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POWIETRZE 

1 Narzędzia promocji1 

Organizacja nie prowadzi działao 
promocyjnych, nie posiada strony 

internetowej. Powstają strony 
internetowe i/lub materiały 

promocyjne związane wyłącznie z 
pojedynczymi 

projektami/działaniami/akcjami/ 
wydarzeniami organizacji. 

Wykorzystywane są podstawowe 
narzędzia promocyjne do 

promowania projektów/ działao 
/akcji/ wydarzeo. 

Organizacja ma aktualizowaną 
stronę internetową. 

Zadania związane z 
koordynowaniem działao 

promocyjnych są przypisane do 1 
osoby (lub zespołu). Organizacja 

używa różnorodnych narzędzi 
promocji, dopasowanych do 

różnych grup odbiorców, celów i 
działao. Organizacja ma spójną 

identyfikację wizualną tzw. 
„corporate identity”.

2
 

Istnieje opracowana, spisana i wdrażana 
strategia promocji działao i dorobku 

organizacji, powiązana z innymi 
dokumentami organizacji, aktualnie 

realizowanymi projektami oraz planem 
pozyskiwania środków. Jest badana 

efektywnośd działao promocyjnych, a 
rekomendacje są wprowadzane do 

kolejnych. Organizacja realizuje 
kampanie społeczne.
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W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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1 Narzędzia promocji to różnorodne działania, które wykorzystuje organizacja, aby komunikowad się z otoczeniem. Nie ma zamkniętego katalogu narzędzi promocji – ciągle pojawiają się nowe pomysły, warianty, 
technologie, które można wykorzystywad, w celu komunikowania tego, co robi organizacja otoczeniu i zachęcania odbiorców do skorzystania z jej produktów/usług. Do przykładowych narzędzi promocyjnych możemy 
zaliczyd:  stronę internetową organizacji; ulotki, plakaty, broszury; outdoor (billboardy, citylighty, reklama w środkach transportu); wydarzenia promocyjne; informacje prasowe, rubryki tematyczne w mediach 
lokalnych; konkursy, loterie dla odbiorców; mailingi, wysyłki ulotek i materiałów informacyjnych; wydawnictwa organizacji (foldery, albumy itp.); materiały reklamowe i gadżety; profile w internecie na portalach 
społecznościowych; reklamy w prasie, telewizji, internecie; artykuły sponsorowane; i wiele, wiele innych. 

 
2 Coporate identity (CI, tworzenie tożsamości) to wszystkie działania, których celem jest zbudowanie i utrwalenie obrazu organizacji w otoczeniu. Tożsamośd to suma elementów identyfikujących organizację i 
wpływających na jej wizerunek. Na podstawowym poziomie są to gł. elementy wizualne, takie jak: takie samo logo i kolory na materiałach drukowanych i stronie www, korzystanie z papieru firmowego; wizytówki, 
pieczątki, faktury i rachunki, materiały promocyjne, m.in. reklamy, foldery, ulotki, plakaty, itp., szyldy, flagi, bannery, wygląd siedziby.  Oprócz systemu identyfikacji wizualnej do tworzenia tożsamości dochodzą 
pozawizualne elementy, takie jak sposób odbierania telefonów, standard współpracy z klientami czy partnerami. Na tożsamośd składa się również zestaw wartości charakterystycznych dla organizacji. Bez względu na 
rozmiar i skalę działania organizacji,  dwiema najważniejszymi zasadami CI są spójnośd i konsekwencja. Należy też pamiętad, że tożsamośd, zwłaszcza na poziomie pozawizualnym, buduje się latami. Każde działanie 
powinno wpisywad się w określone CI. Dlatego tak ważne jest, aby już na początku określid tożsamośd swojej organizacji i zacząd jej komunikowanie od najbliższych współpracowników i partnerów. Wtedy znacznie 
łatwiej będzie nauczyd otoczenie identyfikowad organizację. 

 
3 Kampania społeczna to połączenie różnych działao promocyjnych, w celu upowszechniania jakiejś idei, zmiany postaw społecznych wobec zjawiska itp. Kampania ma zazwyczaj charakter uderzeniowy, jest 

zamknięta w czasie.  
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2 
Współpraca z 
mediami

4
 

Organizacja nie współpracuje z 
mediami. Kontakty z mediami 

lokalnymi są przypadkowe. 

Organizacja poszukuje nagłośnienia 
w mediach (lokalnych, regionalnych), 

opierając się na wybranych 
projektach/ 

działaniach/akcjach/wydarzeniach. 

Organizacja utrzymuje kontakty z 
mediami (lokalnymi, regionalnymi), 

korzystając z różnych rozwiązao oraz 
inspiruje publikacje/nagrania.  

Nagłośnienie organizacji w mediach 
jest nieregularne. 

Organizacja korzysta z nawiązanych relacji 
z mediami (lokalnymi, regionalnymi) dla 
efektywnej komunikacji z otoczeniem. 

Istnieje strategia współpracy z mediami.  
Kontakty z mediami są przypisane do 1 

osoby. Efekty komunikowania z mediami 
są monitorowane. 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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3 

Rozpoznawalność i 
wizerunek

5
 

organizacji w 
otoczeniu 

Organizacja nie jest znana w 
środowisku oraz wśród 

potencjalnych odbiorców 6działao.  
Są kojarzone wybrane 

projekty/działania/akcje/wydarzenia  
organizacji lub ludzie z nią związani.  

Organizacja jest rozpoznawana w 
środowisku działania, odbiorcy 

wiedzą ogólnie czym się zajmuje, 
jakie projekty/ działania/ akcje/ 

wydarzenia prowadzi. 
 

Organizacja cieszy się zaufaniem 
otoczenia, jej działania są doceniane 

w środowisku działania. 
Przedstawiciele/przedstawicielki 

organizacji umacniają na zewnątrz 
jej misję i wartości. 

Różne grupy (np. odbiorcy, darczyocy, 
partnerzy) samodzielnie nawiązują 

kontakty z organizacją, zasięgają jej opinii. 
Budowa wizerunku jest częścią świadomej 

strategii i pracy zespołu. 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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4 Współpraca z mediami (media relations, relacje z mediami) to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi PR. Polegają one na utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach (prasie, radiu, 
telewizji, internecie) pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach organizacji. Aby te informacje znalazły się w mediach, konieczne jest korzystanie z odpowiednich narzędzi m.in.: informacji prasowej, 
wywiadu okolicznościowego, relacji telewizyjnej z imprezy, programu radiowego, zaproszenie dziennikarzy na wydarzenie, stałej rubryki w gazecie lokalnej, konferencji prasowej itp.  
5 Wizerunek jest to obraz naszej organizacji w świadomości wszystkich osób, które mają z nami jakiekolwiek relacje. To zbiór przekonao, odczud, ocen dotyczący danego stowarzyszenia/fundacji. Wizerunek to obraz 
świadomy i nieświadomy, który może byd budowany według określonego planu lub też może powstawad bez wiedzy lub świadomości osób zarządzających organizacją.  
Budowa wizerunku to jedno z podstawowych zadao komunikacyjnych każdej organizacji. Są to działania długoterminowe, zaczynające się od pierwszego momentu istnienia organizacji. Wizerunek organizacji 
determinowany jest przez wiele czynników, do których zaliczymy np.: nazwę, osoby zarządzające, logo, stronę www, pracowników i pracowniczki, zakres działalności, prowadzone działania komunikacyjne. 
6 Odbiorcy - otoczenie organizacji złożone jest z wielu różnych grup odbiorców. Zaliczymy do nich zarówno wolontariuszy i wolontariuszki, osoby pracujące i współpracujące, tych, którzy korzystają z działao i biorą w 
nich udział (np. dzieci, seniorów) lub są w jakiś sposób z działaniami organizacji związani (np. rodzice dzieci, które wyjeżdżają na kolonie). Odbiorcami będą również władze samorządowe, dyrekcje szkół i domów 
kultury z którymi współpracuje organizacja, przedsiębiorcy, którzy przekazują dary rzeczowe, firmy które produkują ulotki czy też osoby, które przekazują darowizny. Do odbiorców zaliczmy także dziennikarki i 
dziennikarzy czy mieszkaoców okolicy, w której działa organizacja.  Organizacja komunikuje się z całym swoim otoczeniem, ale z każdą grupą komunikuje się (lub powinna) inaczej. Oczywiście nie można się skupid na 
wszystkich grupach odbiorców tak samo, ale warto mied świadomośd, że jest ich wiele, a każda wymaga innego przekazu. 
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4 

Relacje z innymi 
organizacjami i 
partnerami

7
 

Organizacja nie współpracuje z  
innymi organizacjami, instytucjami, 
partnerami. Organizacja angażuje 

inne podmioty tylko jako odbiorców 
swoich 

projektów/działao/akcji/wydarzeo. 

Organizacja realizuje okazjonalnie 
projekty/działania/akcje/wydarzenia 
we współpracy z innymi podmiotami.  

Organizacja ma rozpoznane 
środowisko pod kątem potencjalnych 

partnerów. 

Organizacja uczestniczy w różnych 
formach partnerstw, koalicji, sieci 

organizacji pozarządowych. 
Organizacja ma stałych partnerów 

oraz zdobywa nowych. 

Organizacja inicjuje powstawanie 
partnerstw, koalicji, sieci organizacji 
pozarządowych oraz im lideruje. W 
realizowaniu wspólnych działao (np. 

projekty partnerskie) bierze pod uwagę 
opinię partnerów, włącza ich w procesy 

decyzyjne i zarządcze. 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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Współpraca z 
administracją 

(szczebel lokalny/ 
regionalny/centralny – 
właściwy dla 
organizacji) 

Organizacja nie współpracuje z 
administracją publiczną żadnego 
szczebla. Nie korzysta z dotacji na 

dofinansowanie/finansowanie 
realizacji zadao publicznych. Zdarza 

się, że organizacja zaprasza 
przedstawicieli administracji na 

organizowane przez siebie 
akcje/wydarzenia lub wysyła 

informacje o swoich działaniach. 

Organizacja otrzymuje dotacje na 
dofinansowanie/finansowanie 
realizacji zadao publicznych. 

Organizacja podejmuje okazjonalnie 
współpracę z administracją w innych 

formach niż 
dofinansowanie/finansowanie 
realizacji zadao publicznych.  

 

Organizacja stosuje wiele form 
współpracy z administracją 

publiczną np. uczestniczy w pracach 
zespołów/komisji powoływanych 
przez administrację. Organizacja 
aktywnie angażuje się w bieżącą 

współpracę z administracją, 
utrzymuje kontakty z jej 

przedstawicielami. 

Współpraca organizacji z administracją ma 
charakter długofalowy. Organizacja ma 

realny wpływ na systemowe rozwiązania 
(np. zmianę prawa). Organizacja 

uczestniczy w procesie konsultacji 
społecznych, jest zapraszana przez 

administrację do pracy nad 
projektami/dokumentami strategicznymi 

dla danej społeczności/grupy. 

W jakim stopniu organizacja spełnia kryteria opisujące daną fazę? 
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w 
średnim 

w 
znacznym 

w 
pełni 
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Uzyskana ilość punktów  
 
 

Wskaźnik procentowy  
 
 

 

                                                           
7 Partnerzy organizacji to różnego typu podmioty (np. firmy, media, instytucje publiczne itp.), z którymi organizacja może prowadzid współpracę merytoryczną, realizowad wspólne projekty, podejmowad razem 
działania itp.   


