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PROGRAM 

Szkolenie ONLINE dla samorządowców:  

Social media w służbie samorządu,  
czyli jak efektywnie wykorzystać media społecznościowe w konsultacjach 

społecznych i aktywizować odbiorców. 
Termin i lokalizacja:  

18.11.2020 r. (środa), g. 12:00-15:00, ONLINE 

Instrukcja połączenia: 

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wklejenie poniższego linku do dowolnej przeglądarki.  

Udział w spotkaniu nie wymaga żadnych opłat ani instalacji dodatkowego oprogramowania. 

Link: https://us02web.zoom.us/j/82027518909?pwd=cDVoMUZLVGZ6bWVzdmRrZWRsQitsdz09 

W sytuacji, jeśli program poprosi o wpisanie dodatkowego kodu (nie powinno to nastąpić), proszę użyć: 

Passcode: 0q94vW lub Meeting ID: 820 2751 8909 

W przypadku ewentualnych problemów z dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt z dr Krzysztofem 
Mączką pod nr telefonu: +48 662 622 414. 

Nie prowadzimy zapisów na szkolenie, wystarczy wejść w link w wyznaczonym terminie i dołączyć! 

Do kogo adresowane jest szkolenie: 

Szkolenie stworzone specjalnie dla pracowników jednostek samorządowych, którzy zajmują się 
prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami i wykorzystują do komunikacji społecznej media 
społecznościowe. Elementami szkolenia będą treści teoretyczne związane z zasadami działań na social 
mediach, jak i praktyczne przykłady, zarówno te warte naśladowania, jaki i te, które uzmysławiają błędy. 
Szkolenie zawierać będzie informacje o sposobach efektywnego wykorzystania mediów 
społecznościowych do zaangażowania odbiorców i zachęcenia ich do wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych. Pokaże też różnice w komunikacji organicznej względem płatnych kampanii reklamowych 
oraz wykorzystanie między innymi takich narzędzi jak „wydarzenia” czy „grupy” na Facebooku.  

Trener: 

Paweł Marciniak – manager komunikacji online i kreator contentu internetowego, były dziennikarz i rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Poznania. Na co dzień pomaga też tworzyć strategie marketingowe firm oraz wykonuje 
audyty komunikacji marketingowej. Od lat pracuje przy komunikacji aukcji internetowych Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na Allegro oraz innych projektach społecznej odpowiedzialności biznesu, kilku dużych 
marek.  
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Program szkolenia online 18.11.2020: 

12.00 – 12.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

Dawid Drobnić 

Stowarzyszenie  
Metropolia Poznań 

Innowacyjne aspekty projektu pt. „DziałaMY! Program rozwoju  
edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” 

12.15 – 13.15 Nauka na błędach i wzorowych przykładach   

Paweł Marciniak 

 Jak działa nasz mózg, czyli błędy z których wyciągamy wnioski! 

 Jak tworzyć dobre posty na social mediach, czyli co marketing może dać JST? 

 Jak kreować content, by nie wiało nudą? 

 O tym, że social media są social… czyli współpraca, która daje zasięg!  

13.15 – 13.30 Przerwa  

13.30 – 14.50 Wzmocnienie komunikacji social-mediowej 

Paweł Marciniak 

 Czego nie robić a co robić na FB, by efektywnie komunikować nasze treści? 

 Jak zrobić tanią i efektywną, płatną kampanię reklamową? 

 Jak dobrać grupy docelowe na FB? 

 Jak wykorzystać różne narzędzia Facebooka do naszych celów? 

 Czym jest i jak korzystać z remarketingu na social mediach? 

14.50-15.00 Zakończenie szkolenia 
 

Dodatkowa propozycja wsparcia – mentoring indywidualny 20.11.2020: 

20 listopada, 

g. 12.00-15.00 

Mentoring indywidualny (dla chętnych) dotyczący kwestii 
poruszanych na szkoleniu. Sesje trwają ok. 30 min. 

Zapisy: https://forms.gle/6T6rMBo6BVASftRN9  
 

Organizatorzy szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w 2011 roku. W skład SMP wchodzą 
23 jednostki samorządu, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu 
Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Stowarzyszenie zajmuje się 
inicjowaniem współpracy między samorządami w takich dziedzinach, jak fundusze 
unijne, kolej metropolitalna, mobilność miejska, planowanie przestrzenne oraz 
zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: www.metropoliapoznan.pl  

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO powstało w 2004 
roku. Głównym celem CREO jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie społecznej aktywności obywateli, 
wspieranie NGO i inicjatyw społecznych oraz propagowanie idei wolontariatu. Działania 
CREO związane z edukacją obywatelską w szkołach są prowadzone obecnie w 80 
szkołach w Wielkopolsce. Ponadto Stowarzyszenie CREO aktywnie działa również 
w rozwijaniu idei wolontariatu pracowniczego i wolontariatu senioralnego. Więcej 
informacji: www.centrumcreo.pl  
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