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 Wojna w Ukrainie przerwała publikację naszego
e-booka. Nie był to odpowiedni czas na to, by
zajmować się czymkolwiek innym, niż namacalną
pomocą naszym sąsiadom. Nie było słów
właściwych, by opisać to, co się dzieje i wyrazić, co
czujemy.
 
 Na początku, jak niemal wszyscy, rzuciłyśmy się na
pomoc, mimo że obiecywałyśmy sobie, że nie będziemy
jako fundacja osobiście organizować żadnych zbiórek.
Wyjątkowa sytuacja wymagała jednak podjęcia
wyjątkowych kroków. Dominika zorganizowała zbiórkę
zabawek i artykułów pierwszej potrzeby. Jeździła na
granicę, by przywozić stamtąd ludzi. Przygotowała też
filmowy reportaż, w którym namawiamy do realizacji idei
„Pomagaj, nie przestawaj” w praktyce. Po serii
udzielonych wywiadów, o tym, jaka pomoc jest aktualnie
niezbędna, zdałyśmy sobie sprawę, że misja naszej
Fundacji jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Polacy udowodnili swą wyjątkowość w
zakresie pomocy innym. Szybko okazało się jednak, że
równie ważne, co jej bezpośrednie udzielanie, jest
informowanie, JAK pomagać skutecznie i świadomie. A
to przecież cel naszej Fundacji od początku jej
powstania. 
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 POLSKA STAŁA SIĘ WIELKĄ ZBIÓRKĄ

  Kolejny rozdział naszego e-booka piszemy w czasie
wojny, która sprawiła, że cała Polska stała się jedną
wielką ZBIÓRKĄ. W pierwszej chwili myślałyśmy, że w
związku z tym wszystko, co dotąd napisałyśmy, ulegnie
dezaktualizacji. W drugiej okazało się, że skierowane w
dużej mierze do początkujących rady z naszej publikacji
nigdy nie były tak aktualne, jak dziś. Kontynuujemy więc
nasz e-book, nisko kłaniając się czterdziestu milionom
Polaków, z których nigdy chyba jeszcze nie byłyśmy aż
tak dumne. 

  Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, w jak trudnym
momencie znaleźli się dziś organizatorzy zbiórek
innych niż na pomoc Ukrainie. Dlatego też tym bardziej
wierzymy, że takim osobom nasz e-book może pomóc
w walce o swoje marzenia czy lepsze jutro. 
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 Reportaż Dominiki Matuszak z akcji pomocy Ukrainie 

https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/391246422812592
https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/391246422812592
https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/391246422812592


 W harmonogramie nasz kolejny planowany i
przygotowany rozdział to „ONLINE CZY OFFLINE”. Jako
resume chciałyśmy napisać, że spójnik „czy” należałoby
zastąpić słowem „i”. Nie da się bowiem dziś efektywniej
prowadzić zbiórki niż z wykorzystaniem Internetu,
nawet jeśli akcja ma się opierać wyłącznie na
stacjonarnych działaniach. Potęgę sieci podkreślałyśmy
od początku, ale wojna dodatkowo wzmocniła rolę
świata cyfrowego w temacie pomagania. Wręcz ją
zrewolucjonizowała. Dlatego też postanowiłyśmy skupić
się tu wyłącznie na działaniach offline, a realiom online
poświęcić osobny, kolejny rozdział. 

 DO ODWAŻNYCH (EVENTÓW) ŚWIAT NALEŻY!

 Agencje eventowe istnieją na rynku nie bez przyczyny.
Organizacja udanego wydarzenia to dla nich –
doświadczonych graczy – nie lada wyzwanie.
Organizacja wydarzenia, gdy jesteś w tej dziedzinie
laikiem poddanym dużemu stresowi, jaki zazwyczaj
wywołuje zbiórka, to wyzwanie gigantyczne. Jednak do
odważnych świat należy! Brak doświadczenia może stać
się walorem w postaci świeżego, kreatywnego podejścia,
o które trudno niekiedy w agencjach. Stres może
przekształcić się w mobilizującą adrenalinę, dającą kopa
do działania. Z kolei charytatywny cel twojej zbiórki
otworzy ci drzwi, do których normalnie nie
miałbyś nawet szans zapukać. 
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Łatwość dotarcia do strategicznych potencjalnych
darczyńców poprzez nadanie twoim działaniom
wymiaru charytatywnego to jeden z największych
plusów organizacji wydarzeń połączonych ze
zbiórkami. To właśnie takie eventy mogą ci pomóc
na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze: tu i teraz
zdobyć pieniądze dla twojej akcji za sprawą
licytacji, aukcji czy zbiórki. Po drugie: nawiązać
bezpośredni kontakt z ludźmi, których w
późniejszej perspektywie łatwiej przekonasz to
do współpracy na innym, znaczącym dla ciebie,
polu lub do CYKLICZNEGO wspierania twojej
zbiórki. Jeśli twoja zbiórka jest wydarzeniem
jednorazowym, nie musisz nawiązywać stałego
kontaktu ze swoimi darczyńcami. Jeśli jednak masz
przed sobą dłuższą akcję – bezcenną opcją jest
pozyskanie stałych, wspierających ją partnerów. 

 EVENTY TO LUDZIE

 Pisałyśmy już wielokrotnie, że najbardziej lubimy
wspierać tych, których znamy. Event to właśnie
doskonała okazja, by się poznać i by działać z
długofalową perspektywą. Eventy to ludzie. Eventy
to więc relacje. Choć czasem nie da się ich wprost
zmonetyzować, stanowią cenniejszy kapitał niż
złotówki na twoim koncie.  Nawet najlepsza kampa-
nia online nie da ci tego, co zwykły event – zbudowania 
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z ludźmi zażyłości, stworzenia wokół ciebie i twojej akcji
społeczności. Jeśli jeszcze masz wątpliwości czy na
pewno warto, spójrz na duże firmy. Od lat wydają
tysiące, a nawet miliony złotych na organizację
wydarzeń, których jedynym celem ma być budowanie
relacji międzyludzkich. Od lat część z nich organizuje
też wydarzenia charytatywne lub w takie się włącza. To
niezbędny element budowania PR-u wielu marek.
Wystarczy więc, że wykorzystasz ten fakt dla dobra
swojej akcji.

 Dlaczego mimo to wciąż piszemy o eventach z tak
dużym dystansem? Bo event to koszty, często
przewyższające zysk z jego organizacji. I nie chodzi tu
tylko o pieniądze, choć można by mnożyć przykłady,
gdzie charytatywny charakter wydarzenia nie oznaczał
działań pro bono osób go współtworzących. Koszt to
także poświęcony na organizację czas i wkład
zaangażowanych ludzi. Dlatego tak ważne jest,
by event stworzyć MĄDRZE!

 ILE I ZA ILE?

 Przymierzając się do realizacji charytatywnego biegu,
koncertu, pokazu czy jakiegokolwiek innego
wydarzenia, warto na chwilę odłożyć na bok emocje i
rozpocząć od zimnej kalkulacji:
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ile osób jest w stanie na to wydarzenie przybyć?
ile pieniędzy mogą przeznaczyć na wsparcie twojego
celu?
ile czasu zajmie ci organizacja?
ilu potrzebujesz do tego ludzi?
ile będzie cię to kosztowało?

Jeśli bilans wychodzi:
 – mocno na plus – nie czekaj, organizuj wydarzenie.
 – delikatnie na plus – spróbuj zmodyfikować swój
pomysł na wydarzenie lub znajdź współorganizatora
 – na minus – odpuść i skup się na innych działaniach, o
ile kluczowe jest dla ciebie zdobycie pieniędzy na twoją
zbiórkę tu i teraz. Jeśli możesz sobie pozwolić, by
potraktować to wydarzenie jako inwestycję w relacje
międzyludzkie, które przełożą się na wsparcie twojej
akcji w przyszłości – zorganizuj wydarzenie, ale
modyfikując jego formę, tzn. ograniczając swoje nakłady.

 Cały czas mocno podkreślamy, że pomimo dużego
doświadczenia w zakresie organizacji eventów, jakie
mamy, przy zbiórce dla Julki nie zdecydowałyśmy się na
samodzielną realizację jakiegokolwiek wydarzenia.   Przy
tak ograniczonej czasowo akcji, wiedziałyśmy, że nie ma
szans, by nam się to opłaciło tu i teraz.  Dołączałyśmy
jednak do wielu wydarzeń innych ludzi, którzy z dobroci 
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serca decydowali się przy okazji swoich eventów
przeprowadzić zbiórkę dla Julki. 

 Aktualnie, organizując zbiórkę na rzecz Ukrainy,
której perspektywa od początku była bardziej
długofalowa, również wiedziałyśmy, że same nie
mamy szans. Postanowiłyśmy więc połączyć siły z
innymi fundacjami i firmami. W ten sposób udało
się zadziałać na szeroką skalę.

 W jedności siła! Zawsze będziemy do tego
przekonywać!

 Akcję pomocy dla Ukrainy przeprowadziłyśmy m.in. ze Sztorm Grupą.

https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/a.107553584082153/491920568978784/
https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/a.107553584082153/491920568978784/


 GWIAZDY KLUCZEM DO SUKCESU? 

 Nawet jeśli nigdy dotąd nie prowadziłeś zbiórki, intuicja
podpowiada ci, że zaangażowanie gwiazd zwiększy
szanse na sukces twojej akcji. Słusznie! Ważne jednak,
jakie gwiazdy wybierasz i jaki ma być ich udział! 

 Pisałyśmy już o tym, jak zaangażowanie konkretnych
znanych nazwisk wpływa na możliwości promocji zbiórki
w poszczególnych mediach. Warto zastanowić się
również, jaki cel ma spełnić udział gwiazdy w akcji.
Niemal każda osoba publiczna wpierająca twoją zbiórkę
sprawia, że akcja nabiera wiarygodności w oczach
potencjalnych darczyńców. To bezcenna wartość, ale
raptem jeden z wielu aspektów, w jakich może ci pomóc
udział popularnej postaci. Kolejny to dotarcie z
informacją o twojej zbiórce do grona fanów danej
osoby. Tu działa analogiczna zasada, jak w przypadku
budowania narracji wokół zbiórki indywidualnie przez
ciebie – jeśli zbierasz pieniądze na chore, małe dziecko,
grupą potencjalnych darczyńców będą młode mamy.
Tym samym najbardziej powinno ci zależeć na
zaangażowaniu do swojej akcji gwiazdy, która ma takich
właśnie fanów. 

 Wśród celów można też wymienić dotarcie z informacją
o zbiórce do szerokiego grona odbiorców poprzez 
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bezpośrednie zaangażowanie się gwiazdy w akcję. 

Głośnym przykładem jest niedawne włącznie się Zosi
Zborowskiej w zakończoną sukcesem zbiórkę dla
walczącej z SMA małej imienniczki aktorki. Analogicznie
postąpiły też niedawno gwiazdy przy okazji pomocy dla
Ukrainy.
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Zosia Zborowska pomaga

https://jastrzabpost.pl/newsy/zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-na-gali-jak-wygladali-mlodzi-rodzice_1108328.html
https://jastrzabpost.pl/newsy/zofia-zborowska-i-andrzej-wrona-na-gali-jak-wygladali-mlodzi-rodzice_1108328.html


 Wymieniamy rożne cele, jakie może spełniać
zaangażowanie znanych osób, ponieważ powinieneś
formułować prośby do gwiazdy właśnie w zależności od
tego, co dokładnie jest ci potrzebne. Z naszego
doświadczenia wynika, że np. nagrany przez osobę
publiczną filmik opublikowany wyłącznie w mediach
społecznościowych zbiórki przyda się niemal wyłącznie
do budowania wiarygodności i dobrego PR-u wokół akcji.
Nie przekłada się wprost na „klikalność” postów, nawet,
gdy jak w przypadku naszej zbiórki dla Ukrainy – mowa o
gwiazdach pokroju Maryli Rodowicz.
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 Maryla Rodowicz zachęcająca do udziału w naszej
zbiórce zabawek dla dzieci z Ukrainy

https://www.facebook.com/watch/?v=662356551639929
https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/662356551639929


 W zasadzie dopiero, gdy osoba publiczna udostępni post
w swoich social mediach, można liczyć na realizację celu
polegającą na zwiększeniu zasięgów zbiórki. To wielkie
zasięgi gwiazdy mają moc i o nie i publikację na tych
kanałach trzeba się starać – nawet, jeśli nie zawsze
wprost przekłada się to na wpłaty na konto akcji. 

 Największą wartość dla zbiórki mają działania osób
publicznych wykraczające choć w jakimś stopniu poza
nagranie filmiku zachęcającego do wsparcia akcji,
puszczonego w sieci u ciebie lub u nich. Tu także
obowiązuje zasada – im oryginalniej, tym większa szansa
na sukces. Twój sukces. 

 JAK „DOSIĘGNĄĆ” GWIAZD? 

 To pytanie pozostaje kluczowe od lat. Odsyłamy cię do
poprzedniego rozdziału – „Jak „uwieść media?”. Te same
zasady dotyczą gwiazd. Buforem w bezpośredniej
komunikacji bywa menedżer, ale jeśli znajdziesz właściwy
klucz to i te drzwi da się otworzyć. Co może pomóc? 
  Kolejka proszących znane osoby o cokolwiek jest długa.
Czym większą popularnością cieszy się dana postać, tym
więcej takich próśb do niej trafia. Może więc warto
pomyśleć o gwieździe, z którą masz najwięcej
wspólnego? Pochodzicie z tego samego miasta? Albo
środowiska,  np. miłośników biegania czy eko stylu życia? 
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Taki punkt zaczepienia pozwala wybranej przez ciebie
osobie publicznej bardziej utożsamić się ze twoją zbiórką.
Podkreślamy też widoczny w marketingu trend
współpracy z mikroinfluencerami mającymi po kilka
tysięcy followersów. Być może nie zrewolucjonizują twojej
zbiórki, ale często dysponują wierniejszą grupą
obserwatorów – tworzą z nimi zżytą społeczność, skorą
do angażowania się we wspólne działania bardziej, niż
fani na półmilionowym profilu. Może to więc przełożyć się
bezpośrednio na złotówki na twoim koncie. 

 SKY IS THE LIMIT

 Choć to ty prosisz, niezmiennie podkreślamy, że
jednocześnie możesz też przy okazji zbiórki DAĆ COŚ
drugiej osobie. W przypadku gwiazdy mamy na myśli nie
tylko wprawienie w lepszy nastrój czy poczucie
sprawczości, ale też wymierne wartości w zakresie
budowania swojego wizerunku. Organizujesz event
charytatywny? Gwiazda może pokazać się przed zebraną
tam publicznością, a jednocześnie zrobić relację do
swoich social mediów, pokazując się w dobrym świetle.
Zapraszasz na to wydarzenie media? Gwiazda może w
ten sposób dodatkowo się wypromować.  Pamiętaj – sky
is the limit. W propozycjach takiej współpracy ogranicza
nas jedynie nasza wyobraźnia. 
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 Wybrane gwiazdy i programy wspierające akcję #SERCEJULKI

 CSR – TRZY LITERY WIELKIEJ WAGI

 W zależności od tego, czy masz przed sobą sprint czy
też maraton w postaci zbiórki, warto spróbować zgłosić
się o wsparcie instytucjonalne lub od prywatnych firm.
W przypadku akcji z bardzo ograniczonym terminem na
zebranie określonej kwoty oraz tych organizowanych
spontanicznie, będzie to trudne zdanie. Nie znaczy to
jednak, że niemożliwe. Niemniej, jeśli istnieje jakikolwiek
cień szansy, by na twoją zbiórkę móc dać sobie więcej
czasu lub zaplanować ją z wyprzedzeniem – zrób
wszystko, co w twojej mocy, by tak właśnie się stało. 
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Zaplanowanie przez ciebie zbiórki wcześniej pozwala
instytucjom bądź firmom przewidzieć w swoim budżecie
koszt związany ze wsparciem twojej akcji. Dłuższy termin
samego zbierania pieniędzy umożliwia z kolei
uruchomienie w tych podmiotach procesu decyzyjnego.
Często bowiem twoja zbiórka pasuje do profilu danej
firmy, a ta ma stworzony już mechanizm wspierania
takich akcji. W dużych korporacjach czy państwowych
instytucjach, co dla nas w pełni zrozumiałe, potrzeba
jednak czasu, by wprowadzić w życie daną aktywność.
Pandemia i wojna pokazały, że jest możliwe realizowanie
systemu pomocy w trybie „na cito”, ale trudno oczekiwać,
by taki status wyjątkowości sytuacji ktokolwiek nadał
twojej zbiórce. 

 W przypadku naszej zbiórki #SERCEJULKI mieliśmy
dosłownie 3-4 tygodnie, by zebrać niezbędną
kwotę. Nie pozyskaliśmy w tym czasie wsparcia od
żadnej dużej firmy prywatnej czy instytucji publicznej, nie
licząc rządowego samolotu, którym Julka poleciała do
Bostonu. Pomagali jednak szefowie zaprzyjaźnionych
firm, przekazując pieniądze na leczenie Julki ze swoich
prywatnych pieniędzy. Nie pozyskaliśmy wsparcia od
dużych partnerów, bo mieliśmy szczęście, że zwykli-
niezwykli ludzie włączali się w akcję sami z siebie.
Namówienie ich do pomocy było dla nas prostsze niż
działanie ze skomplikowanymi wnioskami o dotację,
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przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia
społeczeństwa;
uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
postępowania;
jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”

których termin rozpatrzenia i tak nie pozwoliłby nam
zrealizować o czasie swojego celu. Kto choć raz pisał
wniosek o dofinansowanie wie, że na ogół nie jest to
przeprawa ani łatwa ani przyjemna. W wybranych
przypadkach jednak bardzo opłacalna (jak w naszym, gdy
kwota do zebrania była ogromna). Rozważaliśmy więc
wyłącznie duże firmy i instytucje, dla których pokaźna
suma przeznaczona na rzecz zbiórki nie byłaby
gigantycznym obciążeniem. Z góry wiedzieliśmy, że nie
mamy niestety czasu, by pisać skomplikowane wnioski
dotacyjne na małe kwoty, jakie można pozyskać z
lokalnych urzędów i instytucji. Mieliśmy po prostu
świadomość skali wyzwania. Tobie też to polecamy. 

 Nie odwodzimy cię jednak od wystąpienia o pieniądze
do takich organizacji. Szczęśliwie, wzorem innych państw,
tak zwany CSR (1) staje się w Polsce niemal nieodłącznym
elementem każdego dużego prywatnego biznesu czy
państwowej spółki. W jego ramach istnieje
 
1 CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich
wpływ na społeczeństwo. Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w Normie PN-ISO
26 000 – „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i
środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26-000/
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przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia
społeczeństwa;
uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
postępowania;
jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”

których termin rozpatrzenia i tak nie pozwoliłby nam
zrealizować o czasie swojego celu. Kto choć raz pisał
wniosek o dofinansowanie wie, że na ogół nie jest to
przeprawa ani łatwa ani przyjemna. W wybranych
przypadkach jednak bardzo opłacalna (jak w naszym, gdy
kwota do zebrania była ogromna). Rozważaliśmy więc
wyłącznie duże firmy i instytucje, dla których pokaźna
suma przeznaczona na rzecz zbiórki nie byłaby
gigantycznym obciążeniem. Z góry wiedzieliśmy, że nie
mamy niestety czasu, by pisać skomplikowane wnioski
dotacyjne na małe kwoty, jakie można pozyskać z
lokalnych urzędów i instytucji. Mieliśmy po prostu
świadomość skali wyzwania. Tobie też to polecamy. 

 Nie odwodzimy cię jednak od wystąpienia o pieniądze
do takich organizacji. Szczęśliwie, wzorem innych
państw, tak zwany CSR (1) staje się w Polsce niemal
nieodłącznym elementem każdego dużego
prywatnego biznesu czy państwowej spółki. 

1 CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich
wpływ na społeczeństwo. Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w Normie PN-ISO
26 000 – „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i
środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26-000/
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 W jego ramach istnieje wiele programów dających
szansę na taki rodzaj pomocy, której akurat
potrzebujesz. Są jednak firmy bez tak zorganizowanych
struktur, dlatego też na starcie zbiórki byłoby dobrze,
abyś przygotował/a ofertę dotyczącą twojej akcji. Zawrzyj
w niej podstawowe informacje o swoim planie,
sposobach jego realizacji, promocji. Do tego kilka zdań o
sobie i namiary, za pośrednictwem których można się
łatwo z tobą skontaktować. XXI  wiek to era kultury
obrazkowej, dlatego zadbaj o wizualną stronę
materiałów. Kluczowe jednak jest przede wszystkim to,
byś z taką „ofertą” dotarł/a do właściwych podmiotów, a
dokładniej ludzi. Co znaczy właściwych? Takich, których
profil najbardziej odpowiada twoim działaniom. Jeśli
planujesz charytatywny rajd rowerowy, istnieje większe
prawdopodobieństwo, że zdobędziesz na niego
pieniądze od firmy zajmującej się sportem czy od
Ministerstwa Sportu, aniżeli marki produkującej fast
foody. Łączenie takich osób to element pracy
zawodowego fundraisera(2). Uspokajamy cię jednak – nie
ma nikogo, kto bardziej wierzy w realizację celu twojej
zbiórki, niż ty sam, a potencjalnych darczyńców
przekonuje właśnie ta niezłomna wiara w sukces
akcji.  
2 Fundraiser – osoba specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy (fundraisingiem) lub
darowizn rzeczowych na cele społeczne, np. dla organizacji pozarządowych, naukowych,
sportowych, młodzieżowych, religijnych, domów dziecka, szpitali, hospicjów, szkół, uczelni
czy instytucji kulturalnych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundraiser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundraising
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 Pasja, z jaką o tym opowiadasz. Nadzieja, że
#MusiByćDobrze, którą dajesz. Brak doświadczenia czy
kompetencji w pozyskiwaniu funduszy możesz więc
nadrobić właśnie tym. 

 WOJNA 

 Wojna zmieniła oblicze zbiórek. Pokazała nam ich
niewyobrażalną dotąd skalę, na którą umiemy działać,
gdy się zjednoczymy. Bycie naprawdę razem na dłuższą
metę najpewniej znów z czasem się skończy, ale warto,
abyśmy w swej pamięci wyryli sobie wspomnienia, że
POTRAFIMY. Potrafimy zdziałać cuda. Potrafimy w
słusznym celu działać ponad jakimikolwiek podziałami. 
 
 „Rynek” zbiórek w Polsce od ostatnich trzech tygodni
lawinowo się powiększył, a to z pewnością dopiero
preludium akcji, które jeszcze przed nami. Zdaje się więc,
że osób, dla których wierzymy, że możemy być jakkolwiek
pomocne, będzie wyłącznie przybywać. Od początku
wiedziałyśmy, czym jako fundacja #MusiByćDobrze
chcemy się zajmować. Zastanawiałyśmy się jednak, jak
naszą misję ująć w kilku słowach. Dziś już wiemy.
 

 ZAJMUJEMY SIĘ ZWYCIĘŻANIEM. Z
PRZECIWNOŚCIAMI LOSU I SAMYM SOBĄ.

Zwyciężajcie razem z nami 



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

Rozwoju Systemu Edukacji.
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Masz pytania? 
Chcesz wiedzieć więcej? 

Czekamy na Ciebie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.musibycdobrze.pl

https://musibycdobrze.pl/
https://www.instagram.com/musibycdobrze_fundacja/
https://www.facebook.com/musibycdobrze/

