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Dziś opowiem:
• o fundacjach korporacyjnych 

w Polsce – kogo i jak wspierają

• o mitach wokół zbierania pieniędzy 

od osób indywidualnych







Fundacje korporacyjne
• 117 zidentyfikowanych organizacji
• założone przez firmy ogólnopolskie/międzynarodowe
• udzielają pomocy finansowej i prowadzą własne 

projekty
• najczęściej celem projektów jest edukacja 

i nauka, wspierają dzieci i młodzież
• ponad połowa ma siedzibę na Mazowszu
• dużo organizacji tego typu jest  także 

na Śląsku, w Małopolsce i Wielkopolsce



Obszary działania



Beneficjenci



Formy działania



Przykład konkursu

wnioski do 15 lipca

budżet: 1 mln



Więcej o fundacjach korporacyjnych 

oraz pełny tekst badania:

www.forumdarczyncow.pl





Zbiórki publiczne – od roku 
jest dużo łatwiej!



Fundraising to:

Zaplanowany i etyczny proces 
zdobywania funduszy lub darowizn 
rzeczowych poprzez proszenie o wsparcie 
osób indywidualnych, firm, fundacji 
dobroczynnych lub instytucji publicznych. 

fund (ang.) = fundusz
raising (ang.) = zbieranie

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

www.fundraising.org.pl



Fundraising to:

Opowiadanie historii.



Misja i marka 
organizacji nie mają 

znaczenia

Misja i marka 
organizacji nie mają 

znaczenia









Pokażemy, że na rynku 
nie ma pieniędzy dla 

takich organizacji jak my, 
że nam się nie przelewa.
To będzie argument za 
tym aby nam pomóc.
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Komunikat: „Nie mamy 
pieniędzy” – działa na 

darczyńców demotywująco



Na co wydacie pieniądze z 1%?

Szefowa fundacji Gajusz: Fundusze z 1 procentu 

pozwolą nam choć częściowo pokryć wielką dziurę 

budżetową, jaką mamy w hospicjum domowym.

Tomasz Michałowicz z Fundacji JiM: 
Fundusze z 1 procentu przeznaczymy na naszą 

misję, czyli niesienie najwyższej jakości 

pomocy dzieciom z autyzmem oraz innym 

osobom niepełnosprawnym, a także na rozwijanie 

naszego Centrum Terapii przy ul. Tatrzańskiej. 



Zajmujemy się takim 
obszarem, że nikt na to 

nie da… i generalnie 
Polacy nie chcą pomagać
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To, że częściej wspierane 
są organizacje „dziecięce” 
czy hospicja nie oznacza, 
że nie można zbierać na 

renowację kanałów, pomoc 
rozwojową czy prawa 

człowieka.



Aby zaangażować 
darczyńców do pomocy 
trzeba opowiedzieć im 

o tym co robimy 
w ciekawy, inspirujący 

sposób









Program 
członkowski w 
Canal&River 

Trust

5,5 tys. 
członków, 300 

tys. funtów



Na apel Bródki i 
innych sportowców o 

pomoc w 
przygotowaniach do 

olimpiady 
odpowiedziało 239 

osób. Za 
pośrednictwem 

portalu 
polakpotrafi.pl 

wpłacili oni łącznie 
21.350 zł!







https://siepomaga.pl/r/29urodziny



Mamy narzędzia!



Fundraising nie może 
kosztować

Fundraising nie może 
kosztować



Fundraising 
musi 
kosztować



Fundaising
wymaga czasu



Przykłady





• Dwie zaangażowane osoby

• Zbudowanie grupy przyjaciół 

wokół ważnego dla tej grupy 

tematu

• Facebook, e-mail, strona www







Efekt?

• 2000 darczyńców okazjonalnych

• 350 darczyńców regularnych

• wolontariusze ulotkowi i inni



• 1 procent podatku
• Aukcje
• Cause Related Marketing
• Crowdfunding
• Direct Dialogue
• Endowment
• Direct Marketing
• DRTV Fundraising
• E-mailing
• Eventy
• Face 2 Face
• Kapitał żelazny

• Loterie
• Major Donors
• Mailing / Wysyłki listów
• Marketing precyzyjny
• Marketing Wiązany
• Nawiązki sądowe
• Payroll Deduction Program
• Składki członkowskie
• SMSy charytatywne
• Spadki i zapisy testamentowe
• Sponsoring
• Telemarketing
• Zbiórki publiczne

Techniki fundraisingoweTechniki fundraisingowe



Nie zaczniemy nigdy 
fundraisingu bo nie 

mamy pieniędzy

Nie zaczniemy nigdy 
fundraisingu bo nie 

mamy pieniędzy



Skąd można je pozyskać?

•Grant 

•Darowizna

•Pożyczka



Fundraising to żebranie i 
wynika ze złej kondycji 

naszego kraju. 
Gdy państwo będzie 

bogate to fundraising nie 
będzie już potrzebny.
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Fundraising to nie jest żebranie.
Ni



Fundraising 
nie wymaga 

przygotowania 
czy planu
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Fundraising w JiM,  pierwsze kroki.

Charytatywna choinka Gazety Wyborczej 
przyniosła 44 000 zł.

Na co je wydaliśmy?

Na dom?
Na szkołę?

Nie. Na kampanię 1 %.

FUNDRAISING W JIM 
ZACZĄŁ SIĘ 5 LAT TEMU. 
OD CHOINKI.



Fundraising w JiM, pierwsze kroki.

WYKORZYSTANIE NOWYCH NARZĘDZI





Strategia Fundraisingu w JiM



Co zrobić z 2 mlilionami?

Rozpoczęliśmy kampanię Direct Mailing.
Wysyłamy od 7 do 10 listów rocznie.
Zbudowaliśmy bazę 47 000 Darczyńców.

CO ZROBIĆ Z 2 MILIONAMI?

PRZYNAJMNIEJ CZĘŚĆ 
ZAINWESTOWAĆ W FUNDRAISING.



Założenia Strategiczne 

FUNDRAISING

INDYWIDUALNY

DIRECT MAILINGDIRECT MAILING

DOOR TO DOORDOOR TO DOOR

1 %1 %

INTERNETINTERNET

Direct Response 
Television

Direct Response 
Television

MAJOR DONORMAJOR DONOR

SPADKI/ LEGACYSPADKI/ LEGACY

FUNDRAISING

KORPORACYJNY

SPONSORINGSPONSORING

PAY - ROLLPAY - ROLL

RZECZOWE / 
WIEDZA

RZECZOWE / 
WIEDZA

FUNDRAISING

INSTYTUCJONALNY

GRANTYGRANTY

GRANTY 

KORPORACYJNE

GRANTY 

KORPORACYJNE

PARTNERSTWOPARTNERSTWO

KANAŁY FUNDRAISINGOWE

Wykorzystanie najbardziej efektywnych, 
różnorodnych narzędzi i kanałów 
fundraisingowych, choć dostosowanych do 
możliwości inwestycji fundacji JiM.



Co daje fundraising? JiM w liczbach.



Cel strategiczny

• W 2017 roku:

• 150 tys. darczyńców

• 13 mln zł



Darczyńcy często czują się z nami 

trochę zżyci :) Np. zawsze 

przynajmniej kilkanaście osób odpisuje 

na nasz newsletter. 

Bardzo często darczyńcy piszą z 

prośbą o radę w sprawie swoich kotów 

- kwestie zdrowotne, żywieniowe itd.

My z kolei zawsze odpisujemy. Często 

wywiązuje się z tego rozmowa, nieraz o 

kotach, czasem o dzieciach i całkiem 

prywatnych sprawach;)

ANIA



Gdzie dalej 
się uczyć?

Gdzie dalej 
się uczyć?



www.kursodrom.pl



V Webinarium FAOO 

Crowdfunding – jak pozyskać 

pieniądze z Sieci

9 kwietnia 2015

o 17.00.



IV Spotkanie FAOO 

Fundraising – nowe otwarcie

11 maja 2015

w siedzibie 

FAOO

w Warszawie



andrzej.pietrucha@gmail.comandrzej.pietrucha@gmail.com

facebook.com/andrzej.pietruchafacebook.com/andrzej.pietrucha

503 561 420503 561 420


