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Obszar: Zarządzanie relacjami z otoczeniem 

Komponent: Narzędzia promocji 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Wykorzystywane są podstawowe narzędzia promocyjne do promowania projektów/działao/akcji/wydarzeo. 
Organizacja ma aktualizowaną stronę internetową. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Materiały promocyjne dot. projektów/działao/akcji/wydarzeo. Listy wysyłkowe/dystrybucyjne 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Powstają i są dystrybuowane materiały 
promocyjne, dotyczące realizowanych 
projektów/ działao/akcji/wydarzeo. 

Co organizacja traktuje jako materiał promocyjny? 
Jakie materiały promocyjne powstały w ciągu roku i czego dotyczyły? 
Kiedy powstały ostatnie materiały promocyjne? 
Ile materiałów, w jaki sposób i do kogo trafiło? 

        

2 

Organizacja podejmuje okazjonalnie (oprócz 
dystrybucji materiałów promocyjnych i 
prowadzenia strony internetowej) działania 
promocyjne. 

Jakie działania promocyjne były podjęte w ciągu roku? Czego dotyczyły 
działania promocyjne? 
Czy organizacja jest zadowolona z rodzaju, skali i przeprowadzenia działao? 

        

3 
Strona internetowa organizacji jest regularnie 
aktualizowana 

Kiedy ostatnio była aktualizowana strona? 
Co to znaczy dla organizacji „regularnie”? 
Jakie informacje były/są aktualizowane na stronie? 
Czy na stronie są podstawowe informacje o organizacji (kontakt, władze, 
prowadzone działania, misja)? Czy w dniu dzisiejszym na stronie są 
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aktualne informacje? 

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

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”. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Materiały promocyjne organizacji 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
W organizacji jest wyznaczona 1 osoba  
odpowiedzialna za koordynowanie działao 
promocyjnych. 

Jakie zadania zostały przypisane do tej osoby? 
Czy wyznaczona osoba posiada odpowiednie kompetencję (wiedzę, 
umiejętności) do realizowania powierzonych jej zadao? 
Z kim i na jakich zasadach współpracuje ta osoba? 

        

2 
Organizacja ma określony przekaz/komunikat 
nt. swoich działao, w zależności od grupy 
odbiorców. 

Do jakich grup odbiorców organizacja chce docierad? 
Do ilu z określonych grup organizacja ma zdefiniowany przekaz? 

     

3 

Organizacja stosuje różne narzędzia 
promocyjne, w zależności od grupy odbiorców, 
celów i działao.  
Organizacja wykorzystuje do promocji internet. 

Jakie narzędzia, do jakich grup odbiorców są stosowane? 
Jakie narzędzia promocyjne są stosowane przy różnych działaniach 
organizacji? 
Gdzie i w jaki sposób (poza domową stroną www) organizacja promuje się 
w internecie? 

     

4 

Organizacja ma spójną identyfikację wizualną.  
Materiały promocyjne organizacji są spójne pod 
kątem przekazu i szaty graficznej, zawierają w 
sposób czytelny informacje o działaniu 
organizacji (jej produktach, usługach) oraz o 
możliwościach skontaktowania się. 

Ile materiałów i jakich ma spójną szatę graficzną? 
Co to oznacza „spójne” dla organizacji? 
Czy na wszystkich materiałach jest m.in. takie samo logo organizacji, 
kolory, czcionka? 
Czy na wszystkich materiałach jest podany kontakt do organizacji? 
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Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Strategia promocji, Ankiety/narzędzia badawcze, Raporty z badao odbiorców. Korespondencja z 
odbiorcami 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Materiały promocyjne są dostępne w różnych 
miejscach, dla różnych grup odbiorców. 

Gdzie i w jaki sposób można zapoznad  się/otrzymad materiały promocyjne 
organizacji? 
Czy materiały nie dyskryminują/nie wykluczają odbiorców do których są 
adresowane (np. przez informacje, zdjęcia, język, czcionki itp.)? 

        

2 

Strategia promocji zawiera informacje w 
sposób całościowy i długofalowy opisujące 
działania promocyjne organizacji:  
- do kogo są adresowane działania promocyjne 
- z jakim przekazem i w jaki sposób organizacja 
dociera do odbiorców 
- narzędzia promocji 
- realny budżet, spójny z budżetem całej 
organizacji, plan pozyskania środków 
- harmonogram oraz określenie 
odpowiedzialności za poszczególne działania 

Jaki horyzont czasowy zakłada strategia? 
Czy zawartośd dokumentu pozwala na bieżącą pracę z nim? 
Kiedy ostatnio organizacja korzystała ze strategii? 
Kto jest odpowiedzialny za realizację strategii promocji? 
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3 
Działania promocyjne wspierają strategię 
organizacji oraz upowszechniają jej 
dotychczasowy dorobek. 

W jaki sposób działania promocyjne powiązane są ze strategią organizacji? 
Jakie elementy dorobku organizacji są upowszechniane i w jaki sposób? 

     

4 
Organizacja realizuje kampanie społeczne, 
związane ze swoją działalnością (misją, celami, 
obszarem działania). 

Ile i jakich kampanii organizacja przeprowadziła? 
Czego dotyczyły kampanie? 
Czy i w jaki sposób została sprawdzona skutecznośd kampanii?  

     

5 

Funkcjonuje system monitorowania i bieżącego 
zbierania opinii (informacji zwrotnych) od 
odbiorców na temat jakości, zakresu, doboru 
narzędzi promocyjnych.  
Informacje zwrotne są wykorzystywane w celu 
badania skuteczności i efektywności działao 
promocyjnych oraz wprowadzania zmian w 
kolejnych działaniach promocyjnych.  

W jaki sposób i kiedy organizacja zbiera informacje od odbiorców? 
Co to znaczy dla organizacji „na bieżąco”? 
Ile działao promocyjnych i w jaki sposób zostało zmonitorowanych? 
Co to znaczy „efektywnośd” działao promocyjnych? 
Co wynika z mierzenia efektywności działao promocyjnych? 
Ile i jakie rekomendacje z monitorowania zostały wprowadzone? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Współpraca z mediami 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie współpracuje z mediami. Kontakty z mediami lokalnymi są przypadkowe. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja poszukuje nagłośnienia w mediach (lokalnych, regionalnych), opierając się na wybranych projektach/ działaniach/akcjach/wydarzeniach. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja inicjuje kontakty z mediami, aby upowszechniad 
informacje o organizowanych 
projektach/działaniach/akcjach/wydarzeniach. 

Jakie informacje są przedmiotem przekazu do mediów, czy są 
one rzetelnie przygotowane? Ile razy organizacja kontaktowała 
się z mediami i jakimi (lokalne, regionalne)? W jaki sposób 
został zainicjowany kontakt z mediami i czego dotyczył? 
Jaka jest opinia organizacji o lokalnych/regionalnych mediach? 
Jaki ma ona wpływ na budowanie relacji z mediami? 

        

2 

Do udzielenia mediom informacji o organizacji (bądź o 
organizowanych 
projektach/działaniach/akcjach/wydarzeniach) jest 
przygotowanych kilka osób w organizacji.  

Ile osób i jakich informacji może udzielid? Czy jest ustalone w 
organizacji, co się dzieje, gdy kontaktuje się z organizacją 
dziennikarz/ka? Czy jest ustalone w organizacji, kto podczas 
działao/akcji/wydarzeo kontaktuje się z mediami?  

        

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja utrzymuje kontakty z mediami (lokalnymi, regionalnymi), korzystając z różnych rozwiązao oraz inspiruje publikacje/nagrania. Nagłośnienie organizacji w mediach jest 
nieregularne. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja ma aktualizowaną listę mediów (dziennikarzy i 
dziennikarek), z którymi współpracuje (lub może 
współpracowad). 

Jak często lista jest aktualizowana? Jakie dane są 
aktualizowane? Ile i jakie (lokalne, regionalne, ogólnopolskie) 
media znajdują się na liście? Czy organizacja ma 
zaprzyjaźnionych dziennikarzy/rki? 

        

2 Organizacja regularnie wysyła informacje prasowe. 
Ile informacji zostało wysłanych i czego dotyczyły? 
Co to znaczy „regularnie”? 
W jaki sposób były wysyłane informacje? 

     

3 

Organizacja (poza informacjami prasowymi) prowadzi inne 
działania adresowane do mediów np. konferencje prasowe, 
serwis informacyjny dla mediów, briefingi

1
, dystrybucję 

materiałów, spotkania lub szkolenia dla dziennikarzy, 
związane z prowadzoną przez siebie działalnością.  

Jakie działania były prowadzone i kiedy? 
Ilu dziennikarzy/rek uczestniczyło/skorzystało z działao? 
Czy organizacja jest zadowolona z poziomu 
uczestnictwa/skorzystania przez dziennikarzy/rki? 

     

4 
Organizacja zainspirowała publikacje tematyczne w mediach 
(nie tylko promujące jej działania, ale np. dot. problemu, 
którym się zajmuje). 

Ile i jakich publikacji zostały zainspirowane przez organizację?  
Czy organizacja ma np. stałą rubrykę w gazecie lub audycję w 
radio/TV?  

     

                                                      
1 Briefing – spotkanie (głównie z dziennikarzami zajmującymi się określoną tematyką) mające na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służące wyjaśnieniu konkretnych kwestii/zagadnieo.  
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5 
Podczas działao/akcji/wydarzeo organizacji obecni są 
przedstawiciele/przedstawicielki mediów, w mediach 
pojawiają się wzmianki/informacje o działaniach organizacji. 

Podczas ilu i jakich działao/akcji/wydarzeniach byli 
przedstawiciele/ki mediów? 
Ile, jakich i kiedy wzmianek pojawiło się w mediach (prasie, 
radio, telewizji)? 
Jak często informacje o organizacji pojawiały się w mediach? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 20 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

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. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: Kopie/wycinki publikacji, Umowy patronackie/o współpracy. Strategia współpracy z mediami 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Organizacja regularnie monitoruje swoją obecnośd w 
mediach oraz kontekst, w którym się pojawia. 

W jaki sposób jest monitorowana obecnośd organizacji w 
mediach? Co to znaczy „regularnie”? 
Czy organizacja (i jak) gromadzi materiały prasowe o sobie? 
Czy organizacja monitoruje publikacje/wzmianki po wysłaniu 
informacji prasowych? 

        

2 
Organizacja pozyskała media jako np. partnerów swoich 
działao lub patronów medialnych. 

Ilu i jakich partnerów/patronów medialnych miała 
organizacja? 
 Czy były podpisane formalne umowy/porozumienia? Czy 
udało się pozyskad wszystkich zakładanych 
partnerów/patronów? Co organizacja osiągnęła dzięki  
partnerskiej/ patronackiej współpracy? 
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3 
Jest opracowana strategia dot. współpracy z mediami 
(osobno lub jako częśd strategii promocji).  

Jaki horyzont czasowy zakłada strategia? Czy zawartośd 
dokumentu pozwala na bieżącą pracę z nim? Kiedy ostatnio 
org. korzystała ze strategii? 

     

4 
W organizacji jest wyznaczona 1 osoba  odpowiedzialna za 
kontakty z mediami.  

Jakie zadania ma ona przypisane? Czy wyznaczona osoba 
posiada odpowiednie wiedzę i umiejętności do realizowania 
powierzonych jej zadao? Z kim i na jakich zasadach 
współpracuje? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 16 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Komponent: Rozpoznawalnośd i wizerunek organizacji w otoczeniu 

Faza A - Fundamentów 
OGIEO 

Organizacja nie jest znana w środowisku oraz wśród potencjalnych odbiorców działao.  Są kojarzone wybrane projekty/działania/akcje/wydarzenia organizacji lub ludzie z nią 
związani. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 

Faza B - Regulacji wewnętrznych 
WODA 

Organizacja jest rozpoznawana w środowisku działania, odbiorcy wiedzą ogólnie czym się zajmuje, jakie projekty/działania/akcje/wydarzenia prowadzi. 
 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 Organizacja jest rozpoznawana w swoim otoczeniu. 

Czy odbiorcy uczestniczą w działaniach/ akcjach/ 
wydarzeniach organizacji, korzystają z jej usług/wsparcia?   
Po czym organizacja poznaje, że jest rozpoznawalna? Czy 
poziom rozpoznawalności organizacji jest dla niej 
zadowalający? 

        

2 
Odbiorcy kontaktują się z organizacją i zgłaszają chęd 
korzystania z jej usług/wsparcia.  

W jaki sposób odbiorcy się kontaktują z organizacją? 
Ile osób samodzielnie zgłosiło się do organizacji po 
wsparcie/usługi? 
Z jakimi sprawami się zgłaszają? Czy to dla organizacji jest 
korzyśd czy trudnośd?  

        

3 
Odbiorcy wiedzą, czym zajmuje się organizacja, jakie 
prowadzi działania, jakiego wsparcia udziela itp. 

Czy osoby/instytucje, kontaktują się w sprawach, którymi 
organizacja faktycznie się zajmuje? 

         

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza C - Spójności 
ZIEMIA 

Organizacja cieszy się zaufaniem otoczenia, jej działania są doceniane w środowisku działania. Przedstawiciele/przedstawicielki organizacji umacniają na zewnątrz jej misję i wartości. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Przedstawiciele/przedstawicielki organizacji umacniają w 
otoczeniu misję i wartości organizacji. 

Kto i w jaki sposób umacnia misję i wartości organizacji na 
zewnątrz? 
Czy organizacja jest zadowolona z tych działao? 

        

2 
Organizacja cieszy się zaufaniem w swoim otoczeniu,  jest 
zapraszana na różne wydarzenia, do współorganizowania 
działao, są z nią konsultowane pomysły, decyzje itp.  

Kiedy i na jakie wydarzenia/imprezy/akcje organizacja była 
zaproszona i w jakim charakterze? 
Jakie pomysły, decyzje organizacja konsultowała? 
Czy inne organizacje/instytucje powołują się na organizację 
(np. zamieszczając linki na stronach, cytując wypowiedzi itp.)? 
Czy poziom zaufania, którym otoczenie obdarza organizację, 
jej odpowiada? Co mogłoby wpłynąd za zwiększenie/utratę 
zaufania otoczenia? 
W jaki sposób organizacja jest odbierana przez inne instytucje 
przy inicjowaniu współpracy? Czy jest zadowolona z tego?  

     

3 
Otoczenie uważa organizację za wartościową, wie, jakie ma 
sukcesy/osiągnięcia, wyróżnia ją (np. lokalną nagrodą itp.). 

Ile i jakich nagród/wyróżnieo/dowodów uznania otrzymała 
organizacja? Czego dotyczyły nagrody/wyróżnienia? Czy 
organizacja jest zadowolona z nagród/wyróżnieo? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 12 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  
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Faza D - Zrównoważonego rozwoju 
POWIETRZE 

Różne grupy (np. odbiorcy, darczyocy, partnerzy) samodzielnie nawiązują kontakty z organizacją, zasięgają jej opinii. Budowa wizerunku jest częścią świadomej strategii i pracy 
zespołu. 

Dokumenty obligatoryjne: brak 
Dokumenty fakultatywne: brak 

W jakim stopniu organizacja spełnia wskaźniki 
danego komponentu? 

LP. Wskaźniki postępu/ rozwoju Pytania pomocnicze do oceny 

w ogóle 
nie 

spełnia 

W małym 
stopniu 
spełnia 

W średnim 
stopniu 
spełnia 

W 
znacznym 

stopniu 
spełnia 

W pełni 
spełnia 

1 
Różne grupy (odbiorcy, darczyocy partnerzy) kontaktują się 
z organizacją w celu otrzymania informacji, opinii, 
rekomendacji, nawiązania współpracy.  

Kiedy i jakie grupy/osoby kontaktowały się z organizacją i w 
jakich sprawach? Komu i jakie opinie/rekomendacje dawała 
organizacja?  
Czy dla organizacji to korzyśd czy trudnośd? 

        

2 
Przedstawiciele/przedstawicielki organizacji budują jej 
wizerunek podczas działao/akcji/wydarzeo w sposób 
świadomy i zaplanowany.  

Czy osoby w organizacji wiedzą co i w jaki sposób wpływa na 
budowanie wizerunku organizacji? 
Jakie działania podejmują osoby w celu budowania wizerunku 
organizacji?  
Ile i jakie działania podejmuje organizacja, aby wspierad 
przedstawicieli/ki organizacji w budowaniu jej wizerunku? 

     

Maksymalna ilośd punktów w fazie = 8 
Suma uzyskanych przez organizację punktów w danej fazie:  

 

Wskaźnik procentowy =  
Uzyskana liczba punktów*100% /maksymalna ilośd punktów  

 

 


