
MOBILNI DORADCY SEKTOR 3.0

Uzyskaj bezpłatne wsparcie ekspertów, 
którzy pomogą podnieść kompetencje  
cyfrowe Twojego zespołu! 

SEKTOR3-0.PL

Od pracy w chmurze, aplikacji do zarządzania, komunikacji w Internecie po doradztwo techniczne 
i sprzętowe - pomożemy Waszej organizacji w profesjonalizacji działań w sieci.

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

https://www.facebook.com/sektor3.0/
https://twitter.com/@sektor_3
https://www.instagram.com/sektor_3/
https://www.youtube.com/channel/UCSCG37uHnusPCXUgfGzXUfQ
https://www.linkedin.com/company/sektor-3-0/


Kim są Mobilni Doradcy 
programu Sektor 3.0?

MOBILNI DORADCY SEKTOR 3.0

To sieć ponad 80 wolontariuszy, którzy szkolą, doradzają  

i konsultują, pomagając w ten sposób rozwiązywać tech-

nicznie i technologiczne wyzwania organizacji pozarządo-

wych. Do tej pory przeszkolili prawie 15 tysięcy osób  

i udzielili niemal 9 tysięcy porad.

SEKTOR 3.0

Znajdziesz nas  
w całej Polsce

Pracujemy online  
i tradycyjnie

Oferujemy szkolenia 
i indywidualne doradztwo

Wspieramy małe 
i duże organizacje

Działamy bezpłatnie



Twoja organizacja też może uzyskać bezpłatne 

wsparcie Mobilnego Doradcy. Nasi specjaliści po-

siadają różnorodne kompetencje i są w stanie od-

powiedzieć na szeroką gamę technicznych i tech-

nologicznych potrzeb. Skorzystaj z naszej oferty 

szkoleń, która ma wesprzeć organizacje pozarzą-

dowe w cyfrowej transformacji i pomóc im odna-

leźć się w nowej rzeczywistości.

SEKTOR 3.0

Jak to działa?

MOBILNI DORADCY SEKTOR 3.0

Jeśli chcesz zaadaptować swoje działania do dzisiej-
szych pandemicznych warunków, zmontować atrakcyjny 
film, stworzyć strategię promocji swoich działań na  
Facebooku, lub pozyskać aplikację w bezpłatnej wersji 
dla NGO-sów, u nas znajdziesz profesjonalną pomoc  
i wsparcie na każdym etapie działania.

FILIP JĘDRUCH
Koordynator sieci Mobilnych Doradców Sektor 3.0



Sektor 3.0 to program, który wspiera wykorzystywanie  

technologii cyfrowych w działaniach społecznie użytecz-

nych. Program powstał w 2012 r. z inicjatywy Polsko-Ame-

rykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizację powierzono 

Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 2018 

roku program został wyróżniony przez Komisję Europejską  

w ramach „European Digital Skills Award”! 

SEKTOR 3.0

JAK UMÓWIĆ SIĘ  
NA SZKOLENIE LUB KONSULTACJĘ? O programie

Wypełnij formularz kontaktowy online  

na stronie sektor3-0.pl/szkolenia 

Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić  

szczegóły i zakres tematyczny spotkania.

Podczas rozmowy Mobilny Doradca pomoże 

Ci rozwiązać problemy, z którymi mierzy się 

Wasza organizacja.

1.
2.
3.

https://sektor3-0.pl/szkolenia/


Moduł I: Organizacja pracy zdalnej 
SEKTOR 3.0

Jak prowadzić efektywne spotkania i jak skutecznie zarządzać pracą zdalną (własną i zespołu)? 

I.
Chociaż o rozproszonych zespołach, którymi trzeba zarządzać 

zdalnie, zrobiło się głośno przy okazji pandemii (która posadziła 

wielu pracowników przed domowymi komputerami) to temat był 

eksploatowany przez wielu menedżerów od dłuższego czasu. 

Dlatego też wiele firm i organizacji było dobrze przygotowanych 

do radykalnej zmiany sposobu pracy. 

Na warsztacie dotyczącym prowadzenia zdalnych zespołów:

• opowiemy o kontekście, w jakim znajdują się zdalne lub  

częściowo rozproszone zespoły, o tym co wpływa na ich 

motywację i produktywność,

• przyjrzymy się narzędziom i sposobom komunikacji na odległość, 

• poszukamy zastosowania tych metod i narzędzi w trzecim sektorze. 

POZNAJ PRZYKŁADOWĄ TEMATYKĘ SZKOLEŃ, W KTÓRYCH MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ WASZA ORGANIZACJA!



Moduł II: Edukacja zdalna SEKTOR 3.0

Jak ciekawie szkolić online?

II.
Prowadzenie szkoleń, warsztatów, zajęć online wymaga 

przygotowania i podjęcia wielu decyzji. W warunkach zdalnych 

interakcja z uczestnikami wymaga odpowiedniej strategii oraz 

niecodziennego podejścia. 

Podczas sesji omówimy:

• jaką platformę wybrać i jakie narzędzia warto opanować?

• jak stworzyć checklistę udanego szkolenia oraz sprawić, 

aby zdalnie nie oznaczało nudno?

• jak angażować uczestników online?



Moduł III: E-learning SEKTOR 3.0

Jak tworzyć edukacyjne treści do sieci,  
czyli wstęp do e-learningu. 

III.
Prowadzenie działań edukacyjnych to nie tylko webinary i zoomy. 

Czym różnią się od siebie działania “na żywo” od asynchronicz-

nych, czyli takich, których pozwalają uczyć się we własnym tem-

pie, kiedy chce tego uczestnik? 

Przyjrzymy się m.in:

• jak buduje się kursy e-learningowe i materiały do nich,

• jakie aktualnie najpopularniejsze narzędzia temu służą,

• co z branży e-learningowej może przydać się trenerom  

i trenerkom online, nawet jeśli nie chcą od razu odpalać  

autorskich kursów lub kanałów na YouTube.


