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WSTĘP, CZYLI O NAS I OD NAS

 Jak sprzedać używaną poduszkę za 10 tysięcy złotych?
Czy proszącej o wsparcie dla swojego dziecka mamie
wypada w trakcie charytatywnej zbiórki mieć kolorowe
paznokcie lub jeździć mercedesem? I na ile w takiej
akcji może pomóc 7-latka? 

 Ta historia ma swój początek w grudniu 2019 roku.
Wówczas rozpoczęłyśmy akcję #SERCEJULKI. U córki
Alicji –5-miesięcznej wówczas Julki – wykryto pięciocen-
tymetrowego guza w sercu. Pomóc mogła tylko
operacja w Bostonie, której koszt to 2 mln zł. Trzeba je
było zebrać w miesiąc. 

3 TYGODNIE, KTÓRE ZMIENIŁY NASZE ŻYCIE

 Będąc ciocią Julki, a jednocześnie przyjaciółką Alicji,
wymyśliłam i wraz z Julkowi Aniołowie przeprowadziłam
zbiórkę. Udało się ją z sukcesem zakończyć w trzy
tygodnie. Trzy tygodnie, które kompletnie zmieniły
nasze dotychczasowe życie. Jak się później okazało –
zbiórka dla Julki była największą taką akcją na
istniejącym od ośmiu lat portalu www.zrzutka.pl, gdzie
przeprowadzono dotąd aż 700  tysięcy zbiórek. Nie
prowadziła jej żadna gwiazda, nie 
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wspierały jej wielkie firmy czy fundacje. To historia
napisana przez zwykłych ludzi o niezwykłych sercach,
dzięki którym serce Julki bije dziś miarowo. Udała się
nie tylko zbiórka, ale i operacja. Dziś Julka jest zdrową
dziewczynką. Wydawało nam się, że w tym momencie
dopiszemy już tylko zakończenie tej bajki „I żyli długo i
szczęśliwie”. Potrzeba, by podziękować ludziom
wspierającym Julkę, okazała się silniejsza. 

 Cały czas jesteśmy zasypywane pytaniami, jak udało
nam się tak skutecznie zrealizować akcję dla Julki. Kiedy
zdałyśmy sobie sprawę, że ciągle udzielamy tych
samych odpowiedzi na te same pytania,
postanowiłyśmy coś z tym zrobić. Zorientowałyśmy się,
że w obliczu walki o zdrowie, a często o życie, wszyscy
jesteśmy równi. Równie przerażeni, bezsilni i załamani.
A my dziś już wiemy, jak te emocje przekuć w
mobilizację i wolę walki. Jak uwierzyć, że
#MusiByćDobrze. Chcemy więc wypełnić systemową
lukę, w której organizatorzy zbiórek charytatywnych, ale
nie tylko, są pozostawieni sami sobie.  Stąd nasza
Fundacja #MusiByćDobrze – zgodna z mottem,
jakie powtarzałyśmy sobie w najgorszych
chwilach.
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 E-book #ZBIÓRKA, czyli jak zbierać, żeby uzbierać i nie
zwariować, po który właśnie sięgasz, to część projektu
#MusiByćDobrze – i jego oficjalna inauguracja. Nie
poprowadzimy twojej zbiórki za ciebie, ale podpowiemy
ci tutaj, jak to zrobić. Pomożemy przetrwać ten trudny
psychicznie czas. 

 Nie lubisz poradników? My też nie! Dlatego nie
przeczytasz tu, co masz zrobić, a co MOŻESZ zrobić.
Decyzja zawsze należy do ciebie.

CO CIĘ CZEKA PODCZAS ZBIÓRKI? 

 Ogrom pracy, emocjonalny rollercoaster, chwile
zwątpienia. I wreszcie – realizacja Twojego celu. Twoich
marzeń. Przy okazji – przełamanie tysiąca stereotypów
(jak choćby ten, że pieniądze zbierają tylko ludzie
biedni). Do tego wszystkiego spotkanie na swojej
drodze rzeszy wyjątkowych osób i utwierdzenie się w
przekonaniu, że naprawdę „ludzi dobrej woli jest
więcej”.

W CZYM MOŻEMY CI SIĘ PRZYDAĆ MY? 

 Przeszłyśmy tę drogę. Tyle, że byłyśmy na niej zupełnie
same. Intuicja, którą się kierowałyśmy na każdym eta-
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pie nie tylko nas nie zawiodła – to ona doprowadziła do
sukcesu. Opieranie się wyłącznie na niej sprawiło
jednak, że była to droga wyboista i z ostrymi zakrętami.
Chcemy, żeby twoja przypominała szeroką autostradę
wprost do celu. Przeczytasz tu o zbiórce od strony
organizacyjnej, promocyjnej czy prawnej. Spokojnie!
Nie zasypiemy Cię serią trudnych pojęć i definicji.
Skupimy się na tym, co naprawdę potrzebne. Przede
wszystkim jednak chcemy ci opowiedzieć o zbiórce od
strony psychicznej. Nikt nie uprzedzał, jak wiele
emocjonalnego wysiłku czeka na człowieka przy takiej
akcji. Zastanawiasz się, co mamy na myśli? Na przykład
to, jak z dnia na dzień stać się osobą publiczną?
Jak znieść pierwszy hejt? Jak wytrwać, gdy chcesz
zrezygnować? Jak sobie poradzić na sam koniec
akcji, gdy wszyscy już cieszą się z uzbieranej
kwoty, a Ciebie nagle ogarnia paraliżujący strach
–bo właśnie szalenie ryzykowna operacja twojego
dziecka przechodzi ze sfery wyobraźni do
rzeczywistości? Nikt o tym nie pisał ani nam nie
mówił. Każda kolejna fala trudnych emocji spadała na
nas jak grom z jasnego nieba. Nie wiedziałyśmy czy to,
co czujemy jest normalne, czy to my zgubiłyśmy już
horyzont. Chciałybyśmy więc, żebyś w takich chwilach 

4



nie czuła, że jesteś sama lub że twoje uczucia są
dziwnie czy nie na miejscu. Bądź o krok do przodu niż
my – wiedz, czego się spodziewać i daj sobie
przestrzeń na rożne emocje. Niczego się jednak nie
bój. Ogrom pozytywnych odczuć zdecydowanie
przeważa te trudne. Wręcz oszałamia. Sernik
wylicytowany za 1000 zł. Owacje na stojąco na
koncercie od publiczności dla starszej siostry Julki –
Laury – za pomoc w zbiórce dla małej siostrzyczki. Listy
do Julci z całego świata z życzeniami powrotu do
zdrowia. To przeżycia, które pozostają na zawsze. Dają
siłę i nie da się ich z niczym porównać. Gwarantują
poczucie wspólnoty z twoją nową Rodziną – liczącą co
najmniej pół Polski. Czeka Cię trudna, lecz piękna
przygoda.

ZASTANAWIASZ SIĘ OD CZEGO ZACZĄĆ?

 Pierwsze zaskoczenie – nie od proszenia obcych o
pomoc. Najpierw daj coś z siebie. Znajdź pomysł na
swoją zbiórkę i przygotuj ją tak, jakby to było twoje
opus magnum. Zaangażuj swoich najbliższych i… do
dzieła! Możesz teraz stwierdzić, że nasza historia ma z
twoją zbyt mało wspólnego. Zbierałyśmy pieniądze na
ładną, malutką dziewczynkę która potrzebowała jedno-
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razowej operacji z realną wizją happy endu. Takie akcje
ludzie wspierają najchętniej. Miałyśmy więc dużo
łatwiejsze zadanie niż ty, który_a prowadzisz zbiórkę na
rehabilitację osoby dorosłej ze schorzeniami nie
dającymi nadziei na pełne wyleczenie czy na niszowy
projekt artystyczny. To prawda. Ale my nie miałyśmy
takiego poradnika, jak ten. Jedyne, czym ryzykujesz, to
czas. Tak, wiemy. Masz go mało. Za mało. To naprawdę
cenna waluta, szczególnie teraz, gdy walczysz o swój
cel. Przede wszystkim więc nie masz czasu na błędy, a
tych możesz uniknąć, ucząc się na naszych. Pewne jest
jeszcze jedno – pisząc tego e-booka, wykonałyśmy
research, który zaoszczędzi ci mnóstwo czasu. Zamiast
googlować od nowa, warto go poświęcić na
przeczytanie tej publikacji. Skorzystaj więc z tego, co
zrobiłyśmy za ciebie, a w zasadzie – dla ciebie. 

 Wierzymy, że dodamy ci sił, inspiracji i nadziei do
realizacji twojej zbiórki. Na pewno po tej lekturze
niektóre decyzje uda ci się podjąć bardziej świadomie
niż nam. Niezależnie od rodzaju zbiórki, core każdej
jest bowiem taki sam. Prowadzisz zbiórkę
charytatywną? A może potrzebujesz pieniędzy na to, by
spełnić swoje najbardziej szalone marzenie?
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Tu znajdziesz podpowiedzi dla siebie. Dopiero zaczy-
nasz swoją pierwszą zbiórkę, a może jesteś już na
etapie jej realizacji? Mamy dla Ciebie garść inspiracji.
Masz na swoim koncie kilka zakończonych sukcesem
zbiórek, a może fundraising czy crowdfunding to twój
zawód? Gratulujemy i z głębi serca podziwiamy! Skoro
jednak szukasz informacji na ten temat i trafiłeś na
naszego e-booka, to znaczy, że cały czas czujesz głód
wiedzy w tym temacie. Wierzymy, że historia opowie-
dziana z naszej perspektywy da ci nowy bodziec do
działania.

 Jeśli natomiast znasz kogoś z grup opisanych
powyżej – mamy do ciebie prośbę – wyślij mu
tego e-booka. Ani ty ani my nie jesteśmy w stanie
pomóc wszystkim i zbawić całego świata, ale ta
publikacja może dodać wiatru w żagle bliskiej ci
osobie prowadzącej zbiórkę. 

 My będzie zaszczycone, jeśli nasze doświadczenie ci
pomoże. Możesz być też spokojny/a – nie reprezent-
ujemy żadnego portalu ze zbiórkami.  Nie będziemy cię
więc namawiać do wyboru jakiegokolwiek z nich.
Jedyne, co warto wybrać, to możliwości pozwalające
pomagać innym. I działać z wiarą, że się uda.
Jesteśmy tu dla ciebie i z tobą. 
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DOMINIKA MATUSZAK

Autorka i realizatorka zbiórki #SERCEJULKI. Na co dzień
dziennikarka telewizyjna, konferansjerka, organizatorka
wydarzeń kulturalnych. Od lat zaangażowana w projekty
wolontariackie – jako prowadząca licytacje czy koncerty
charytatywne, autorka telewizyjnych materiałów
dotyczących akcji pomocowych i współorganizatorka
projektów artystycznych dla grup wykluczonych
społecznie.
Jako absolwenta Akademii Teatralnej w Warszawie w TVP
Kultura zajmuje się tematami związanymi z kulturą. W
„Pytaniu na Śniadanie” w TVP2 swoją uwagę skupia na
tematach medycznych i dotyczących profilaktyki
zdrowotnej.  Więcej na www.dominikamatuszak.pl
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ALICJA BARLIK-CIESIŃSKA

Mama 2-letniej Julki i 9-letniej Laury. Do czasu akcji
#SERCEJULKI, to ona na ogół pomagała innym. Poza
wspieraniem akcji charytatywnych, ujmowała ludziom
bólu, pracując jako fizjoterapeutka w swoim gabinecie.
Studiowała fizjoterapię na UMK CM w Bydgoszczy i na
AWF w Poznaniu. Aktualnie pracuje w rodzinnej firmie
istniejącej od ponad 20 lat, w praktyce wdrażając ważne
dla siebie wartości, takie jak rodzina i tradycja.
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PIERWSZY SZOK.
PIERWSZY KROK. 

 

10



 Stało się. Po setkach czy tysiącach sytuacji, kiedy to Ty
pomagałeś/aś, teraz jesteś po drugiej stronie.
Potrzebujesz pomocy dla siebie, swoich bliskich, a
może zupełnie obcych, których historia cię poruszyła.
Są ci niezbędne pieniądze lub konkretne przedmioty.
Dzięki nim uratujesz życie, zdrowie, a może po prostu
spełnisz swoje największe marzenie.
 Jeśli udało Ci się w życiu dorobić majątku i właśnie w
swojej głowie obmyśliłeś/aś już cały plan, co sprzedać i
gdzie wziąć kredyty, by zdobyć potrzebne pieniądze –
zastanów się raz jeszcze czy to ma sens i przeczytaj
tego e-booka.
 Jeśli Twoje konto jest puste, a kwota, której
potrzebujesz zwala cię z nóg i przyprawia o palpitacje
serca – odetchnij głęboko i przeczytaj tego e-booka. 
 2 miliony złotych, jakie dwa lata temu musiałyśmy
zdobyć w miesiąc, by uratować Julkę, dla większości
ludzi brzmiały jak wyrok. Oczywiście w takiej sytuacji
możesz wściekać się na niesprawiedliwość tego świata,
ale nie jesteś w stanie jej zmienić. Uwierz, że naprawdę
rozumiemy te emocje. Bezsilność, strach,
rozgoryczenie. Tyle, że zamiast tracić na nie energię,
my wolałyśmy poświęcić ją na działanie. Wzięłyśmy za
pewnik, że #MusiByćDobrze. Jeśli bowiem ty sam_a
nie uwierzysz w sukces swojej zbiórki, nikt inny tego nie
zrobi, a na koncie nadal będzie zero złotych. 
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STATYSTYCZNIE RZECZ BIORĄC

 Prawdopodobnie, tak jak ty teraz, nie miałyśmy
pojęcia, jak wygląda taka zbiórka. Od czego zacząć i jak
wygrać ten nieszczęsny wyścig z czasem. Miałyśmy
jednak doświadczenie, jak realizować różne projekty –
medialne, kulturalne, rozrywkowe. Być może
zbulwersujesz się, gdy powiemy, że potraktowałyśmy
walkę o zdrowie Julki jak projekt. Taka jest jednak
prawda. To był PROJEKT NASZEGO ŻYCIA. Zadaniowe
podejście pozwoliło skupić się nie na wyniszczających
emocjach, lecz realnym działaniu. A wiedz, że tego
będzie więcej niż ci się wydaje. Dużo więcej. W dodatku
wszystko będzie się działo szybko – do tego stopnia, że
po całej akcji wielu rzeczy możesz nawet nie pamiętać.
Jedno zapamiętasz jednak na pewno – że ludzi
gotowych pomóc jest więcej niż umiesz sobie
wyobrazić. Tylko zanim zaczniesz prosić, zastanów się,
co możesz od siebie dać potencjalnym wspierającym?
Wydaje ci się, że nic? Właśnie. Wydaje ci się. Pieniądze
są dziś często środkiem, za który kupujemy sobie
dobry nastrój, poczucie ważności czy wrażenie
sprawczości. Czy przypadkiem nie to właśnie możesz
“sprzedać”? Choć dziś możesz mieć wrażenie, że jest
zupełnie inaczej, to jednak ludzie naprawdę lubią
pomagać. Najbardziej tym, których znają.  
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Już zdążyłeś/aś się zmartwić, że krąg twoich znajomych
nie jest zbyt rozległy? Niepotrzebnie! Świat to dziś
globalna wioska, którą łączy internet. Rynek samych
tylko zbiórek w sieci w 2020 roku wyceniono w Polsce
na ponad miliard złotych (1). Szacuje się, że w tym roku
Polacy na różnego rodzaje e-zrzutki wpłacą ponad 2
mld zł (2). Dwa miliardy złotych! A przecież istnieje
jeszcze świat offline, w których też wspieramy
finansowo różne inicjatywy. Z roku na rok coraz hojniej.
Rynek zbiórek w Polsce od kilku dobrych lat cały czas
rośnie. I to z jakim rozmachem! Konkrety?

Proszę bardzo: Na platformie zrzutka.pl, będącej
wiceliderem rynku crowdfundingu w Polsce i największym
serwisie, dzięki któremu internauci finansują każdy rodzaj
projektu, wartość transakcji w 2020 r.
najprawdopodobniej wyniesie 200 mln zł (...) mobilne
zbiórki będą stanowiły aż 90%, co oznacza wzrost o 15
punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. (...)  
Podsumowując rok 2019 na zrzutka.pl, warto podkreślić
zdecydowanie większą skuteczność zrzutek w stosunku do
tych w 2018 roku. Widać to zarówno po liczbie zbiórek,
jak i kwotach przekazanych wpłat. 

Zrzutka.pl, Miliard złotych na zrzutkach w internecie1.
   2. M. Duszczyk, Boom na zbiórki w sieci. Pandemia nakręca crwodfunding,
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W 2019 roku dokonano aż 1 424 031 przelewów na
zrzutki, co oznacza wzrost aż o 137% w stosunku do
2018 r. Łączna wartość wpłaconych środków na
zrzutka.pl w ubiegłym roku wyniosła 95 521 238,47 zł
versus 42 mln zł w 2018 r.” W 2021 roku wedle
prognoz wartość zbiórek charytatywnych urośnie o 100
proc., do ponad 1,57 mld zł. O 50 proc., do prawie 138
mln zł, skoczy również crowdfunding udziałowy. W
2020 r. wsparcie od inwestorów w sieci w zamian za
udziały zdobyło niemal 70 spółek. Popłynęło do nich
ponad 90 mln zł (średnia wartość emisji sięgnęła 1,3
mln zł).(3)

Na pewno słyszałeś/aś też o zbiórkach na Facebooku.
Pewnie nawet brałeś/aś w nich kiedyś udział. W 2015 roku
Facebook ujawnił, że w ciągu ostatnich lat w ramach
zbiórek organizowanych przez użytkowników serwisu na
całym świecie zgromadzono 2 mld dolarów
przeznaczonych na cele charytatywne. Wpłaty pochodzą
od ponad 45 mln użytkowników Facebooka. (4) Robi
wrażenie?  A spójrz jeszcze na konkretne zbiórki. 9 mln
złotych na leczenie dzieci chorych na SMA na
www.siepomaga.pl nikogo już nie zaskakuje. 

3. Zrzutka.pl, Miliard złotych na zrzutkach w internecie
4. Wirtualne media, 2 miliardy dolarów na cele dobroczynne zabrane na Facebooku.
W Polsce rekordowe 16 mln złotych na WOŚP
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Pandemia jeszcze bardziej skłoniła nas do pomocy. Na
rzecz wsparcia polskiej służby zdrowia w tym trudnym
okresie na www.siepomaga.pl wpłacono ponad 22,5
mln zł. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku
bije swoje rekordy. Same wpłaty do „ostatniej puszki
Pawła Adamowicza” wygenerowały 16 mln zł (5).
Imponująco wyglądają też zbiórki o charakterze
biznesowym – Ponad 13 milionów złotych na
Kickstarterze, czyli crowdfundingowym gigancie na
świecie, zebrali Polacy na realizację gry planszowej.2
Ponad 13 milionów w nieco ponad 1,5 roku uzbierali
też w ramach cyklicznej zbiórki twórcy Radia “Nowy
Świat” na portalu www.patronite.pl (6). Model
finansowania społecznego, zwanego crowdfundingiem
(7) inwestycyjnym czy też udziałowym, to prężnie
rozwijający się sektor. Coraz więcej  ludzi decyduje się
zainwestować swoje środki w zamian za późniejsze
korzyści, które można dzięki  temu wsparciu otrzymać.
Biznes często traktuje taką formę wręcz jako
przygotowanie do wejścia na giełdę.  Inwestujący
tworzą w ten sposób długofalowe relację ze
zbierającymi. 

5.M. Madejski, Hojny jak polski internauta. „Puszka Adamowicza” to nie wyjątek
6.  G. Marynowicz, Polacy zebrali 13 milionów złotych w 20 dni. Oto rekordowe zbiórki
w historii crowdfundingu
7. Radio Nowy Świat
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 Ta tendencja jest coraz bardziej widoczna bez względu
na rodzaj zbiórek. Cykliczne akcje z regularnymi
wpłatami szturmem podbijają wiele portali
zbiórkowych i nic nie zwiastuje, aby ten trend miał się
zmienić. 
 
 Jak w tej chwili oceniasz swoje szanse? Nadal chcesz
zadłużyć siebie oraz swoją rodzinę i wyprzedać cały
majątek? Jeśli tak, spójrz na te kwoty ponownie i
wybiegnij o krok dalej w przyszłość. Co w takim układzie
po zbiórce? Do czegoś musisz wrócić. Twoja rodzina
musi za coś żyć. Poza tym żal spowodowany
koniecznością pozbycia się wszystkiego, na co dotąd
pracowałeś, szybko nie minie. Gdy ten kapitał
budowałeś ze swoimi bliskimi, dodatkowo musisz się
liczyć z trudnymi emocjami także z ich strony. 
 
 Czy kwota, którą masz do uzbierania wobec
przytoczonych powyżej cyfr robi już na tobie mniejsze
wrażenie, a świadomość, jak rynek zbiórek rozwija się w
naszym kraju, napawa Cię optymizmem? Słusznie!
Musisz jednak uwzględnić, że im więcej zbiórek, tym
większa konkurencja. Niech więc te dane będą nie tylko
krzepiące, ale przede wszystkim mobilizujące do
jeszcze cięższej pracy i bardziej innowacyjnych
pomysłów.
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żadna fundacja, jak np. www.siepomaga.pl
znane nazwiska, jak np. twórcy Radia dla Ciebie czy
szef WOŚP. 
firma jak w przypadku zbiórki na grę planszową na
portalu Kickstarer, którego swoją drogą za czasów
naszej akcji w Polsce w ogóle nie było
(międzynarodowy potentat crowdfundigu (8)
wszedł na polski rynek dopiero jesienią 2020 roku).

 Uważasz, że za przytoczonymi statystykami stoją
wielkie fundacje, firmy czy znane nazwiska, o których ty
możesz co najwyżej pomarzyć? W dużej mierze tak
właśnie jest. Przypomnij sobie jednak naszą zbiórkę.
Przy wymienionych powyżej kwotach nasze 2 miliony
złotych nie robią już aż takiego wrażenia. Tyle że za
naszą akcją nie stała:
 

 Wszystko zrobiłyśmy same, a skoro nam się udało to
oznacza, że ty też masz szanse! Prosimy, zwróć tylko
proszę uwagę na słowo „same”. Niestety nie pojawia
się tu ono przez przypadek.   Większość naszych
rozmów z osobami, które prowadziły zbiórki,
rozpoczynała się od narzekania, że są w tej akcji sami.

 
8. Crowdfunding – (ang. crowd – tłum, funding – zbieranie kapitału) –  rodzaj wsparcia
dla najbardziej pomysłowych przedsiębiorców. Może w nim uczestniczyć każdy
zainteresowany, ponieważ wpłat dokonuje się przez internet i są one dobrowolne.
Kluczem jest zebranie jak największej liczby zwolenników projektu i zachęcenie ich do
pomocy finansowej.
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Wiele fundacji czy portali ze zbiórkami udziela
podstawowego wsparcia, ale nie ma się co oszukiwać –
najlepiej sprawdza się maksyma: „umiesz liczyć, licz na
siebie”. Jeśli uda ci się zaangażować w realizację akcji
swoich bliższych i dalszych znajomych, masz realne
szanse na sukces i poczucie wspólnoty w walce o twój
cel. Jeśli chodzi o fundacje czy portale zbiórkowe, to
mamy wrażenie sporego rozdźwięku między
oczekiwaniami zbierających a realnym wsparciem, jakie
otrzymują. Wiele osób rozpoczynających akcję, myśli, że
zgłosi się do fundacji czy portalu, opublikuje tam post o
swojej zbiórce, a pieniądze w mig same pojawią się na
koncie. Z takim podejściem nie ma nawet sensu
rozpoczynać zbiórki. Nikt niczego za ciebie nie zrobi.
Możesz liczyć na podstawowe wsparcie od fundacji czy
wybranych portali, jednak bez ciebie i twoich bliskich
twoja zbiórka nie ma szans. Za takie wsparcie często
musisz zapłacić też prowizje. Na czym ta pomoc polega i
czy jest warta kwot, które musisz uiścić? A może lepiej
wybrać bezpłatny portal i działać wyłącznie na własną
rękę? O tym więcej napiszemy w rozdziale Gdzie
prowadzić zbiórki. To ważna decyzja, więc nie przegap
naszej analizy.  Jeśli  jednak już teraz przestraszyłeś_aś
się słów, że trzeba za coś zapłacić, uspokajamy. Prowizje
pojawiają się dopiero, gdy darczyńcy zaczynają wpłacać
pieniądze na twoją zbiórkę. Na starcie  nie potrzebujesz 
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w zasadzie nic poza zapałem do pracy, pomysłem i
wewnętrzną pewnością, że #MusiByćDobrze.
W naszym przypadku potrzebne do wypromowania
akcji filmiki nagrali pro bono zaprzyjaźnieni operatorzy
kamer, sesje zdjęciową wykonała przyjaciółka –
pasjonatka fotografii, grupę do licytacji na Facebooku
założył wujek Julki. Takie przykłady mogłybyśmy
mnożyć. Chcemy ci po prostu pokazać, że na starcie
wcale nie musisz mieć pieniędzy. Oczywiście, na pewno
wiele by one ułatwiły, ale nie są niezbędne (niewielkie
kwoty mogą się jedynie przydać do wypromowania
zbiórki na stronie, gdzie jest ona prowadzona). Nie
masz znajomych, którzy posiadają przydatne do
prowadzenia zbiórki kompetencje? Poproś ich, by
zapytali swoich znajomych. A oni swoich. Napisz post w
internecie. Ludzie naprawdę chętnie angażują się w
zbiórki i to właśnie wcale niekoniecznie tylko
finansowo, lecz poświęcając swój czas czy ofiarowując
swoje doświadczenie. Kwestia przekazywania samych
pieniędzy też wygląda optymistycznie. Jak wynika z
badań CBOS aż 64 proc. Polaków przynajmniej raz w
roku przekazuje środki na cele charytatywne (9).

9.  M. Madejski, Hojny jak polski internauta. „Puszka Adamowicza” to nie
wyjątek
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KTO MOŻE CI POMÓC? 

 Poza najbardziej oczywistą grupą najbliższych
znajomych, będą to ludzie, którzy utożsamią się z twoją
historią. Podobno najlepiej udają się zbiórki na małe
dzieci i zwierzęta. Naszych czworonożnych pupili
wspierają najczęściej single. Małe dzieci – młodzi
rodzice. Jeśli zbierasz pieniądze właśnie na leczenie
swojego małego, chorego dziecka – zaadresuj swoją
prośbę szczególnie do młodych mam. Co jednak, jeżeli
potrzebujesz pieniędzy np. na rejs dookoła świata?
Najlepiej, jeśli trafisz do miłośników sportów wodnych i
podróży. Możesz wybrać dwie ścieżki, z których jedna
nie wyklucza drugiej – po pierwsze, podbić serca
wszystkich mam na świecie czy amatorów wodnych
szaleństw na naszym globie, albo przedstawić swoją
historię z takich perspektyw, by poszerzyć grono
potencjalnych darczyńców. Myślisz, że prężny 60-latek
nie ma nic wspólnego z niemowlakiem? Bynajmniej!
Może już jest dziadkiem, a może marzy, by nim zostać.
Historia twojego chorego maleństwa opowiedziana
przez jego dziadków to potencjalny klucz do serca
takiego człowieka. Myślisz, że rejs dookoła świata może
zainteresować wyłącznie młodych, szalonych żeglarzy
czy podróżników? Bynajmniej! Zapytaj kilku seniorów,
jakiego niespełnionego marzenia najbardziej w życiu
żałują. Opowiedz o swoim marzeniu, wykorzystując ich 
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historię. Jesteśmy przekonane, że trafisz w ten sposób
do starszego grona odbiorców.Jedno jest pewne – im
oryginalnej, tym lepiej. Wyjdź poza szablon.

JAK LAURA RATOWAŁA JULKĘ – ODPOWIEDNIA
NARRACJA ZBIÓRKI
 
Kiedy zapytałyśmy naszych darczyńców, dlaczego
zdecydowali się wesprzeć #SERCEJULKI, wielu
podkreślało fakt prowadzenia narracji zbiórki z
perspektywy 7-letniej siostry Julki – Laury. Jeśli chcesz
zapoznać się dokładnie z naszą historią zapraszamy na:
http://musibycdobrze.pl/nasza-historia/. Nasza akcja
zaczęła się od publikacji filmu, w którym Laura w liście
do Świętego Mikołaja prosi, by jej siostrzyczka
wyzdrowiała i wróciła z mamusią do domu. 
                                                                  start
Laura namawiała do wpłat dla Julki w telewizji, radiu,
internecie. Nagrała specjalną kolędę. Namalowała
obraz, który stał się przewodnim motywem graficznym
całej zbiórki. Na aukcji  wylicytowano go za 5 tys. zł. 7-
latka zrobiła dla zbiórki więcej, niż wszyscy dorośli
razem wzięci. My jedynie pokazałyśmy tę historię,
dopełniając ją opisami pokazującymi codzienność
Laury – rozłąkę z mamą opiekującą się młodszą chorą
siostrą w szpitalu, mieszkanie u dziadków, chęć pozna-
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nia siostrzyczki, która od urodzenia była w domu
raptem przez kilka dni.
 Ludzie pokochali dziewczynki, wszystkich wzruszyła
moc siostrzanej miłości. Podczas koncertu
charytatywnego dla Julki owacje na stojąco dla Laury
nie miały końca. Listy z wyrazami sympatii i podziwu dla
niej płynęły z całego świata. Zbiórka się udała, bo o
chorym dziecku wreszcie nie mówili zapłakani rodzice,
ale wrażliwa, niewinna, pełna uroku i nadziei na lepsze
jutro – mała dziewczynka. 
 List Laury był lodołamaczem serc naszych
potencjalnych darczyńców. Nie było osoby, której po
obejrzeniu filmiku głos nie grzązłby w gardle, a łzy nie
napływałyby do oczu. Kolejnym ruchem było już tylko
kliknięcie przycisku „wpłacam” albo w przypadku
mediów - odpowiedź: wyemituję ten materiał, powiemy
o Julce w telewizji.
Wiele, jeśli nie najwięcej wsparcia i zaangażowania w
akcję, odczułyśmy rzecz jasna od mam. Wszystkie
wyobrażały sobie siebie i swoje dzieci w takiej sytuacji,
w jakiej znalazła się Julka. Zresztą z analizy ponad 7
milionów wpłat na platformę zrzutka.pl, widać klarownie
że to kobiety częściej wpłacają pieniądze na zbiórki.(...)
Panie w blisko 55% finansują zbiórki online. Panowie
wpłacają w ponad 45% przypadków.(10)
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10. Zrzutka.pl, 500 milionów złotych przekazane na zrzutki,
11. Ibidem
12. Ibidem

Miałyśmy też szczęście co do wieku darczyńców – ⅓
wpłacających na www.zrzutka.pl to osoby w wieku 25 –
34 lata (11). Młode mamy razem z nami przeżywały całą
tę historię i – co za tym idzie – pomagały. Nieźle udało
się nam także pod kątem województwa: Wśród
najskuteczniejszych województw, tj. takich które mają
najwyższy odsetek konwersji użytkowników do wpłat,
na pierwszym miejscu znalazło się lubuskie, następnie
opolskie, a podium zamyka kujawsko-pomorskie.
Czwarte miejsce zajęło małopolskie, a w pierwszą
piątkę zamyka dolnośląskie. (12)
 Po co w ogóle to piszemy? Bynajmniej nie po to, by
chwalić się swoim sukcesem i szczęściem w zbiórce.
Chcemy podkreślić, jak ważne jest określenie swojej
grupy docelowych darczyńców i zaangażowanie ich w
twoją historię. My nie wiedziałyśmy, kto najczęściej
pomaga w zbiórkach. Ty już wiesz i możesz tę wiedzę
wykorzystać! Z pewnością zaskoczy cię i wzruszy fakt,
że na pomoc możesz liczyć od ludzi, którzy sami jej
potrzebują. Tym osobom przyznałybyśmy medale z
najdroższego kruszcu. Bardzo dużo pomagają też
osoby, które same otrzymały kiedyś duże wsparcie (co
akurat doskonale rozumiemy). 
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NA JAK DŁUGĄ ZBIÓRKĘ SIĘ NASTAWIĆ?

 To oczywiście zależy od kwoty, jaką masz do
uzbierania, zakresu, w jaki, możesz zaangażować się w
akcję oraz liczby osób, które pomogą ci poprowadzić
zbiórkę. Większość ekspertów sugeruje, aby taka akcja
trwała między 2 a 4 tygodnie. Darczyńcy muszą mieć
na horyzoncie nieodległą czasową cezurę, widzieć
realną szansę zakończenia akcji sukcesem w niedługiej
przyszłości. Początek i koniec akcji to oczywiście jej
najdynamiczniejsze etapy. To też kluczowe fazy całej
zbiórki. Zanim wystartujesz, musisz się dobrze
przygotować i tak skumulować siły, by Twoje otoczenie
szybko dokonało pierwszych wpłat: Ludzie chętniej
angażują się w akcje, które zostały już wsparte przez
innych, dlatego nawet kilka procent zebranych środków
jest już dobrym początkiem i diametralnie zmieni
postrzeganie Twojej zrzutki przez innych.(13) Jak widać,
także, żeby pomagać, wszyscy potrzebujemy nadziei, że
#MusiByćDobrze. Tę nadzieję na starcie musisz dać
ludziom ty. Możesz nam wierzyć, że gdy tylko na twoim
koncie pojawią się pierwsze wpłaty, tobie tej nadziei
również nie zabraknie. Wielu naszych darczyńców
podkreśla, że to właśnie nasza determinacja w walce o
zdrowie Julki i niezłomna wiara, że nam się uda, skłoniły  

13. Ibidem
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ich do włączenia się w akcję. Nawet, jeśli twoja historia
jest szalenie trudna, zawsze istnieje powód, by wzniecić
w ludziach choć cień nadziei. Daj im się go chwycić, a
zobaczysz, ile dobra do ciebie przyjdzie. Pamiętaj tylko
o jednym: ty ani przez chwilę nie możesz zwątpić, że
#MusiByćDobrze. Płynąca od ciebie siła i pewność są
determinantą sukcesu twojej zbiórki. Do tego
oczywiście stuprocentowa uczciwość, ale nie
dopuszczamy w ogóle myśli, że w twoim przypadku
mogłoby być inaczej. 

DLACZEGO NIE?

 Jeśli jeszcze nie przekonałyśmy cię, że warto zacząć
swoją zbiórkę, zadamy ci tylko jedno pytanie: a
dlaczego nie? Dlaczego masz nie zorganizować zbiórki?
Nawet jeżeli nie uda się osiągnąć twojego celu w akcji,
to świat się nie zawali i nie runie ci na głowę.
Oczywiście, jeśli potrzebujesz pieniędzy na ratowanie
życia, to będzie to dramatyczna sytuacja, ale
przynajmniej nie zarzucisz sobie, że nie próbowałeś.
Jedyne, co masz do stracenia to swój czas, pracę i jeśli
mocno wypromujesz akcję – swoją anonimowość.
Będziesz za to bogatszy/a w nowe doświadczenia i
dające niezwykły komfort psychiczny poczucie, że
zrobiłeś/aś wszystko, co w twojej mocy. W dodatku jest
szansa, że poznasz wielu wspaniałych ludzi. 
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 Słusznie mówi się, że najtrudniejszy pierwszy krok. I
jakkolwiek banalnie to brzmi, warto pamiętać, że
podróż tysiąca mil zawsze zaczyna się właśnie od
niego. Gotowa? Gotowy? Jeśli nadal nie, spróbuj teraz
wyobrazić sobie swoje życie po pozytywnie
zakończonej zbiórce. Alicja podczas Wigilii spędzonej w
szpitalu z Julką w stanie krytycznym wizualizowała sobie
kolejne Boże Narodzenie w domu razem z całą rodziną.
Teraz spójrz na zdjęcie poniżej i uwierz, że u Ciebie też
#MusiByćDobrze.

Na zdjęciu: 2-letnia Julka, 9-letnia Laura oraz ich Rodzice -
Alicja Barlik – Ciesińska i Kamil Ciesiński, grudzień 2021.

fot. Dagmara Wachowiak
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E-BOOK „#ZBIÓKA, czyli jak zbierać, żeby
uzbierać i nie zwariować ” jest częścią naszego

projektu #MusiByćDobrze i powstaje dzięki
wsparciu Europejskiego Korpusu Solidarności,
którego operatorem w Polsce jest Fundacja
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Masz pytania? 
Chcesz wiedzieć więcej? 

Czekamy na Ciebie. 
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