać się kurczowo? 

 

Jaki jest cel szkolenia? 

 

Poznanie przez uczestników podstawowych informacji dotyczących reagowania na kryzysy 

w organizacji. 

 

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu? 

 

1. praktyczną wiedzę związaną z przebiegiem kryzysów i ich rodzajami, 

2. rzetelne i kompleksowe informacje na temat zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, 

3. możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru prawa pracy i 

uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ. 

 

Szkolenie poprowadzi 

Agnieszka Krawczyk - absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa 

podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe 

zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach 

pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów 

ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział 

w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy 

ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana 

zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej. Doradca prawny w Centrum KLUCZ. 

 

 

Szkolenie 4: Jak dbać o siebie w pomaganiu innym?  



 

4 

Termin: 10.12.2020r., w godz. 10.00 – 15.00 

Prowadząca: Natalia Sarata 

Zakres: 

- wypalenie zawodowe – objawy i strategie zapobiegania 

- gdzie lider może szukać pomocy? 

- nie bądź samotny – o delegowaniu obowiązków 

- nie bądź samotny – wychowuj następców 

 

Jaki jest cel szkolenia? 

Poznanie przez uczestników podstawowych sposobów i narzędzi dbania o siebie i zapobiegania 

wypaleniu zawodowemu. 

 

Co zyskasz uczestnicząc  w szkoleniu? 

1. praktyczną wiedzę związaną ze sposobami dbania o siebie i pomocnymi w tej materii 

narzędziami 

2. rzetelne i kompleksowe informacje na temat strategii radzenia sobie z wypaleniem 

zawodowym 

3. możliwość nawiązania kontaktów z doświadczonymi doradcami z obszaru prawa pracy i 

uzyskania dalszego, zindywidualizowanego wsparcia od zespołu Centrum KLUCZ. 

 
Szkolenie poprowadzi: 

Natalia Sarata - aktywistka z niemal 20-letnim doświadczeniem w organizacjach i ruchach 

społecznych. Trenerka, konsultantka i badaczka. Sama kilka lat temu przeszła wypalenie 

aktywistyczne. W 2018 roku założyła RegenerAkcję. Miejsce dla zmęczonych aktywistek i aktywistów, 

żeby wspierać inne aktywistki i społeczników, którzy czują, że się zmęczyli, wypalili i potrzebują 

regeneracji.  


