
ZASADY PROMOCJI 2022 



Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Rządowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030. 



Projekt jest współfinansowany ze środków 

Miasta Krakowa, Powiatu Oświęcimskiego, 

Powiatu Myślenickiego, Powiatu Wielickiego i AMS Poland. 



PARTNER



OPERATORZY

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, 
wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, 
nowosądecki

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE
miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, 
proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.



Agnieszka Węgrzyn 
specjalis tka ds . promocji



Poznajmy się!



CELE 
MAŁOPOLSKA LOKALNIE

1

2

Wsparcie mieszkańców Małopolski, którzy
angażują się w działania na rzecz rozwoju
i wzmacniania lokalnych społeczności. 

Wsparcie rozwoju młodych organizacji
pozarządowych.



KONTEKST 
MAŁOPOLSKA LOKALNIE

PROMOCJA 

POMYSŁ

EDUK ACJA



www.menti.com 

Kod 2746 5375

https://www.menti.com/yim9wk3h6z

Z czym kojarzy Ci się promocja działań społecznych?

https://ahaslides.com/MAPA
https://ahaslides.com/MAPA
https://www.menti.com/yim9wk3h6z


CELE PROMOCJI
MAŁOPOLSKA LOKALNIE

1 promocja lokalnych liderów, społeczników i wolontariuszy
związanych z Programem Małopolska Lokalnie

promocja wspólnego działania na rzecz lokalnej zmiany, 
dobra wspólnego i własnego środowiska

zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów
i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach
Małopolska Lokalnie

2

3



ZAPRASZAMY DO GRUPY NA FB
www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

REALIZOWANYCH INICJATYW



W fotografii ważny
jest przekaz
i estetyka. 

Fotografie muszą
być wyraźne i ostre.

Projekt: „W górę!" 
Realizator: Fundacja Marzenia Górą



Jeśli w ramach projektu zostanie
zagospodarowane jakieś miejsce
w przestrzeni publicznej, wykonane
zdjęcie może mieć charakter
dokumentacyjny. 
Jednak takie fotografie nie są
wystarczające do promocji Programu
Małopolska Lokalnie.

Fotografie powinny przedstawiać aktywność, pasję, działanie i … 
ludzi.

Projekt: „Budujemy dom dla leśnego przyjaciela" 
Realizator: Dzika Edukacja



Do celów promocyjnych nie
wystarczające jest zdjęcie
grupowe, ponieważ nie
pokazuje ono istoty działań
zrealizowanych
w ramach projektu.

Dobre zdjęcie to takie na podstawie, którego odbiorca jest 
w stanie stwierdzić jakie działanie / pomysł ono przedstawia.

Projekt: „Jedz zdrowo – Żyj kolorowo" 
Realizator: Fundacja Generator Przestrzeni



Nawet jeśli zrobimy zdjęcie, na którym są wszyscy uczestnicy

projektu, to i tak będzie to tylko jeden

z momentów, a przecież tyle się działo! 

Dlatego pomysł, żeby na jednej fotografii zmieścić wszystko
należy od razu odłożyć.

Część zamiast całości, czyli nie da się pokazać wszystkiego.



Dużo lepiej wygląda zdjęcie pokazujące
fragment, ale za to dynamicznie, 
pięknie, ciekawie. Z takich fragmentów
można finalnie ułożyć całość.

Część zamiast całości, czyli nie da się pokazać wszystkiego.

• zamiast robić stojący portret
wszystkich wolonatriuszy, pokażmy
jednego w działaniu.

Projekt:
"Z nami połaź!"  

Realizator:  
Fundacja Los 

Polacos



Część zamiast całości, czyli nie da się pokazać wszystkiego.

• w tym celu najlepiej jest podejść
z aparatem blisko i nie bać się, 
że np. cała osoba nie zmieści się
w kadrze.

Warto nie poprzestawać na jednym
wycinku, ale fotografować wszystko, 
co wydaje nam się ciekawe.

Projekt: „Krakowska Mapa Rzemieślników"  
Realizator:  Akcja Ratunkowa dla Krakowa



Właściwy czas, właściwe miejsce.

Każdy projekt ma bardziej i mniej widowiskowe momenty. Niezależnie od 
tego, ulubionym motywem na zdjęciach wielu organizacji jest wspólne
pieczenie kiełbasek.

Przed wyborem takiej fotografii należy się zastanowić, 
co ona właściwie pokazuje i czy oddaje ducha projektu. 
Czy nie pozostanie potem wrażenie, że jedynym jego
efektem była wspólna biesiada? 
Jest to ponadto sytuacja dość statyczna i trudno zrobić
ciekawe zdjęcie.



Właściwy czas, właściwe miejsce.

Można wprawdzie podejść bliżej
do ludzi i zrobić dobre portrety albo
wykorzystać dym z ogniska dla 
ciekawszego efektu, jednak może
prościej będzie uwiecznić inny
moment, np. wspólną pracę, ciekawe
zajęcia czy występy.



PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Aby móc wykorzystywać zdjęcia zrobione w trakcie realizacji projektu, 

np. zamieszczać na stronie www, Realizator musi mieć: 

• zgodę autorów na ich publikację
(zał. nr 2 do Podręcznika) 

• zgodę na wykorzystanie wizerunku fotografowanych
(zał. nr 3 do Podręcznika).



WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Nie potrzebujemy zgody na wykorzystanie wizerunku, jeżeli sfotografowana osoba, 

stanowi tylko element całości (tzw. przesłanka krajobrazu), a usunięcie jej wizerunku

nie wpłynie na przekaz zdjęcia.

Jak to sprawdzić? Zasłaniając wizerunek osób, które można zidentyfikować poprzez 

zdjęcie. Jeśli przekaz jest niezmienny – można publikować zdjęcie bez zgody

uczestników.



Otrzymując dofinasowanie w ramach Programu Grantowego 

Małopolska Lokalnie należy informować o otrzymanym 

mikrograncie na wszystkich etapach realizacji zadania. 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Realizator jest zobowiązany do:

• umieszczenia na wszelkich materiałach promocyjnych, dokumentach, zakupionych sprzętach, w 

widocznym miejscu belkę / belki (z logotypami projektowymi oraz informacją o dofinansowaniu) 

przygotowane przez Operatora

• uzyskania akceptacji Operatora dla projektów graficznych materiałów promocyjnych 

• opublikowania min 2 informacji promujących projekt w mediach tradycyjnych lub internetowych

• przesłania mailem co najmniej 1 informacji wraz z 5 fotografiami z projektu do Operatora

• aktywnego udziału w konkursie internetowym Mamy FIOła na Małopolskę, tzn. przesłania 

materiałów foto / video do Operatora i zachęcania do głosowania na projekt lokalną społeczność

• korzystania z podręcznika z wytycznymi dotyczącymi promocji

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Wszelkie materiały informacyjne, szkoleniowe czy publikacje
muszą zawierać dwie belki projektowe przygotowane 
przez Operatorów. 

Belki dostępne są na 
www.malopolskalokalnie.pl/materialy-graficzne/ 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Belka górna 

Belka dolna

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Tu można dodać logo Realizatora  



Belki do materiałów 
informacyjnych, 
szkoleniowych, 
publikacji.
Belki dajemy na 
białym tle!!

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Logotypy powinny być proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, 
w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. 

Przed wydrukowaniem materiałów promocyjnych Realizator 
zobowiązany jest do przesłania projektu w wersji elektronicznej do 
akceptacji przez Operatora.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Materiały na social media (grafiki, ilustracje i infografiki) 
powinny zawierać jedną belkę projektową przygotowaną 
przez Operatorów. 

Belki dostępne są na 
www.malopolskalokalnie.pl/materialy-graficzne/ 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Belka do social media 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



OBOWIĄZKI INFORMACYJNE – BELKA SOCIAL MEDIA

NIE NA SAMYM 
ZDJĘCIU



OBOWIĄZKI INFORMACYJNE – BELKA SOCIAL MEDIA



Realizator zobowiązuje się do przygotowania i opublikowania 
minimalnie 2 informacji promującej Projekt w mediach tradycyjnych 
lub internetowych. 

Rekomendujemy: 
- 1 publikację o dofinansowaniu
- 1 publikację o realizowanym projekcie
- 2 publikacje - zaproszenie do głosowania w konkursie internetowym

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



Podczas trwania projektu Realizator zobowiązuje się do przesłania min. 
1 informacji i 5 fotografii z przebiegu działań do Operatora. 
(formularz zgłaszania aktualności, zał. 17 Podręcznika).

W treści wiadomości nazwie grupy, tytule projektu, krótko o zrealizowanych 
działaniach email przesłanej do opiekuna powinna zostać zawarta 
informacja o (jak na FB). 

Fotografie w rozmiarze minimum: 1600x1200px, w oryginalnej 
rozdzielczości.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE



PRZESŁANE ZDJĘCIA POSŁUŻĄ DO STWORZENIA KOLAŻU 
NA FB I WWW



PROMOCJA PROGRAMU 

NA FACEBOOKU



FACEBOOK

Realizatorzy informując w mediach społecznościowych o swoich działaniach powinni

zaznaczyć, że dotyczą one Programu Małopolska Lokalnie, poprzez:

• hashtag

#NOWEFIO #niwcrso #malopolskalokalnie  #FundacjaBIS 

#StowarzyszenieForumOświatoweKlucze #Kraków #Małopolska

• oznaczenie

@Małopolska Lokalnie

odpowiedni operator: 

@Biuro Inicjatyw Społecznych

@Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze 



FACEBOOK

W promocji na Facebooku można wykorzystać dowolną kreatywną formułę 
Programu:

• Środki na rozbudowę placu pochodziły z programu @Małopolska Lokalnie przy 
wsparciu @BiuroInicjatywSpołecznych.

• Piknik został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z @Małopolska Lokalnie 
i opiece @BiuroInicjatywSpołecznych.

• Bohaterów reportażu wsparł program @Małopolska Lokalnie 
i @StowarzyszenieForumOświatoweKlucze.



Aby móc dodać oznaczenie
na FB należy polubić fanpage 
Małopolska Lokalnie
i Operatorów.



Oznaczenie, czyli wpis zawierający @ <małpkę>

EFEKTMAŁPKA + NAZWA FANPAGE



Wpis zawierający # <hashtag>



Zadanie

• wejdź na grupę Małopolska Lokalnie 

• zrób post w którym przywitaj się z pozostałymi członkami grupy 

oznaczając program @Małopolska Lokalnie i odpowiedniego operatora.

• dodaj #witamy #szkolenie

Do posta dodaj zdjęcie z Waszej działalności społecznej. 



FACEBOOK

WYDARZENIE NA FB - PRAKTYCZNE PORADY 
• grafika przygotowana na www.canva.com

• rekomendowana wielkość „reklama na FB” (wtedy nie obcina grafiki na telefonach)

• oznaczenie Małopolska Lokalnie jako współorganizatora wydarzenia

• belka projektowa w grafice

http://www.canva.com/


KONKURS 

„MAMY FIOła NA MAŁOPOLSKĘ” 



Kategorie konkursowe:

1.FIOłek Roku - nagroda przyznawana przez komisję ekspercką

2.FIOłek Publiczności - konkurs internetowy

3.FIOłek Specjalny - nagroda przyznawana przez realizatorów projektów

Nagrody:

1500 zł za I miejsce w każdej z kategorii



Udział w konkursie jest obowiązkowy!

Głosowanie od 14 do 27 listopada 2022 



• zgłoszenie Operatorom materiałów konkursowych foto (aktualności projektowe, 

plus dla chętnych dodatkowe), video (jeśli zadeklarowane we wniosku)

• zaangażowanie lokalnej społeczności w głosowanie m.in. publikując posty na swoim

fanpage oznaczone @ i # projektowymi

NA CZYM POLEGA UDZIAŁ W KONKURSIE? 



Materiały zdjęciowe /aktualności projektowe oraz filmiki do konkursu

należy wysyłać bezpośrednio do akceptacji opiekuna projektu. 

Po sprawdzeniu ich poprawności, opiekun prześle je do specjalistki

ds. promocji, która opublikuje je w odpowiednich miejscach.

ZASADY WYSYŁANIA MATERIAŁÓW 



Materiały zdjęciowe /aktualności projektowe oraz filmiki do konkursu 

należy przesłać na bieżąco. Ostateczny termin przesłania filmików 

podsumowujących projekty - 10.11.2022.

PARAMETRY FILMIKÓW
film - video: max 1,5 minuty w jakości HD

1920x1080 do zamieszczenia na YouToube

ZASADY WYSYŁANIA MATERIAŁÓW 



W przypadku wniosków składanych na działania społeczne rekomenduje 

się przygotowanie filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.

Gdy wniosek dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się przygotowanie 

np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu, bez 

wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie. 

JAK PRZYGOTOWAĆ FILMIK DO KONKURSU?



W przypadku wniosków składanych na rozwój organizacji rekomenduje

się przygotowanie:

• filmiku dotyczącego działalności organizacji lub

• prostej kampanii społecznej promującej obszar działań jakim zajmuje

się dana organizacja, np. krótkiego filmiku zachęcającego do 

uprawiania danej dziedziny sportu.

JAK PRZYGOTOWAĆ FILMIK DO KONKURSU?



Każdy filmik musi na końcu mieć załączone tablice 

z logotypami projektowymi i informacją o dofinansowaniu.

JAK PRZYGOTOWAĆ FILMIK DO KONKURSU?



Muzyka do filmiku musi pochodzić z legalnych źródeł!

Najlepiej wykorzystać darmową muzykę z danej aplikacji.

JAK PRZYGOTOWAĆ FILMIK DO KONKURSU?



Wyniki konkursu oraz rozdanie nagród

na konferencji podsumowującej projekt



https://ahaslides.com/SRD3A



GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW



ANKIETA 

http://www.ebadania.pl/a3dfb593559ba301



www.malopolskalokalnie.pl
www.facebook.com/malopolskalokalnie

SZCZEGÓŁY I BIEŻĄCE INFORMACJE



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze 

specjalistką ds. promocji 

Agnieszka Węgrzyn, agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl, tel. 694 900 264
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