
 

 

Plan działań komunikacyjnych na najbliższy rok  

(do końca kwietnia 2024)  

[wzór] 

 

W planie działań komunikacyjnych opiszcie, w jaki sposób Wasza organizacja chce budować swoją 

markę w środowisku (nie tylko w ramach działań finansowanych z mikrograntu), informować o tym, co 

robi, i włączać w swoje działania grupy odbiorczyń i odbiorców. 

Pamiętajcie, że plan komunikacji to „żywy dokument”, który w razie potrzeby może, a nawet powinien, 

być aktualizowany w porozumieniu z Operatorem. Zakładamy, że w miarę rozwoju Waszej organizacji, 

który chcemy wspierać, Wasze spojrzenie i priorytety (także te związane z komunikacją) mogą ulegać 

zmianie. 

 

[Pamiętajcie, że wszystkie elementy planu są obowiązkowe!] 

 

1. Cele działań komunikacyjnych [do 1000 znaków ze spacjami] 

Zastanówcie się, co chcecie osiągnąć dzięki działaniom komunikacyjnym, np.: 

● dotrzeć do potencjalnych uczestniczek i uczestników Waszych działań; 

● pozyskać partnerów (np. instytucje lokalne), które pomogą w sprawnym prowadzeniu 

działań; 

● upowszechniać dobre praktyki i rezultaty działań; 

● zwiększać wiedzę i świadomość wagi tematu, którym się zajmujecie; 

● budować społeczność sojuszniczek i sojuszników wokół Waszej organizacji. 

 

2. Odbiorczynie i odbiorcy działań komunikacyjnych [do 1000 znaków ze spacjami] 

Opiszcie, do kogo musicie dotrzeć, aby zrealizować cele z punktu 1. i działania z punktu 3. 

Pamiętajcie zarówno o odbiorczyniach i odbiorcach bezpośrednich (aktywnie biorących udział 

w Waszych działaniach), jak i pośrednich (którzy zetkną się z informacjami o tym, co robicie, 

np. poprzez artykuły, posty w mediach społecznościowych, ale nie będą bezpośrednimi 

uczestniczkami i uczestnikami Waszych działań). 
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Wbrew pozorom obie grupy są równie ważne. Wiedza odbiorczyń i odbiorców pośrednich 

o  Waszych działaniach może mieć duży wpływ na ich realizację, a zwłaszcza na to, czy 

podobne przedsięwzięcia będą realizowane w Waszej społeczności w przyszłości, czy będzie 

„klimat” do podejmowania podobnych przedsięwzięć. W tej grupie mogą się pojawić 

np. lokalne albo regionalne media, władze, instytucje. 

 

3. Opis planowanych działań i narzędzi komunikacyjnych 

W poniższej tabeli wymieńcie działania, które pomogą Wam zrealizować cele określone 

w punkcie 1., podajcie też zakładany czas ich realizacji i krótko je opiszcie.  

Pamiętajcie o uwzględnieniu działań realizujących obowiązek informacyjny wynikający 

z wytycznych dla Grantobiorców (w tabeli oznaczone *): 

a. zorganizowania co najmniej jednego wydarzenia informującego o działaniach 

finansowanych z mikrograntu i osiągniętych rezultatach; 

b. udostępniania informacji o działaniach finansowanych z mikrograntu i osiągniętych 

rezultatach w internecie: 

● na podstronie internetowej na stronie Waszej organizacji; ważne, aby informacje 

o Waszych działaniach były regularnie aktualizowane; 

● w mediach społecznościowych – jeśli Wasza organizacja nie ma strony internetowej, 

informacje o działaniach finansowanych z mikrograntu możecie zamieszczać na profilu 

na Facebooku. 

 

Nazwa działania  

/ narzędzia 

Termin realizacji   

(planowany miesiąc  

lub kwartał) 

Krótki opis z istotnymi informacjami 

… … … 

… … … 

Podstrona o działaniach 

lub profil na Facebooku* 

(do wyboru) 

październik 2023 – 

kwiecień 2023 

Utworzenie podstrony lub profilu na 

Facebooku informujących o działaniach 

finansowanych z mikrograntu. 

Spotkanie informacyjne*  

(format do wyboru) 
listopad 2023 

Spotkanie informujące o działaniach 

finansowanych z mikrograntu. 

… … … 

… … … 
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4. Sposób oceny skuteczności działań komunikacyjnych [do 500 znaków ze 

spacjami] 

W jaki sposób ocenicie, czy udało Wam się zrealizować zamierzone cele i działania? 

Może to być np.: 

● miesięczna liczba odsłon strony internetowej organizacji; 

● liczba osób uczestniczących w Waszych wydarzeniach (np. w spotkaniu informacyjnym); 

● liczba wzmianek o działaniach organizacji w mediach; 

● docelowa liczba obserwujących profil organizacji na Facebooku. 

Uwaga! Podajcie konkretne wartości liczbowe wskaźników, które chcecie osiągnąć. Nie 

muszą być duże, ale muszą być realne do osiągnięcia. 

 

5. Dane kontaktowe 

  Strona WWW organizacji: 

Profil organizacji na Facebooku: 

Inne profile organizacji w mediach społecznościowych: 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za komunikację w projekcie: 

E-mail osoby odpowiedzialnej za komunikację w projekcie: 


