
 
Pracownia NGO 2020 –  

działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji 
pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim 

Witamy serdecznie! Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej na październik  

b.r. przygotowało kilka kolejnych szkoleń dla 3 sektora. Z uwagi na sytuację związaną z 
przebiegiem  - rozwojem w ostatnich dniach epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce – 
szkolenia będą realizowane zdalnie. Ta forma pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia 
przenoszenia wirusa.  

Na październik mamy zaplanowane między innymi: szkolenie z wykorzystania zdalnych 
aplikacji, szczególnie z obsługi Zooma; spotkanie o tym jak mobilizować ludzi do działania, 
wolontariatu, ale także warsztaty z zarządzania zespołem rozproszonym, czy warsztaty on-
line z delegowania zadań.  Już teraz informujemy, że również na październik zaplanowaliśmy  
kolejne warsztaty” ABC księgowości w ngo”. Poprzednie odbyły się w Bydgoszczy, teraz 
planowaliśmy je przeprowadzić w Toruniu – jednak także te warsztaty zostaną pod względem 
formuły zmienione: zajęcia 3 godzinne zostaną przeprowadzone zdalnie,  natomiast ich 
uzupełnieniem będzie przeprowadzony ( w Toruniu) dyżur księgowej, podczas którego będzie 
można indywidualnie, bądź w małych, kilku osobowych grupach skonsultować, otrzymać 
fachową informację na temat wszelkich kwestii dotyczących księgowości, sprawozdawczości 
finansowo-księgowej w ngo ( szczegółowa informacja ukaże się w następnym tygodniu) .  

Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla 
konkretnych np. lokalnych organizacji. Można zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić. 
Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, 
szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, 
tsas@tsas.torun.pl ; chcemy to robić dla Was, ale z Wami.  

*** 

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w  najbliższych szkoleniach dla przedstawicieli ngo 
z województwa kujawsko-pomorskiego – przygotowanych przez informatyczkę - Magdaleną 
Małkiewicz, oraz animatorkę społeczności -  Monikę Hausman-Pniewską.  

Termin: 12 października 2020 ( poniedziałek)  w godzinach od 16:3o do 19:3o – on-line ( 
zdalnie, na Zoom-ie)  

 Zakres szkolenia:  Jak mobilizować ludzi do działania. Co zrobić, aby ludziom chciało się 
chcieć, żeby włączali się w działania społeczne, jak motywować i utrzymywać zaangażowanie. 
I jak zadbać o to, żeby nie być samotnym liderem/ liderką, społecznikiem/ społeczniczką, 
animatorem/animatorką.  

Warsztaty poprowadzi: 

 Monika Hausman-Pniewska - najczęściej animatorka i trenerka, coraz  chętniej w 
indywidualnym kontakcie z drugim człowiekiem. Z wykształcenia polonistka z doświadczeniem 



 
dziennikarskim, z zamiłowania także aktywistka społeczna. Od wielu lat w sektorze 
pozarządowym,  w FOSie  odpowiedzialna za rozwój zespołu i wspieranie społeczności 
lokalnych. 

Termin: 13 października 2020r ( wtorek) w godzinach od 17:oo do 20:oo  

Zakres szkolenia:  Do czego służą aplikacje – ich funkcjonalność czyli,  jakie 
działania możemy przeprowadzić zdalnie, na jakich aplikacjach? Zoom – pierwsze 
kroki: Do czego służy program Zoom? Jak pobrać i zainstalować konto. Wersja 
płatna i bezpłatna – co wybrać? Tworzenie spotkania i zaproszenie uczestników i 
omówienie funkcjonalności programu. Kalendarz spotkań. Przyjrzymy się również 
ustawieniom programu.  Aplikacja Zoom pomaga w spotkaniach na odległość, co jest 
szczególnie ważne w czasach pandemii.  
  
Warsztaty poprowadzi:  

Magdalena Małkiewicz -  informatyczka, trenerka NGO, miłośniczka rękodzieła, szczególnie 
dziergania na drutach, współorganizatorka ogólnopolskiego spotkania dziewiarek „Drutozlot” 

 

Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, ale w formie  ciekawych  warsztatów, podczas 
których nasze trenerki będą starały się stworzyć także przestrzeń do wspólnej rozmowy.   

 Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę 

zgłoszeniową. Pomimo zdalnej formy szkoleń – ale ze względu na warsztatowy charakter 

szkolenia liczba uczestników jest ograniczona: do 20 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej do godziny 13stej otrzyma  na 

podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia,  na 10 

minut przed szkoleniem wystarczy kliknąć w podany/przesłany w mailu od tsas@tsas.torun.pl  

link aby wziąć udział w spotkaniu zdalnym. Zapraszamy!   
 

Kontakt do organizatora: 

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS 

mail: tsas@tsas.torun.pl 

telefon: 515 276 454 

 

 

 


