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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 Julkowymi Aniołami
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 twoje-
go 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 
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nie czuł/a, że jesteś sam/a 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 koncer-
cie 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/aś 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 będziemy 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. 
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 Stało się. Po setkach czy tysiącach sytuacji, kiedy
to Ty pomagałeś/aś, teraz jesteś po drugiej stro-
nie. 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 
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w sukces swojej zbiórki, nikt inny tego nie zrobi, a na
koncie nadal będzie zero złotych. 

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 wyobra-
zić. 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 
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zupełnie inaczej, to jednak ludzie naprawdę lubią
pomagać. Najbardziej tym, których znają. 
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, sesję 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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 Wstyd. To słowo, które odmienia się przez
wszystkie przypadki, gdy trzeba rozpocząć
zbiórkę. Wstyd przyznać się, że potrzebujesz
pomocy. Wstyd o nią poprosić. Czy na pewno?
 We wszystkich artykułach i książkach, jakie czytałyśmy
o zbiórkach, zawsze pisano, by dobrze przygotować się
do akcji od strony formalno – prawnej czy promocyjnej.
Tymczasem my już wiemy, że do takiej zbiórki należy
się przygotować przede wszystkim od strony
psychicznej. W pełni rozumiemy początkowe
wątpliwości, które nie dotyczą wcale tego, jak
zbierzemy pieniądze czy kto nam w tym pomoże. Liczy
się tylko myśl czy w ogóle zbierać i jak się do tego
samemu wewnętrznie przekonać. Wielu ludzi, którzy
nigdy nie stanęli przed koniecznością publicznego
poproszenia ludzi o finansowe czy rzeczowe wsparcie,
w ogóle nie rozumie tych emocji. Kiedy staje się po
drugiej stronie, sprawa nie jest taka prosta. Przecież
masz już swoją pozycję społeczno – zawodową.
Pewnych rzeczy publicznie ci „nie wypada”. Czegoś już
się dorobiłeś/aś. Zaraz zaczną się więc głosy, że mogłeś
/aś najpierw spieniężyć swój majątek, a dopiero później
prosić o pomoc. Nie zbierasz na akcję charytatywną
tylko na inny cel? Tym bardziej wypadałoby umieć
zorganizować sobie te pieniądze z konkursów czy  pro-
gramów dotacyjnych. Co po zbiórce? Jak będą cię oce-
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niać sąsiedzi czy np. współpracownicy? A co dopiero,
gdy rozpozna cię ktoś obcy! Czy za sprawą takiej zbiórki
nie zmieni się postrzeganie twojej rodziny przez innych?
Co zafundujesz swoim bliskim? Aż za dobrze pamiętamy
tę całą serię pytań bez odpowiedzi i wątpliwości,
odstręczających od organizowania akcji.
 Większości z nas pomaganie idzie lepiej, niż
proszenie o pomoc. Taka przekorna natura
człowieka. Ofiarowując wsparcie, czujemy swoją
siłę i moc sprawczą. Proszenie zaś uznajemy za
oznakę słabości. W rzeczywistości jest jednak
zupełnie inaczej!  Bo czy o naszej prawdziwej sile nie
świadczy podjęcie walki o nasz cel, zamiast poddać się i
z niego zrezygnować? To najlepszy test
wytrzymałości naszego charakteru. Świadectwo
naszej największej siły. Wszystkie wątpliwości,
które powyżej wymieniłyśmy, są w pełni
naturalne. Łączy je kluczowa cecha – nie dotyczą
wcale ciebie, lecz tego, co o tobie pomyślą inni. 
 Analizujemy pod tym kątem niemal każdą dziedzinę
naszego życia. Przy zbiórkach ta tendencja tylko się nasila.  
Nic w tym dziwnego. Należymy do pewnego kręgu
kulturowego, który ma na nas duży wpływ.  Doskonale
wiemy, jakie są granice naszej strefy komfortu i nie zawsze
mamy ochotę ją opuszczać. 
Warto w takiej sytuacji zadać sobie jednak pytanie:  
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czy jest dla mnie w tej chwili cokolwiek
ważniejszego niż mój cel? Nie? To na co czekasz?
Jak radzą Żydzi w kabale, należy być przyczyną
powstawania zjawisk, a nie ich skutkiem i my się pod tym
podpisujemy. Poza tym czy naprawę pozwolisz, by
ograniczona wyobraźnia innych była twoim
ograniczeniem? 

 CO LUDZIE POWIEDZĄ?

 Chcemy cię też uspokoić – nikt nie analizuje twojego
życia, nie interesuje się nim tak mocno, jak ty sam/a. Nie
jesteś (być może jeszcze!) gwiazdą, pod której oknami
wystawaliby paparazzi, a odbiorcy śledzili każdy twój
krok. To tylko tobie, jak zresztą każdemu z nas, wydaje
się, że jesteś centrum wszechświata. Rzeczywistość
tymczasem sprowadza nas raptem do malutkich
atomów. Poza tym, nawet gdyby twoja zbiórka
wzbudzała wielkie zainteresowanie, znacząco
wpływając na twoje życie, pamiętaj, że to tylko
pewien etap.  Nie będziesz tej akcji prowadzić
wiecznie. Ludzie pogadają i zapomną, tym bardziej,
gdy ty sam/a po zbiórce nie będziesz nakręcać spirali
zainteresowania swoją osobą. Internet pamięta
wiecznie, to prawda, ale też jako pierwsze wyszukuje
najnowsze wiadomości o tobie. 
Możesz więc w łatwy sposób sterować swoją wirtualną
tożsamością, poza tym, a może przede wszystkim: waż-  
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niejsze od tego, co myślą o tobie inni jest to, co ty sam o
sobie myślisz. Jak będziesz się czuł/a, jeśli twoja zbiórka
nie uda się tylko dlatego, że nie chciałeś/aś wyjść ze
strefy komfortu?  Odpowiedź na to pytanie niejednego
przekonała już, by podjąć rękawice. Szczególnie panów.
Z naszych rozmów z osobami organizującymi zbiórki
wynika, że mężczyźni częściej mają problem, by
poprosić o pomoc (choć jednocześnie częściej niż
kobiety zakładają zbiórki. (1). Zdaje się, że wielu panów
konieczność stworzenia zbiórki traktuje jako ujmę na
swoim honorze. Dowód, że nie są w stanie zabezpieczyć
swoich bliskich, co kojarzy się z byciem „niemęskim”.
Cóż, taka spuścizna poprzednich pokoleń. Drodzy
panowie, jeśli to czytacie, wiedzcie jedno – nie ma
nic bardziej męskiego niż mąż, ojciec, brat czy
przyjaciel, walczący o ważny dla siebie lub bliskiej
sobie osoby cel.

 STRACH MA WIELKIE OCZY 

 Nasz przykład pokazuje, że obawy przed rozpoczęciem
zbiórki były w większości zbędne. Strach ma wielkie
oczy, ale gdy tylko oswoimy trochę wyzwanie, z jakim
przyszło się nam mierzyć, nastaje czas racjonalnej
oceny. Na samym portalu www.zrzutka.pl naszą akcję
wsparło ponad 21 tys. osób. Do tego należy doliczyć
ludzi wpłacających datki na konto Julki w Fundacji oraz   
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bezpośrednio podczas wydarzeń. Nie jesteśmy nawet
w stanie zliczyć, ilu ich było. Niepochlebne komentarze?
Dosłownie kilka (oczywiście m.in. dzięki właściwemu
prowadzeniu zbiórki, o czym napiszemy w rozdziale
Pierwszy hejt. Jak sobie poradzić?) Niemniej już w tej
chwili masz obraz skali tego zjawiska. Jedyne obawy,
które rzeczywiście się ziściły, to pytanie: „co po
zbiórce?”. Do dziś niektórzy rozpoznają Julkę, jej siostrę
i rodziców. Takie sytuacje zdarzają się jednak
sporadycznie i, jeśli już, wiążą się wyłącznie z
pozytywnymi reakcjami. Myślisz, że to dlatego, że nasza
zbiórka się odniosła finansowy sukces? Niekoniecznie.
Nawet, gdyby tak się nie stało, normalni ludzie i tak
doceniliby, że w ogóle próbowaliśmy. Na resztę
zwyczajnie nie warto zwracać uwagi. 
Prawda jest też taka, że gdyby przyszło ci prowadzić
zbiórkę w innym kraju, być może nie byłoby wątpliwości
takich jak powyższe. Crowdfunding w Polsce,
szczególnie ten związany ze zbiórkami na cele inne niż
charytatywne, rozwija się szybko, ale w świadomości
społecznej wciąż jeszcze raczkuje.  Nadal w odbiorze
wielu oznacza bardziej przyznanie się do swego  rodza-
ju nieudolności w zapewnieniu źródła finansowania np.
swojej firmy czy projektu. Na szczęście postrzeganie tej
kwestii się zmienia. Samo prawo daje też coraz więcej
możliwości na finansowanie społecznościowe. 
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 PERU I MALEDIWY

 Rozwijający się w Polsce rynek takich akcji sprawia, że
przybywa też działań budzących wiele kontrowersji:
marzenia zrzutkowiczów bywają coraz częściej próżne i
oderwane od rzeczywistości. Zdarzają się więc zbiórki na
pierścionki zaręczynowe (bez co najmniej karata – ślubu
nie będzie!), wyprawę do Peru, miesiąc miodowy na
Malediwach, założenie salonu kosmetycznego, rasowe koty
i psy, wkład własny na mieszkanie, a nawet wybudowanie
sauny w ogrodzie.(2)
 Nie oceniamy takich zbiórek. Każdy ma prawo do włas-
nych decyzji i indywidualnych działań. Jedyne, co do-
strzegamy, to konsekwencje tego typu przedsięwzięć –
darczyńcy zrażają się do wszystkich akcji pomocowych.
Zaufanie do organizatora to podstawowa kwestia, a tu
jest ono mocno nadwyrężane. Takie kontrowersyjne
akcje dają zbiórkom często popularność, która jest
potrzebna, by uzbierać określoną kwotę.  Z drugiej
jednak strony ta sama popularność może każdą akcję
dobić. A w zasadzie nie ją, lecz organizatora.  Trzeba się
uzbroić w naprawdę mocny pancerz, by przetrwać,
delikatnie mówiąc – niepochlebne – komentarze.
Jednak dla niektórych cel uświęca środki.  Nie jesteśmy
w stanie zmienić, że takie kontrowersyjne akcje rzutują 
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na postrzeganie wszystkich zbiórek. Jedyne, co można
więc zrobić, to jeszcze bardziej zwrócić uwagę na
uczciwość i wiarygodność swojej własnej.
 Zastanawiasz się, jak w na tym tle zostanie odebrana
twoja akcja? Zanim z nią wystartujesz, porozmawiaj z
najbliższymi. Jeśli cały czas analizujesz, czy warto
zacząć, rozmowa z twoimi bliskimi może dać ci
tyle wsparcia i siły, że wszelkie wątpliwości
znikną. Wszystkie badania dowodzą, że wsparcie
od bliskich niweluje poziom odczuwanego stresu.
Jeśli z kolei wśród swojego otoczenia nie zyskasz
nadmiernej aprobaty, to taka reakcja też bardzo
ci się przyda. Z negatywnych opinii wyciągniesz
konstruktywne wnioski, dzięki którym dopra-
cujesz lub zmodyfikujesz swoją zbiórkę!
 Wiadomo, że poczucie bezpieczeństwa i lepszą
kondycję zwiększa przekonanie o kontrolowaniu naszej
sytuacji. Można ten schemat łatwo przełożyć na zbiórki.
Zaplanuj swoją akcję tak, by (na ile to możliwe),
uniknąć niespodzianek. Przygotuj wszystko
wcześniej. Postaraj się przewidzieć to, o czym inni
nie zdążyli jeszcze pomyśleć. Jeśli wyprzedzisz o
krok rozwój wydarzeń, to ty nimi pokierujesz, a
nie one tobą.  Wyobraź sobie też, co najgorszego
może cię spotkać za sprawą zbiórki i zastanów się,
co w takiej  sytuacji mógłbyś zrobić. 
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Na 99,9 % nic z tych rzeczy się nie ziści. Ty jednak,
mając przemyślane w głowie rozwiązanie na
kryzysowe sytuacje, będziesz się psychicznie
lepiej czuł/a. Zminimalizowanie potencjalnego ryzyka
po prostu cię uspokoi. Z kolei wyraźnie zarysowana
wizja i plan działań dodadzą poczucia pewności – nie
tylko siebie, ale też tego, że twoja akcja naprawdę
może się udać. 

KAŻDY KIEDYŚ ZACZYNAŁ

 Pomocne może być też przejrzenie w internecie
innych zbiórek. Każdy zaczynał od takich samych
wątpliwości, jak ty. Od rozsadzającego głowę
pytania: dlaczego ktoś ma mi pomóc – przecież
jestem zupełnie obcą, nieznaną osobą, jakich na
tym świecie wiele. Zobacz jednak, ile takich akcji
się udało. Miliony ludzi na całym świecie poprzez
zbiórki zrealizowało swoje cele. Dlaczego więc
tobie ma się nie udać? Nie jesteś w niczym gorszy
od innych. Ba, podczas zbiórki dopiero zobaczysz,
jakie masz supermoce. Jeśli tylko wystarczająco
się psychicznie zmobilizujesz, odkryjesz umiejęt-
ności i cechy, o których sam/a siebie nawet nie
podejrzewałeś/aś.

35



Alicja podczas zbiórki dla Julki była najbardziej
uśmiechniętą osobą w szpitalu, która pozytywnym
nastawieniem zarażała innych. Choć nie przepada z
wystąpieniami publicznymi, w mediach wypadała jak
prawdziwa telewizyjna gwiazda. Na co dzień podjęcie
decyzji zajmuje jej sporo czasu i wymaga dużo wysiłku.
 Podczas akcji #SERCEJULKI w jednej sekundzie była w
stanie zadecydować co i jak. Zbiórka jest dla
organizatora jak igrzyska dla sportowca. To
walka o zwycięstwo. Człowiek pokonuje swoje
ograniczenia, bije swoje kolejne rekordy i
udowadnia, że  niemożliwe nie istnieje! Że
#MusiByćDobrze. Jedyne, na co warto wziąć
poprawkę to to, że czeka cię wyścig bliższy
maratonowi niż sprintowi. A właściwie maraton
ogromu pracy i sprint w zakresie tempa jej realizacji.
Stare porzekadło głosi dla chcącego nic trudnego
i tej wersji polecamy ci się trzymać. 

 JAK PROSIĆ? 

 Równolegle z pytaniem CZY prosić, warto od razu
zastanowić się, JAK prosić. Istnieją dwie
przeciwstawne szkoły, z których każda potrafi
przynieść dobre rezultaty. Pierwsza zakłada
maksymalnie dramatyzowanie sytuacji, druga
zaś – przekaz optymistyczny, czasami nadmiernie
względem rzeczywistości, napawający nadzieją. 
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 Dotyczy to nie tylko zbiórek charytatywnych na
leczenie. Każdą historię można przedstawić w różny
sposób – jeśli nie zdobędziesz pieniędzy na odbudowę
swojego zniszczonego w powodzi domu, twoja rodzina
się rozpadnie, ty zachorujesz na depresję, a twoje
dzieci będą miały traumę do końca życia. Możesz też
stwierdzić, że dzięki udanej zbiórce już widzisz kolejne
Święta spędzone wspólnie w nowym domu przy
rodzinnym stole. Jeśli nie zdobędziesz pieniędzy na
swój projekt artystyczny, twoje marzenia legną w
gruzach vs Jeśli zdobędziesz pieniądze na swój projekt
artystyczny – spełni się twoje największe marzenie. W
jednym i drugim przypadku chodzi o to samo – optyka
jest jednak zupełnie inna i nie zależy od skali
faktycznego dramatu twojej sytuacji, a twojego
podejścia do tego, co się dzieje.  Każdy jest inny i
trudno na siłę namawiać pesymistę do uśmiechu.
Byłby on sztuczny, a wszelki fałsz dyskredytuje
sukces zbiórki. Warto więc po prostu na samym
początku akcji zastanowić się, które podejście
będzie ci bliższe. Na tej podstawie wybierzesz
właściwy portal do organizacji zbiórki. Część z ich
prowadzi bowiem jasno określoną narrację, do jakiej
będziesz musiał/a w pewien sposób się dostosować.
Jeżeli spojrzysz np. na www.siepomaga.pl,  zobaczysz,
że wszystkie prowadzone tam akcje epatują zdjęciami 
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dzieci podłączonych do medycznych aparatur i
dramatycznymi opisami, po których można zatopić się
już nawet nie w morzu, lecz ocenie łez. Nie ma nic
dziwnego w takiej strategii. Najlepszą oglądalność w
mediach od zawsze zapewniają dramaty i skandale oraz
seks. Z drugiej strony – istnieje grono ludzi, którzy nie
chcą patrzeć na takie tragedie. Ich serce nie potrafi
znieść ogromu cierpienia, wzmocnionego świado-
mością, że nie da się samemu zbawić całego świata. Z
prędkością światła przewijają więc wszelkie łzawe i pełne
nieszczęścia posty. Obie z Alicją jesteśmy urodzonymi
optymistkami.  Wiedziałyśmy więc od początku, że
akcja #SERCEJULKI, mimo powagi sytuacji, musi
być opowieścią, w której wraz z ludźmi piszemy
bajkę z zakończeniem „i żyli długo i szczęśliwie”.
Julka, jak i Alicja, nie płakały, nie żaliły się.
Doceniały pozytywy nawet w trudnej sytuacji.
Dziś, z perspektywy dwóch lat od zbiórki,
uważamy, że stanowiło to szalenie ważny element
składowy całej akcji. Może nawet przesądziło o jej
sukcesie. Nadzieja odmieniana przez wszystkie
przypadki w pełni szczerze płynęła wprost z
naszych serc i przekonała darczyńców.
 Ty jednak sam/a podejmij decyzję.  I pamiętaj, że w
trakcie zbiórki możesz w razie czego zmienić swoją
narrację, choć będzie to od ciebie wymagało dodatko-
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wej pracy –  wymiany zdjęć, treści postów itp. Narazisz
się też nieco na ryzyko utraty zaufania swoich
darczyńców – każdy taki zwrot budzi wątpliwości. Kiedy
jednak pierwsza narracja się nie sprawdza, warto
spróbować drugiej. Metodą prób i błędów najlepiej
wyczujesz swoich odbiorców.  
  Niezależnie od ścieżki, którą wybierzesz, pamiętaj o
jednym: pierwsze przekonanie, z którym należy się rozstać
i na którym nie wolno opierać swojej komunikacji, to
przekonanie o tym, że darczyńcę interesuje twoja
organizacja. Otóż — nie.  Nie interesuje ani trochę.
Najważniejszą kwestią w fundraisingu jest odpowiedź na
pytanie, dlaczego darczyńcy angażują się we wspieranie
organizacji pozarządowych.  Intuicja podpowiada wiele
odpowiedzi i pewnie są one poniekąd słuszne, jednak
statystyka i badania mówią o…  WPŁYWIE. Okazuje się, że
motywacja do wspierania bierze się z chęci wywarcia
wpływu na rzeczywistość. darczyńców interesuje zatem
wpływ, jaki za Twoim pośrednictwem wywrą na otoczenie.
Interesuje ich zmiana na świecie, która się dokona dzięki
temu, że wesprą Twoje działania. (3)

 Zobacz więc, jak wiele możesz dać, prosząc o pomoc.
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 NIE OCZEKUJ I DZIĘKUJ

  Najprostszym w teorii, a jednocześnie najtrudniejszym
w praktyce założeniem, jest nie oczekiwać nic.
Wszystko, co dostaniemy, będzie wówczas wyłącznie
miłą niespodzianką, a słowo „rozczarowanie” zniknie z
naszego słownika. Rzeczywistość zbiórek mocno jednak
weryfikuje tę piękną ideę. Tak też coraz bliżej nam do
przekroczenia cienkiej granicy między prośbą a
roszczeniem czegoś od innych.  
   Ostatnio natknęłyśmy się w internecie na zbiórkę, w
której zdesperowany ojciec potrzebował pieniędzy na
leczenie swojego syna. Tekst rozpoczynał się od słów:
„Zostaliśmy sami”. Później wymieniono listę mediów
oraz grup zawodów publicznych, które nie pomogły
nagłośnić akcji, odmówiły pomocy.  Dalej pretensje,
jakoby niepoinformowanie przez media o zbiórce
stanowiło celowe działanie. Byłby to sposób
komunikacji w pełni zrozumiały, gdyby nie fakt, że na
koncie chorego chłopca zebrano już wówczas ponad
milion złotych z potrzebnych pięciu. W dodatku na
samej stronie akcji zamieszczono artykuły o zbiórce z
największych polskich stron internetowych.  Nikt nie
został tu zatem sam. Rozumiemy wszelkie trudne
emocje, ale na tym przykładzie chcemy powiedzieć o
ryzyku, jakie niosą ze sobą tak pełne pretensji słowa.

40



 Post udostępniono 9 tys. razy. W mediach nie pojawiło
się jednak wiele więcej artykułów na temat zbiórki.
Alicja była przekonana do wpłaty. Dominikę jednak
takie pełne roszczeniowości pretensje nie
zmotywowały do pomocy. Dziennikarze są zasypywani
prośbami dotyczącymi zbiórek i naprawdę pomagają
na miarę możliwości. Tyle, że te możliwości też są ogra-
niczone. Zarzuty wobec nich są więc często
bezpodstawne. Wiemy, że w walce o zdrowie dziecka
rodzic zrobi wszystko. Jak widać jednak to, jak prosi,
jest często kluczowe. „Nośne” posty, które będą się
klikać, są oczywiście potrzebne, ale w tym przypadku
autor zrobiłby nimi takie same zasięgi, a jednocześnie
nikogo do siebie nie zraził, dodając jedno kluczowe
zdanie: „dziękuję za dotychczasową pomoc”.  Nawet w
podręcznikach do fundraisingu zaleca się
wprowadzenie w życie reguły: Dziękuj, dziękuj i
jeszcze raz dziękuj! Zawsze masz za co
podziękować, choćby za czas poświęcony na
przeczytanie twojego listu, wzięcie i przeczytanie ulotki,
etc. To żadna sztuczka, nikt nie musi się interesować
żadną organizacją, dlatego faktycznie powinieneś być
wdzięczny, jeśli ktoś poświęca czas akurat Twojej.
Dziękowanie ma tę wspaniałą moc, że rodzi swego
zobowiązanie do dalszego zasługiwania na wdzię-
czność. Wyraża to stara zasada, wedle której z wroga 
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robi się przyjaciela, prosząc go o przysługę i dziękując
za nią. (4)

My pod tą sugestią podpisujemy się rękoma i nogami.

 NIE OWIJAJ W BAWEŁNĘ!

 Zawoluowanym formom proszenia mówimy
stanowcze nie. XXI wiek to szybkie, dynamiczne życie i
taki też sposób komunikacji. Twój potencjalny
darczyńca, tak jak ty, też ma wiecznie za mało czasu.
Zabieranie mu go na rozszyfrowywanie twoich
zakamuflowanych próśb na pewno nie przyczyni się do
twojego sukcesu. Nie możesz zapominać, że ludzie nie
wiedzą, czego dokładnie potrzebujesz w danym
momencie. Potrzebujesz pieniędzy – napisz o tym.
Ważne są dla Ciebie udostępnienia czy like, by twoja
zbiórka zyskała lepsze zasięgi – napisz to. Najlepiej
dołącz jeszcze instrukcję, jak krok po kroku można w
prosty sposób ci pomóc. Masz problem z pisaniem w
przejrzysty sposób? Skorzystaj w nowych technologii.
Istnieją już aplikacje, jak Jasnopis, które twój tekst mogą
uprościć i uczynić bardziej zrozumiałym. Klarowny
przekaz dotyczy rzecz jasna nie tylko tekstów, lecz
całości twojej komunikacji z darczyńcami. Zanim
nagrasz filmik czy udzielisz wywiadu, opowiedz swoją 
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historię bliskiej osobie, która nie zna tej akcji. Po
rozmowie z nią w najlepszy sposób zweryfikujesz, czy
twój przekaz brzmi dobrze.  
   O prostocie pamiętaj też od strony technicznej
twoich próśb. Kwestia wpłaty na zbiórki bardzo
często rozbija się o podstawowy problem – nie
wiadomo, gdzie i jak wpłacać. Nawet
najpiękniejszy post z prośbą o pomoc nie spełni
swojej roli, jeśli nie zakończy się podaniem
numeru konta do wpłaty czy aktywnym linkiem
do serwisu płatniczego. Chcesz pomocy z całego
świata? Przygotuj konto do wpłat zagranicznych.
Stawiasz głównie na zbiórkę online? Zapewnij wszystkie
możliwe narzędzia do takich wpłat. Czas to pieniądz. Im
więcej czasu zaoszczędzisz swojemu darczyńcy na
szukanie sposobu wpłaty, tym więcej pieniędzy od
niego otrzymasz. 
    Jeśli nadal trudno i się przełamać i poprosić o
pomoc, mamy dla ciebie dobrą wiadomość: proszenie
to umiejętność, której można się nauczyć. Może więc
już czas, byś odrobił/a tę lekcję? A jeśli nadal masz
zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje
ograniczenia (jak mówił Don Ward).
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 NASZA HISTORIA

 Einsteinowi przypisuje się słowa: Gdy wszyscy
wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto
o tym nie wie, i on to robi. To nasza historia. A
dokładniej – Dominiki. 
 
 Wybierając portal, na którym przeprowadzimy zbiórkę,
wiedziałyśmy jedynie, że nie chcemy płacić 6 % prowizji
od każdej wpłaty (czyli w naszym przypadku 120 tysięcy
złotych), jak wygląda to na www.siepomaga.pl. Tak,
dobrze czytasz! 6! Procent! Od KAŻDEJ wpłaty (ale
o tym, skąd i dlaczego takie koszty – za chwilę). Wybór
był więc prosty: drugi największy tego typu portal w
kraju, czyli www.zrzutka.pl, gdzie nie ma żadnych
obowiązkowych prowizji. Dominika zawierzyła w tej
kwestii wyborowi wiecznej optymistki Alicji, nie
sprawdzając, ile i jak dużych zbiórek zakończono na tej
stronie sukcesem. W swojej błogiej nieświadomości
zaczęła działać. O tym, że jako jedyne w Polsce na tym
istniejącym blisko 8 lat portalu, gdzie przeprowadzono
ponad 700 tys. zrzutek, zebrałyśmy tak dużą kwotę,
Dominika dowiedziała się dopiero pod koniec akcji
#SERCEJULKI. Przedstawiciele www.zrzutka.pl aż po-
prosili Alicję o wywiad, by opowiedzieć, jak to się udało! 
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Największa zrzutka
 w Polsce

Swoją drogą zapraszamy do wysłuchania tego
podcastu: 

 ZAMIANA?

 A co z Alicją? Ona po prostu od samego początku
wierzyła, że #MusiByćDobrze. To, że nikt wcześniej
czegoś nie dokonał, nie oznacza, że my nie damy
rady tego zrobić. Skoro mamy zapał, siły, czas i
możliwości, by działać – trzeba po prostu zacząć. Tak
też się stało, choć pojawił się moment kryzysowy, gdy z
tatą Julki rozważaliśmy przeniesienie się na
www.siepomaga.pl. Tempo wpłat przystanęło, nasze
działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, a
czasu było coraz mniej. Dlaczego myśleliśmy o zmianie
portalu? W ramach sześciu procent, które pobiera
www.siepomaga.pl, otrzymuje się wsparcie m.in. w
postaci promocji zbiórki w internecie – w social
mediach, ale i w formie bazy mailingowej.  Niby nic, a
jednak wiele. Tym bardziej, gdy nam powoli zaczynało
brakować doby, by „wyklikać” kolejne złotówki.

https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=b8nutRAov20&t=168s
http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/


 Dlaczego finalnie nie zdecydowaliśmy się
przenieść na www.siepomaga.pl? 6% prowizji było
oczywiście szalenie ważnym argumentem. Przede
wszystkim jednak zbiórka, którą przenosi się w trakcie
trwania, traci na wiarygodności. Baliśmy się, że
wpłacający stracą do nas zaufanie i zwyczajnie
przestaną wpłacać. Opcji prowadzenia dwóch zbiórek
na dwóch różnych portalach nie było – regulamin
www.siepomaga.pl na to nie pozwala.

 NOWY ROK, NOWE ŻYCIE

 Jakie znaleźliśmy rozwiązanie? Najprostsze z
możliwych – zaczęliśmy pracować jeszcze więcej.
Nagraliśmy kolejny filmik, który możesz obejrzeć tutaj: 

Nowy rok, nowe życie. Dzięki niemu namówiliśmy
media, by znów powiedziały o Julce. Zaangażowaliśmy
dodatkowe osoby do pomocy przy organizacji zbiórki.
Machina ponownie ruszyła.
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„Nowy Rok. 
Nowe Życie”

https://www.facebook.com/musibycdobrze/videos/1002623673436388/
http://www.siepomaga.pl/
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 WAŻNY WYBÓR 

 Dlaczego wybór portalu, gdzie prowadzi się zbiórkę
jest tak ważny? 
 Rozpoczynając swoją pierwszą w życiu zbiórkę, nie ma
się na ogół o tym świecie pojęcia. Przyszły organizator
kieruje się więc głównie swoimi dotychczasowymi
doświadczeniami z bycia po drugiej stronie –
wspierania różnego typu akcji pomocowych.
Powszechnie kojarzymy dwa największe portale ze
zbiórkami w naszym kraju – www.siepomaga.pl w
zakresie akcji charytatywnych na cele zdrowotne ludzi i
zwierząt oraz www.zrzutka.pl, gdzie każdy może
zorganizować niemal każdego typu zbiórkę. Rozważając
wsparcie projektów innych niż charytatywne, myśli się
na ogół o www.polakpotrafi.pl czy coraz częściej o
www.patronite.pl. W zbiórkach o charakterze
biznesowym sporo namiesza w Polsce z pewnością
www.kickstarter.pl. Wybór platformy, na której
poprowadzisz zbiórkę, jest szalenie istotny z co
najmniej kilku powodów.

 REGULAMIN I KOSZTY 

 Każda z nich ma swój regulamin, który warunkuje
twoją akcję. Poza kwestiami organizacyjnymi,
determinuje on także koszty – www.siepomaga.pl
pobiera 6 % od każdej wpłaty darczyńcy, w zamian  ofe-

http://www.siepomaga.pl/
http://www.zrzutka.pl/
http://www.polakpotrafi.pl/
http://www.patronite.pl/
http://www.kickstarter.pl/
http://www.siepomaga.pl/


rując bardzo podstawowe wsparcie przy prowadzeniu
twojej akcji. Prawda jest też taka, że gdyby przyszło ci
prowadzić zbiórkę w innym kraju, być może nie byłoby
wątpliwości takich jak powyższe. Crowdfunding w
Polsce, szczególnie ten związany ze zbiórkami na cele
inne niż charytatywne, rozwija się szybko, ale w
świadomości społecznej wciąż jeszcze raczkuje.  Nadal
w odbiorze wielu oznacza bardziej przyznanie się do
swego  rodzaju nieudolności w zapewnieniu źródła
finansowania np. swojej firmy czy projektu. Na
szczęście postrzeganie tej kwestii się zmienia. Samo
prawo daje też coraz więcej możliwości na
finansowanie społecznościowe. Z kolei na  portalu
www.zrzutka.pl ani ty ani darczyńcy nie musicie płacić
za nic. W takiej opcji nie otrzymujesz jednak żadnego
wsparcia poza umieszczeniem twojej zbiórki na tym
portalu. To jeden z niewielu, jeśli nie jedyny portal,
utrzymujący się wyłącznie z dobrowolnych darowizn i
usług premium wykupywanych przez organizatorów
prowadzonych tam zbiórek. Skąd te darowizny?  Gdy
darczyńca chce zasilić twoją zbiórkę, na stronie z
automatu ma zaznaczone finansowe wsparcie również
dla portalu www.zrzutka.pl.  Mniej uważna osoba łatwo
może to przeoczyć i nie „odklikać” powiększenia
przelewu o kwotę dla www.zrzutka.pl. Dokładne prze-
czytanie opisu oraz weryfikacja finalnej kwoty pozwala-
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ją  jednak takiej sytuacji uniknąć. Usługi premium dla
organizatorów zbiórek to z kolei niedrogie opcje
wykupienia np. płatnej promocji swojej zbiórki na
stronie www.zrzutka.pl czy natychmiastowego
przelewu z wypłatą zebranej kwoty. 
 Zdecydowanie więcej emocji budzą portale
dominujące na polskim i zagranicznym rynku, czyli
działające na zasadzie pobierania prowizji za każdą
wpłatę czy prowadzenie zbiórki. Koszty te wahają się w
przedziale 5 – 10 % wartości zbiórki. (dokładne
zestawienie możesz przeczytać m.in. tutaj: Na jakich
warunkach organizowane są zbiórki?)
 Na co idzie ta prowizja? Na ogół na prowadzenie
danego portalu (czy Fundacji, jak w przypadku
www.siepomaga.pl), jego administracyjno-logistyczną
obsługę. Czy za tę prowizję twoja zbiórka coś zyska?
Dostajesz podstawowe wsparcie – w postaci
stworzenia opisu twojej akcji, wyboru dostarczonych
przez ciebie zdjęć czy filmików, ewentualne doradztwo.
Jest też szansa (choć nie pewność), że portal udostępni
informacje o twojej zbiórce w swoich social mediach.
Jeśli liczysz, że za tę kwotę ktoś wypromuje twoją
akcję w mediach czy wręcz ją za ciebie
zorganizuje i poprowadzi – jesteś w dużym
błędzie.
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  Czy to adekwatne wsparcie w zamian za czasami
gigantyczne prowizje? W przypadku udanej zbiórki na
leczenie SMA z 9 mln zł prowizja to 540 tys. zł! Tej oceny
każdy powinien dokonać indywidualnie. Warto wziąć w
niej pod uwagę, że akurat przy www.siepomaga.pl w grę
wchodzą też nie tak wprost przeliczalne mierniki, jak
zasięgi w internecie i społeczne zaufanie. 

ZASIĘGI 

Im popularniejszy portal, tym przynajmniej teoretycznie
większa szansa na dotarcie do potencjalnych
darczyńców. Teoretycznie, bo przy kilku tysiącach
nowych zbiórek dziennie już w ramach samej strony
musisz pokonać wewnętrzną „konkurencję”. Jeśli ci się
uda – większy portal zapewni możliwość poszerzenia
grona osób, które mogą cię wesprzeć. Jest to
szczególnie przydatne na początku akcji i pod sam jej
koniec, a także w chwilowym spowolnieniu wpłat w
trakcie zbiórki. W 2019 roku sytuacja wyglądała
następująco: Pierwszą trójkę otwiera Siepomaga.pl ze
średnią z ostatnich sześciu miesięcy na poziomie 2,3 mln
odsłon na miesiąc, drugie miejsce zajęła zrzutka.pl ze
średnią 1,26 mln odsłon, a na trzecim uplasował się portal
Pomagam.pl ze średnią 0,94 mln odsłon.(1)
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„Klikalność” w internecie nie daje 100% gwarancji
większej liczby wpłat, ale chociaż realną szansę. A tej
nigdy nie należy lekceważyć. 

 ZAUFANIE

 Pewnie każdy z nas, wspierających różne akcje
pomocowe, choć raz w życiu został w nich oszukany
albo o takim oszustwie słyszał. Przewaga zbiórek
internetowych polega na możliwości choć minimalnej
weryfikacji danej akcji przez portal. Właśnie kwestia
wiarygodności konkretnej platformy stanowi dla wielu
potencjalnych darczyńców kluczowy argument
przesądzający o wpłacie. Wybierasz nieznany nikomu
portal do wpłat? Nie dziw się, że ludzie mają
wątpliwości. Stronę www.siepomaga.pl nie przez
przypadek rozpoczynają słowa: Darczyńcy ufają
zbiórkom prowadzonym przez Siepomaga, dlatego tak
chętnie pomagają. Nasza społeczność liczy ponad 2 mln
Darczyńców - wspólnie przeznaczyliśmy na cele
charytatywne już ponad 1642 mln złotych. Tak,
Siepomaga to jest MOC! (2)
 Sześcioprocentowa prowizja, którą pobiera
www.siepomaga.pl, mocno nadszarpnęła ocenę
krystaliczności działań tej platformy, ale faktycznie w
powszechnej opinii nieczęsto, jak na tę skalę, podważa
się uczciwość prowadzonych tam akcji.
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 Zgoła odmiennie sytuacja wygląda z portalem
www.zrzutka.pl, który zdaje się cały czas jeszcze
pracować nad zmianą swojego wizerunku w zakresie
wiarygodności zbiórek. Dodatkowe formy weryfikacji
pomagają, ale możliwość założenia zrzutki przez
każdego na pewno nie – choć z drugiej strony to też
wielki atut tego portalu. Rozwiązaniem może być
założenie zrzutki wraz z jednoczesną rejestracją
w Fundacji czy Stowarzyszeniu o profilu
zbliżonym do celu naszej zbiórki. Dla
potencjalnego darczyńcy to jasny sygnał, że
nasza akcja została zweryfikowana i można
zapomnieć o wątpliwościach co do jej uczciwości.

 W zbiórkach jest jak w życiu – zaufanie buduje się długo,
a stracić je można w sekundę. Warto o tym pamiętać. 

 Z DZISIEJSZEJ PERSPEKTYWY 

 Miałyśmy szczęście, że historia naszej zbiórki
zakończyła się sukcesem. Trudno jednak nie ocenić
wyboru portalu do jej realizacji jako dość
brawurowego. Cała akcja taka zresztą była. Czy dziś
ponownie wybralibyśmy www.zrzutka.pl na prowa-
dzenie zbiórki charytatywnej? Tak, ALE wyłącznie
wiedząc, że ponownie mamy równie dużo zapału, siły,
czasu i możliwości, by w pełni samodzielnie pracować
przy zbiórce. 
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 Nasza praca przy #SERCEJULKI w wymiarze
emocjonalnym pozostaje dla nas oczywiście bezcenna.
Jeśli jednak ocenić ją pragmatycznie, wyłącznie w
zakresie poświęconego czasu i konkretnych działań,
była ona warta mniej niż 120 tys. zł prowizji, które
musielibyśmy zapłacić na www.siepomaga.pl.
Gdybyśmy jednak nie miały wizji zbiórki i pewności co
do możliwości jej samodzielnej realizacji, pewnie
zdecydowałybyśmy się na www.siepomaga.pl To drogie
wsparcie, ale jednak wsparcie.

 LIDER AKCJI

 Co byśmy zmieniły? Jakie rozwiązanie
rozważyłybyśmy dziś, mogąc na starcie zainwe-
stować pieniądze w zbiórkę, bez stuprocentowej
gwarancji ich zwrotu? Bezpłatne prowadzenie
zbiór-ki na www.zrzutka.pl i zatrudnienie PR-
owca czy specjalisty od komunikacji, który stałby
się jej liderem. Wymyśliłby i realizował strategię akcji.
Kierował teamem, jaki tworzy się przy każdym tego
typu projekcie.  Inspirował do pomocy innych. Przy
dużej zbiórce to rozwiązanie nadal tańsze niż
kilkuprocentowa prowizja np. na www.siepomaga.pl czy
innym tego typu portalu. To jednocześnie opcja
znacząco zwiększająca szanse na sukces akcji -
doświadczenie eksperta, a jednocześnie jego pełno-
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 wymiarowe w zakresie godzin zaangażowanie to może
być klucz do sukcesu.

 Co Tobie radzimy? Żebyś podjął decyzje sam/a, tylko
bardziej świadomie niż my :-) Uwzględniając swoje realne
możliwości. 

  Żeby ułatwić Ci podjęcie tej ważnej decyzji
przygotowałyśmy dla Ciebie porównanie zasad
funkcjonowania dwóch największych portali ze
zbiórkami w naszym kraju www.zrzutka.pl i
www.siepomaga.pl na podstawie opisów z ich stron:
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OPCJE SIEPOMAGA.PL ZRZUTKA.PL

Rodzaj zbiórki Wyłącznie zbiórki
charytatywne - dla osób

potrzebujących –
podopiecznych fundacji.

Pomoc dzieciom, osobom
dorosłym i zwierzętom.

 

Dowolny, zgodny z
prawem cel (projekty
społeczne, kulturalne,
naukowe, biznesowe,

prywatne, charytatywne).
 

Historia portalu Zebrane 1,5 mld zł, 10 lat
istnienia, 2 mln

darczyńców, największe
zbiórki - 9 mln na leczenie

SMA najpopularniejsze
miejsce zbiórek interne-

towych, ale również jeden
z 10. najczęściej odwiedza-
nych serwisów społeczno-

ściowych w Polsce.
 

Zebrane blisko 600 mln zł,
8 lat istnienia, 610 550
użytkowników, którzy
zorganizowali 785 010

zrzutek, rekordowa
zbiórka - #SERCEJULKI (2

mln zł).

Założyciel Wyłącznie fundacja, która
reprezentuje

podopiecznego.
 

Każdy - osoba prywatna,
firma, fundacja - brak

ograniczeń.

http://www.zrzutka.pl/
http://www.siepomaga.pl/
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-mniejsza-przewaga-instagram-kolejny-rekord-tiktoka-top10-serwisow-spolecznosciowych
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Koszty 6% - od każdej wpłaty
Zbiórka uruchamiana jest
na kwotę, której potrze-

bujesz, powiększoną o da-
rowiznę na rzecz Fundacji

Siepomaga, z której to
fundacja pokrywa wszys-
tkie koszty zbiórki oraz re-

alizuje swoje cele
statutowe.

 

0% - utrzymuje się z
dobrowolnych darowizn i

funkcji Premium
(wykupowanej przez orga-
nizatorów zbiórek do ich

promocji).
 

Weryfikacja - trzeba należeć do
fundacji – to fundacja
dokonuje pierwszej

weryfikacji, sprawdza
dokumenty z opisem
choroby i potwierdza

tożsamość. W ten sposób
fundacja weryfikuje cel
zbiórki oraz kontroluje

wydatkowanie zebranych
pieniędzy. (Najłatwiej jest
jeśli należy się do fundacji

Siepomaga, wtedy
wszystkie dokumenty

dotyczące choroby są już
w posiadaniu fundacji

(jednak fundacja za
wpłaty na konto bankowe
podopiecznego również
pobiera prowizję, warto
zapisać się do fundacji,

która nie pobiera prowizji
od wpłat na konto

fundacji)
- ustalenie kwoty i celu

zbiórki – trzeba mieć
dokładne potwierdzenie
kwoty, a podstawą jest
dokument np.: faktura

proforma, kwalifikacja do
leczenia, faktury za

rehabilitację
- rozmowa Redaktora
www.siepomaga.pl z

osobą, dla której
potrzebna jest zbiórka. Na

jej podstawie
publikowany jest opis

zbiórki oraz kolejny raz
weryfikowany jest cel

zbiórki.
 

- przesłanie zdjęcia
dokumentu tożsamości -
dane muszą się zgadzać z

danymi konta
bankowego, które podaje
się przy zakładaniu konta

na portalu. Obowiązuje
też weryfikacja

przelewem z konta
bankowego

- zrzutki dla kwoty
powyżej 20 tyś są

dodatkowo weryfikowane
dokumentami

potwierdzającymi
prawdziwość celu. Jeśli
dokumenty takie nie są
przedstawione, portal

blokuje możliwość
wypłaty pieniędzy.

- zrzutki założone przez
jednego organizatora jeśli
osiągną wspólną wartość

powyżej 50 tys. (nawet
jeśli pojedyncze zbiórki są

mniejsze niż na 20 tys)
również wymagają

dodatkowej weryfikacji w
postaci przedstawienia

dokumentów
potwierdzających
prawdziwość celu.
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Formy wpłat od
darczyńców

Płatność kartą, BLIK,
przelew tradycyjny, SMS

(100 % przechodzi na
fundację, jednak z tych

100% fundacja pobiera 6%.
Koszt 2,46. Działa tylko w

Polsce.). Datkomaty –
urządzenia do

przekazywania darowizn
poprzez szybkie

transakcje zbliżeniowe z
użyciem karty debetowej
lub kredytowej, płatności

telefonem.
 

Płatność kartą, BLIK,
przelew tradycyjny, brak

SMS.
 

Zlecenia stałe Możliwość organizacji
zbiórek cyklicznych +

założenia subkonta 1 %
podatku dla twojej zbiórki.

 

Możliwość organizacji
zbiórek cyklicznych.

 

Wyłączność Całkowita - nie można
prowadzić zbiórki na
innych portalach, jeśli

www.siepomaga.pl dowie
się o tym, że prowadzisz

zbiórkę na innym portalu,
przejmuje wpłacone

pieniądze i przekazuje je
na wybrane przez siebie

cele.
 

 Można prowadzić zbiórki
na różnych portalach. Nie

ma ograniczeń.
 

Promocja zbiórki Opieka „Redaktora”
każdorazowo

indywidualnie ustalana,
głównie promocja poprzez

udostępnienia w social
mediach Siepomaga, ale

bez 100% gwarancji
publikacji postu o twojej
zbiórce, oraz na stronie

www.siepomaga.pl (każda
zbiórka przynajmniej raz
zostanie wyróżniona na

24h), a także poprzez bazę
mailingową i aplikację.

Brak możliwości
wykupienia promowania

zbiórki. O popularność
zbiórki trzeba zawalczyć

samodzielnie.
 

 Wyłącznie po wykupieniu
pakietu Premium i

wyłącznie w ramach
strony www.zrzutka.pl

 pakiet od 1,5 zł do108 zł –
wygenerowanie

przyjaznego linku twojej
zrzutki, wyświetlenie jej
na liście promowanych

zrzutek, specjalne
wyróżnienie zrzutki
publicznej na liście,

O popularność zbiórki
trzeba zawalczyć

samodzielnie.
 

http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/
http://www.zrzutka.pl/
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Co, jeśli uzbierasz 100%
kwoty?

Wpłaty można dokonać
nawet, gdy widnieje

informacja, że zebrano
100% kwoty.

 

 Wpłaty można dokonać
nawet, gdy widnieje na
informacja, że zbiórka
została zakończona.
Dopiero wyłączenie

zrzutki przez jej
założyciela zablokuje taką

możliwość.
 

Wypłata przez ciebie Wypłaty realizowane są
po złożeniu przez

reprezentującą cię
fundację specjalnego

zlecenia.
 

- wypłaty możliwe są tylko
na konto, które zostało
zweryfikowane podczas
zakładania profilu przez

organizatora zbiórki.
- wypłacenie środków nie

wpływa na saldo
widoczne na stronie

zrzutki. Osoba
odwiedzająca Twoją
zbiórkę nie wie, ile
środków aktualnie

znajduje się na koncie.
- wypłat można dokonać

nawet kilka razy, w
dowolnym momencie. Nie
musisz zebrać 100% celu!

 
 
 

Koszty od wypłaty
pieniędzy

0% 0%

Opis Zbiórki Opracowuje Redaktor
pracujących w

www.siepomaga.pl;
możesz pobrać

spersonalizowane w
www.siepomaga.pl

materiały promocyjne
twojej zbiórki (ulotki,

plakaty).
 

 Opis zbiórki trzeba
napisać samemu.

 

Kiedy otrzymasz
pieniądze ze zbiórki

Do 4 dni roboczych od
dnia złożenia zlecenia

wypłaty przez
reprezentującą cię

fundację.
 

Do 2 dni lub odpłatnie -
natychmiast po zleceniu

ich wypłaty na
zweryfikowane konto
bankowe organizatora

zbiórki.
 

http://www.siepomaga.pl/
http://www.siepomaga.pl/
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Nadwyżka Przeznaczona jest w
pierwszej kolejności na
dalsze potrzeby osoby

Potrzebującej (np.
rehabilitacji, sprzętu

medycznego i innych
udokumentowanych

potrzeb).
 

Można wypłacić i
przeznaczyć na cele
związane ze zbiórką
(często w przypadku

zbiórek charytatywnych
pojawiają się

nieprzewidziane wydatki
np. niezaplanowane
dodatkowe badania,
potrzeba wykupienia

lekarstw, rehabilitacja,
transport itp.) Nie trzeba

udokumentować
dodatkowych wydatków

w razie uzbieranej
nadwyżki.

- istnieje możliwość
zwrotu wpłat wszystkim

lub wybranym
darczyńcom.

 
 
 

Podatek od darowizny Założyciel zbiórki nie musi
płacić podatku od
zebranej kwoty ani

pojedynczych wpłat,
nawet jeśli przekroczą

4902zł (Środki ze zbiórek
nie trafiają na konta

prywatne. Są darowizną
na rzecz fundacji, która

następnie opłaca faktury
za leczenie lub

przeprowadza zakup
sprzętu, dzięki czemu nie
są obciążone podatkiem

od darowizn). 
 

Wpłacający może odliczyć
przekazaną kwotę od

podatku na koniec roku.
 
 

Założyciel zbiórki musi
zapłacić podatek od

darowizny, jeśli wpłata lub
wpłaty od jednej osoby

przekroczą łącznie kwotę
4902zł.

Jeśli nie otrzymacie
pojedynczych wpłat (tj.
wpłat od jednej osoby)

wyższych niż 4 902 zł nie
musicie płacić podatku

(nawet jeśli łączna kwota
zebrana na zrzutce

wyniesie np. 1 000 000 zł).
 

Wpłacający nie ma
możliwości odliczenia
przekazanej kwoty od

podatku.
 

Co jeśli nie uzbierasz
100% kwoty w terminie?

Można wypłacić taką
kwotę, jaka jest zebrana

lub przedłużyć czas
zbiórki (jeśli jest to zbiórka

z zagrożeniem życia
zazwyczaj udaje się

uzbierać 100%).
 

Można wypłacić taką
kwotę, jaka jest zebrana

lub przedłużyć czas
zbiórki.
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Śmierć osoby
Potrzebującej

Zebrana kwota
przekazywana jest na inną
osobę potrzebującą – o jej

wyborze decyduje
www.siepomaga.pl

 

1/ Można zwrócić
wpłacone środki do

Wspierających
2/ Można wyznaczyć nowy
charytatywny cel zrzutki –

zmodyfikować opis –
należy poinformować

wszystkich Wspierających
o zmianie celu i

możliwości poproszenia o
zwrot środków w terminie
2 tyg. Na ten okres zbiórka
jest zablokowana. Po tym

czasie następuje
odblokowanie i

organizator może
wypłacić pieniądze i

przeznaczyć je na nowy
cel.

 

minimalna kwota wpłaty wynosi 20 zł.
wpłat można dokonywać jedynie za pomocą kart płatniczych
(zarówno kredytowych jak i debetowych).

 FACEBOOK dla niezależnych

 Nadal nie jesteś przekonany do któregokolwiek z
portali i marzy Ci się zachowanie większej
niezależności? Zastanów się nad zbiórkami na
Facebooku. Możesz stworzyć zarówno zbiórkę osobistą
jako osoba prywatna, jak i jako organizacja. Twój cel
może dotyczyć najróżniejszych dziedzin życia
(przeczytaj więcej tu: personal_fundraiser_categories)

 Podstawowe zasady:

http://www.siepomaga.pl/
https://www.facebook.com/policies/personal_fundraiser_categories


facebookowe zbiórki nie podlegają żadnym dodatkowym
opłatom.  Dotyczy to zarówno organizatora zbiórki, jak i
wpłacających. Platforma nie pobiera żadnej prowizji, a cała
uzbierana kwota trafia do wybranej organizacji.
po dokonaniu wpłaty, otrzymasz na swój adres mailowy
(powiązany z kontem na Facebooku) wiadomość z
potwierdzeniem charytatywnego charakteru wpłaty, dzięki której
możliwe będzie odliczenie jej od podatku.
wybrana organizacja otrzyma środki nawet w sytuacji, kiedy nie
uda się uzbierać celu wyznaczonego przez inicjatora.
środki nie trafiają bezpośrednio na konta organizacji. Są im
wypłacane co dwa tygodnie.
wpłacona przez Ciebie kwota nie jest widoczna dla innych
użytkowników Facebooka. Możesz też nie udostępniać
informacji o samym fakcie włączenia się w zbiórkę. Jednakże
obie te informacje są dostępne zarówno dla organizatora, jak i
dla beneficjenta zbiórki 
weryfikacja zbiórki nigdzie chyba nie jest tak prosta. To rzecz
jasna ułatwienie dla ciebie. Jednak dla potencjalnego darczyńcy
niebezpodstawne podejrzenie co do uczciwych zamiarów twojej
akcji. Rozwiązaniem podobnie, jak przy www.zrzutka.pl może
być założenie twojej zbiórki przez reprezentującą cię fundację.(3)

 Facebook nie jest może pierwszym, najbardziej
oczywistym wyborem, by poprowadzić zbiórkę, ale jak
widać po naszej zbiórce – czasami „w tym szaleństwie
jest metoda”. 
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http://www.zrzutka.pl/
https://sektor3-0.pl/blog/jak-zbierac-pieniadze-na-facebooku-poradnik/?gclid=Cj0KCQiA5aWOBhDMARIsAIXLlkc8GZ4RWNE2XzwtviU4NdHGBrzytYFeimARTQUw34XruBcovCRGogcaAiyFEALw_wcB


Trzeba też pamiętać, że to właśnie poprzez Facebooka
odbyła się największa zbiórka w naszym kraju - 16 mln
zł wpłacone do ostatniej puszki śp. prezydenta Pawła
Adamowicza.

 FUNDACJA CZY STOWARZYSZENIE – OTO JEST PYTANIE

 Dziwisz się, że o fundacji czy stowarzyszeniu, w której
możesz przeprowadzić zbiórkę, a którą wybiera się na
ogół na samym początku, piszemy dopiero teraz? Nie
przez przypadek. Nasze doświadczenie i rozmowy z
wieloma innych organizatorami akcji potwierdzają, że
fundacja jest na ogół swego rodzaju dodatkiem. Raczej
niezbędnym, bo potrzebujesz subkonta dla swojej
zbiórki i jej weryfikacji, ale nie determinującym
powodzenie twojej akcji. Dla nas kluczowym
argumentem była kwestia pobierania przez fundację
prowizji od wpłat. Zależało nam na bezpłatnej opcji.
Jeśli więc możemy ci coś radzić - przeczytaj dokładnie
regulamin organizacji, z którą chcesz nawiązać
współpracę i zweryfikuj, co ci się naprawdę opłaca. 

 Oczywiście dobrze też wziąć pod uwagę profil fundacji.
Jeśli zbierasz na leczenie być może będzie ci potrzebny
specjalistyczny sprzęt medyczny, który fundacja
mogłaby wypożyczyć czy turnus rehabilitacyjny, jaki
organizuje.
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 Podobnie jak przy portalach zbiórkowych: znana
fundacja = większe zasięgi i wiarygodność w oczach
potencjalnych darczyńców. Niekoniecznie jednak
równa się to większe zaangażowanie w twoją zbiórkę.
Myśląc o pomocy od fundacji można się nastawić
na poprowadzenie twojej zbiórki od strony
formalnej. Ewentualnie również doradztwo.
Pozostałe kwestie lepiej od razu uznać na swój
zakres obowiązków do samodzielnej realizacji.
Nie miej jednak wrażenia, że jesteś ze swoją
zbiórką zupełnie sam. Fundacja czy portal to nie
tylko jego założyciele i administratorzy, ale też
beneficjenci oraz darczyńcy. Jeśli uwzględnisz te
dwie ostatnie grupy, masz już całkiem sporą
społeczność wokół siebie. W dodatku bardzo dobrze
zorientowaną w twoim temacie. Z podobnymi
doświadczeniami i często gotowymi już rozwiązaniami
tożsamych Ci problemów. 

 Masz też nas. Jeśli potrzebujesz jakieś porady w zakresie
swojej zbiórki – pisz, czekamy na ciebie w naszych social
mediach.
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Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko –
idź w grupie. Jeśli tak jak przy zbiórce musisz iść szybko i
zajść daleko – idź w bardzo dużej, zaufanej grupie. 

 NASZA HISTORIA – FIRMA #SERCEJULKI

 #SERCEJULKI zapoczątkowała Dominika. To ona
wymyśliła „strategię” i wdrażała ją w życie. Była liderką
zbiórki, do pracy przy której systematycznie dołączało
coraz więcej bliskich Julki – głównie rodzina i przyjaciele
jej rodziców, ale później także krewni tych przyjaciół,
znajomi znajomych itp. (jeśli to czytacie to wiedzcie, że
jesteśmy Wam dożywotnio wdzięczni!). Choć trudno w
to uwierzyć „julkowie aniołowie” pojawiali się niemal
sami.
 W szczytowym momencie zbiórki #SERCEJULKI
pracowało przy niej 15 osób przez 7 dni w
tygodniu. Ponad połowa z ich w dużej mierze
wyłączyła się na ten okres ze swojej normalnej pracy,
bo inaczej nie miałyby wystarczająco czasu na
realizację akcji.
 Dziwisz się, po co tyle osób, a przede wszystkim
martwisz się, jak je znaleźć? Uspokajamy – my też
zaczynałyśmy w bardzo skromnym składzie, który nie-
mal samoistnie rozrastał się w ekspresowym tempie. 
 Co ciekawe, dołączały nawet osoby, z jakimi nie utrzy-

65



66

mywałyśmy co na dzień bliższego kontaktu. W
naturalny sposób następował też podział obowiązków
w grupie – każdy intuicyjnie wybierał zadania najbliższe
swoim kompetencjom. Każda umiejętność była na
wagę złota! Niekiedy równie potrzebne co
najtrudniejsze organizacyjne wyzwania, to  przywiezie-
nie zbierającemu gotowego obiadu, na którego
przygotowanie nie ma czasu lub sił. 
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 TRZY TEAMY

 Stworzyliśmy swojego rodzaju podgrupy. Pierwsza z
nich zajmowała się wyłącznie licytacjami w internecie.
Przy 25 tys. członkach grupy licytacyjnej na Facebooku
samo odpowiadanie na komentarze wymagało pracy
kilku osób. Do tego trzeba doliczyć pozyskiwanie i
wysyłanie fantów. Drugi team dbał o nasze zasięgi w
sieci – komentował posty na innych profilach, w
grupach, czy zwracał się z prośbą o udostępnianie
naszej zbiórki na różnych fanpejdżach. Trzecia
podgrupa zajęła się działaniami offline – zbiórkami do
puszek przy okazji eventów, meczów, mszy bądź
koncertów. Wykrystalizował się też „zarząd” zbiórki,
który tworzyły trzy bliskie Alicji i Kamilowi osoby. To one
nadawały kierunek zbiórce i realizowały największą
część działań. Nadrzędną rolę i decydujący głos mieli
oczywiście Alicja i Kamil.
 Co ciekawe, przyjęliśmy standardy niczym w korporacji
– mniej zaangażowane osoby nie poznały nawet
liderów akcji i nie miały ze sobą kontaktu. Nie
wiedzieliśmy też wzajemnie o części swoich
pomniejszych działań. Strategiczne decyzje nie
wychodziły poza „zarząd” oraz Alicję i Kamila. Wszystkie
aktywności mniej zaangażowanych osób musiały być
każdorazowo konsultowane z liderami akcji. Jedyną
przyczyną takiego obrotu spraw był czas, a w zasadzie 
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– jego brak. Ta dobrze naoliwiona chęcią pomocy
maszyna nie mogła jechać, lecz pędzić, by zdążyć
zebrać 2 miliony w miesiąc. 
 W celu zaoszczędzenia tego czasu, komunikowaliśmy
się ze sobą głównie za pośrednictwem kilku podgrup
utworzonych na Whatsappie i Facebooku oraz w
niektórych przypadkach – indywidualnie. Stworzyliśmy
też ogólnodostępne dla grupy foldery na wirtualnym
dysku. Umieściliśmy tam materiały promocyjne zbiórki
do pobrania (plakaty, ulotki etc.), by nie musieć ich
każdorazowo wysyłać. Dodaliśmy w excelu listy z
zadaniami do wykonania wraz z przypisaną do zdania
osobą. Były też szczegółowe opisy zbiórek do puszek
oraz licytacji, tworzące swego rodzaju sprawozdania z
naszych działań. Analogiczny folder stworzyliśmy też
dla mediów, by w jednym linku udostępnić im wszystkie
materiały foto, video i graficzne do pobrania i promocji
zbiórki.
 Czy wszystko szło zgodnie z planem? Nie, bo ten plan
w dużej mierze tworzył się na bieżąco. Czy dochodziło
do spięć? Oczywiście! Każdy z nas jest przecież
zupełnie inną osobą. W dodatku w dużej mierze nie
mieliśmy wcześniej okazji się poznać.  Fenomen zbió-
rek polega jednak na tym, że choć nikt nie ma
przymusu nic robić i w każdej chwili może się wy-
cofać, motywacja, by osiągnąć cel jest tak silna,



że w sytuacjach spornych każdy wykazuje się
większą niż na co dzień wyrozumiałością. Nikt też
nie odpuszcza walki. Nie ma chyba drugiej tak
sfokusowanej na powodzeniu akcji i zmobili-
zowanej grupy, której członków różni wszystko,
ale łączy jedno –wyznaczony cel.
 Gdy dziś czytamy powyższy opis, trochę nie możemy
uwierzyć, że tak to wyglądało. W stworzonej w tydzień
firmie „julkowych aniołów” każdy z „pracowników”
dawał z siebie nie sto, a co najmniej dwieście procent.
Dawał, nie oczekując w zamian niczego w wymiarze
materialnym.
 Czy taki model jest dobry? Nie wiemy. Wiemy, że w
naszym przypadku się sprawdził.  Czy można było to
zorganizować lepiej? Na pewno, ale my nie byliśmy w
stanie tego zrobić. Czy jeszcze raz zrobilibyśmy tak
samo? Zdecydowanie!
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„Julkowie Aniołowie” podczas meczu, 
gdzie zbierano pieniądze dla Julki

 



KOMU POWIERZYĆ PROWADZENIE ZBIÓRKI? 

Zapewne dziwisz się, dlaczego rozpoczynamy od
takiego pytania. Przecież swoją zbiórkę można
poprowadzić osobiście. TAK i NIE. Zależy to od rodzaju
zbiórki i twojej sytuacji. Jeśli chcesz zebrać pieniądze na
swój projekt artystyczny i jesteś w stanie w pełni się
temu poświęcić – podejmij wyzwanie we własnym
zakresie. Jeśli jednak potrzebujesz środków na leczenie
swoje lub bliskiej ci osoby – zastanów się nad
poproszeniem o organizację zbiórki kogoś innego.
Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny – troska o
zdrowie bliskich nam osób jest priorytetem, który
często uniemożliwia wystarczające zaangażowanie się
w akcję. Zarówno w aspekcie nakładów czasu czy pracy,
jak i strony emocjonalnej.  Jeśli stan twój lub kogoś z
twoich bliskich jest poważny na tyle, że nie możesz
normalnie pracować, tym bardziej nie masz fizycznie
możliwości zrealizować tak dużego projektu, 
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Bydgoski Orszak Trzech Króli w 2019 też zbierał  pieniądze dla Julki.
 



jaki stanowi zbiórka. Ponadto sytuacja zdrowotna
generuje tak wiele stresów i obciąża psychicznie, że
dokładanie do tego emocji wynikających z akcji na
pewno nie pomogłoby w leczeniu i nie doczekałoby się
pochwał od twojego lekarza. Kiedy zdrowie (nasze lub
bliskich) jest zagrożone, niekiedy trudno też o
racjonalną ocenę sytuacji. Osoba z zewnątrz ma więcej
dystansu pozwalającego na właściwe poprowadzenie
zbiórki. Nie myśl jednak, że masz nic nie robić! Nawet
jeśli organizację twojej zbiórki przejmie ktoś zaufany, nie
stworzy tej akcji bez ciebie. To ty musisz dostarczać
zdjęcia czy występować w filmikach o akcji, udzielać
wywiadów w mediach. Decydować, które z działań są dla
ciebie akceptowalne i w które w jakim zakresie się
zaangażujesz. Wreszcie - dopilnować kwestii formalnych
i rozliczeń. Taki zakres działań wbrew pozorom
szczelnie wypełni wszelkie luki w twoim grafiku. Mimo
wszystko brzmi trochę jak gdybyś był/a gwiazdą, którą
opiekuje się menedżer? Rzeczywiście u nas tak to mniej
więcej wyglądało, ale… zdało egzamin! Alicja mogła
zajmować się w szpitalu chorą Julką i reagować
wyłącznie na kluczowe kwestie związane ze zbiórką, a
do tego pilnować spraw formalnych. Kamil miał szansę
pracować i utrzymywać rodzinę oraz przejąć
czasochłonne kwestie medyczne wynikające z leczenia 
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w Bostonie. Dominika z kolei przy takim wsparciu
mogła spokojnie prowadzić akcję. Jaki był warunek
brzegowy takiego współdziałania? Alicja i Kamil
całkowicie zaufali Dominice.  Jeśli nie zdasz się na wizję
zaproponowaną przez lidera swojej zbiórki, nie
uwierzysz w nią – twoja akcja nie ma szans na
powodzenie. Na początku musicie więc stworzyć
akceptowalny przez ciebie plan działania. Oczywiście
nie chodzi o to, by zgadzać się na wszystko. Będzie
jednak ciężko bez zaufania w intuicję lidera twojej
zbiórki. Zastanawiasz się, skąd wziąć taką osobę?
Pomyśl o członkach twojej rodziny albo przyjaciołach.
Na pewno są wśród nich osoby, które zechcą ci pomóc.
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Pomysłodawczyni i liderka zbiórki – Dominika Matuszak 
– podczas koncertu charytatywnego „Od serca dla serca Julki”



 WYZNACZ SWOJE GRANICE 

 Pokażesz całą swoją rodzinę w mediach, by poprosić o
pomoc w zbiórce? Wpuścisz kamery do swojego
domu? Rozpłaczesz się na wizji, by błagać o wsparcie?
Rozpoczynając zbiórkę, zastanów się, na co jesteś
gotowy/a, a co absolutnie wykracza poza twoją strefę
komfortu. Nie chodzi o to, by nie wyściubić za nią
choćby czubka nosa. Wręcz przeciwnie, dla dobra
sprawy postaraj się maksymalnie przesunąć te granice.
Trzeba jednak zaznaczyć, że działanie totalnie wbrew
sobie przyniesie odwrotny skutek. 
 Musisz się jednocześnie liczyć z tym, że na im mniej
działań się zgodzisz, tym trudniej będzie wypromować
twoją akcję i tym samym – osiągnąć cel. Żeby ci pomóc,
ludzie muszą cię poznać i ci uwierzyć. Trudno o to, gdy
nie chcesz nawet pokazać swojego wizerunku lub
ograniczasz go maksymalnie do jednego zdjęcia
dołączonego do opisu zbiórki. W ten sposób nie
nawiążesz więzi ze swoimi potencjalnymi darczyńcami. 
 Alicja miała jeden warunek: nie dramatyzujemy. Nie
błagamy, nie płaczemy, nie mówimy o walce o życie
(choć tak w rzeczywistości było), a o zdrowie. Pełnienie
funkcji osoby publicznej nie jest jej ulubionym
zajęciem, ale godziła się na każdy wywiad, akceptowała
w zasadzie każdy scenariusz Dominiki, wpuszczała
media do domu. Zaangażowała rodzinę nawet do tych 
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dla wielu najtrudniejszych działań, czyli właśnie
wystąpień w mediach. Wszystko jednak zgodnie ze
wspólnie wyznaczonymi granicami.  

WSPÓLNY FRONT 

 Kamil – tata Julki i mąż Alicji – czuł się zdecydowanie
mniej komfortowo, pojawiając się w mediach w tym
temacie. Wywiady z nim ograniczyliśmy więc do
niezbędnego minimum. Jedni z dziadków Julki i Laury
również wystąpili w telewizji, ale taki rodzaj wsparcia
przez nich akcji także sprowadziliśmy do
sporadycznego. Była oczywiście 7-letnia Laura, od
której wszystko się zaczęło. W jej przypadku Alicja i
Kamil zachowywali szczególną ostrożność, by nie
obciążyć jej nadmiernie psychicznie. Pierwszą zasadą w
akcji pomocowej jest przecież nikomu nie szkodzić. Nie
będziemy ukrywać, że dzięki tak rozbudowanemu
udziałowi rodziny Julki w promocji akcji, udało się
przedstawić naszą historię z wielu perspektyw i dzięki
temu dotrzeć do różnych grup potencjalnych
darczyńców. Jeśli w twojej zbiórce pomagają ci osoby
trzecie, od razu powiedz im, jakie są twoje granice i
ustal, jakie są ich! Nie każdy musi się odnaleźć w
telewizyjnych wywiadach na żywo czy opowiadaniu o
swoim prywatnym życiu i jego problemach w
Internecie. Wypracowanie kompromisu może być trud-
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ne, ale jest absolutnie niezbędne. Twoja rodzina za
sprawą zbiórki też traci przecież swoją anonimowość.
Wyłącznie tworząc monolit, możecie wspólną siłą
przekonać ludzi do zaangażowania się w waszą akcję.
Ryba zawsze psuje się od głowy i ze zbiorkami jest
podobnie – wszelkie wewnętrzne konflikty na pewno
utrudnią osiągnięcie celu. Warto więc chociaż na ten
czas wzbić się na wyżyny swojej tolerancji wobec
drugiej osoby. Ponadto rozmowa o swojej wizji zbiórki
może ułatwić twoim bliskim podjęcie świadomej
decyzji, a nie obarczone dużą presją działanie na
ostatnią chwilę. Kiedy dzwoni dziennikarz z pytaniem o
możliwość wywiadu z tobą i twoją rodziną, to nie czas
na zastanawianie się i ustalanie, co jest dla was
akceptowalne. To chwila, gdy warto już dokładnie
wiedzieć, na co wspólnie jesteście się w stanie zgodzić. 
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 Iwona i Piotr Barlik – dziadkowie Julki i Laury 
– podczas nagrywania materiału do telewizji.



 NIE Z KAŻDYM 

 Zbiórka to trudny czas nie tylko dla ciebie, ale i twojej
rodziny. Jeśli możesz liczyć na wsparcie bliskich, jesteś
prawdziwym wygranym. Może jednak zdarzyć się tak,
że ty będziesz musiał to wsparcie od siebie dać.
Szczególnie, gdy mowa o akcji charytatywnej dotyczącej
ratowania zdrowia lub życia osoby z twojego otoczenia.
Alicja przez większość czasu starała się utrzymywać ze
wszystkimi normalny (choć ze względu na pobyt w
szpitalu tylko telefoniczny) kontakt. Wyjątek stanowiła
ukochana babcia, która tuż po porodzie Julki
zadzwoniła z płaczem. Oczywiście taka reakcja nie
dziwi, ale Alicja była wówczas jeszcze tak słaba
psychicznie, że nie dała rady znieść tych emocji.
Kontakt z babcią trzeba było chwilowo ograniczyć.
Alicja musiała zachować resztki sił i pozytywnej energii,
by przekazywać je chorej Julce. Po miesiącu babcia
nadal płakała, ale Alicja nabrała już tyle mocy, by takie
reakcje umieć znieść, a nawet – pocieszać babcię.
Piszemy o tym z co najmniej dwóch powodów – po
pierwsze, żebyś zdał_a sobie sprawę, że by przetrwać,
masz prawo postępować zgodnie z tym, co dla ciebie
jest w danej chwili najlepsze, a nie co wypada. To ty
prowadzisz zbiórkę – ty potrzebujesz sił do walki i nie
możesz dopuścić, by ktoś lub coś je osłabiło. Po drugie
– by uzmysłowić ci, że każdemu w zbiórce zdarzają się 
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kryzysy. Przybierają one różną formę i czas trwania.
Warto w takim momencie pamiętać o byciu
wyrozumiałym dla siebie samego, ale i siebie
nawzajem. Dobrze w takiej chwili uszanować wolę
drugiej osoby i wspierać ją zgodnie z jej prośbami, a nie
naszą potrzebą czy intuicją. Jednemu pomoże wspólne
płakanie, innemu chwilowe odcięcie się. Raz ty kogoś
wyciągniesz z dołka, raz ktoś ciebie.

  BEZ ODBIORU

 W swoim otoczeniu na pewno znajdziesz ludzi, którzy
będą na ciebie dobrze wpływali w trakcie zbiórki.
Trzymaj się ich. Nie miej jednak pretensji do bliskich
osób, które nagle przestaną się do ciebie odzywać.
Wcale o tobie nie zapomniały i nie zostawiły w
potrzebie. Po prostu wielu ludzi w takiej sytuacji nie
wie, co zrobić. Czy w obliczu twojej arcyważnej i trudnej
walki, rozmawiać z tobą o błahostkach dnia
codziennego czy tylko o zbiórce? A może lepiej w ogóle
nie przeszkadzać i milczeć? Pocieszać czy udawać, że
wszystko jest w porządku? Nie ma jednego szablonu z
gotowym rozwiązanianiem, dlatego też niektórzy nie
odzywają się z troski o ciebie – by nie wprawić cię w
dodatkowy stres. Nie odbieraj więc tego jako
odtrącenie. Jeśli jednak kogoś z tego grona ci bra-
kuje, to ty się do niego odezwij!  Ty powiedz, jaki
rodzaj kontaktu jest dla ciebie teraz najlepszy.

77



 Jesteśmy przekonane, że dla obu stron to będzie
najbardziej komfortowe rozwiązanie, które
wzajemnie doda wam wiary, że mimo wszystko
#MusiByćDobrze. Jeśli z kolei to ty masz w swoim
otoczeniu osobę prowadzącą zbiórkę, prosimy: wykaż
się maksymalnym zrozumieniem i tolerancją wobec
niej. To, że do ciebie od razu lub w ogóle nie odpisała
czy nie oddzwoniła, nie musi wcale oznaczać, że ma
ciebie dość. Po prostu przy organizacji zbiórki życie
potrafi wywrócić się o 180 stopni i trudno się w tym
odnaleźć. Możecie nam jednak wierzyć na słowo, że
jeśli się chce – wszystkie te relacje da się nadrobić po
akcji, a tworzący poczucie wspólnoty nawet znikomy
kontakt w trakcie samej zbiórki, stanowi szalenie silne
spoiwo na przyszłość. 

 CIOCIA I WUJEK DOBRA RADA 

 Z pewnością prowadząc zbiórkę, spotkasz się też z
wieloma ciociami i wujkami „dobra rada”. Będą
wiedzieć lepiej niż ty, co powinieneś zrobić, a w
zasadzie co „trzeba by” zrobić. Nie kwestionujemy, że
mogą mieć rację i naprawdę genialne wizje. Wiemy
jednak, że kiedy ty nie wiesz już, w co ręce włożyć, takie
rady mogą być nieco irytujące. My rozwiązywałyśmy to
w dość prosty sposób: gdy czułyśmy, że ktoś ma dobry
pomysł, pytałyśmy, czy może nam pomóc w jego
realizacji. Jeśli się udawało – świetnie, miałyśmy korzyść 
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dla zbiórki. Jeśli nie – zyskiwałyśmy trochę oddechu od
kolejnych wyłącznie teoretycznych podpowiedzi. To
jednak sytuacje jednostkowe.

 SERNIK ZA 1000 zł 

 Przeważały historie, które absolutnie nas rozczulały.
Jak piosenka napisana zupełnie niezależnie od nas,
specjalnie dla Julki 

               Możesz posłuchać tutaj : 

czy zbiórka na operację podczas… pogrzebu. Nasze
serca ujmowała szczególnie pomoc od ludzi, którzy nie
mogli finansowo wesprzeć akcji, więc dołączali do niej
proponując to, co mogli – swoją pracę lub czas. Blachę
sernika wylicytowano za 1000 zł, usługę sprzątania
domu czy opieki nad seniorem za kilkaset złotych.
Pomysły, by pomóc, były najróżniejsze. Ludzie wsparli
nie tylko samą zbiórkę, ale też nas – jej organizatorów.
Alicję pytano, czy nie potrzebuje dla Julki oczyszczacza
powietrza w związku ze smogiem albo pomocy w
szpitalu w Bostonie od mieszkających tam Polaków.
Zapraszano ją na masaże relaksacyjne lub manicure,
by na chwilę oderwała się od stresów codzienności.
Szefowie i współpracownicy wszystkich zaanga-
żowanych w zbiórkę osób przymykali oko na realizowa-
nie zadań akcji w godzinach pracy lub urlopy wzięte 

79

https://www.facebook.com/Michal.z.Ciszy/videos/473080386736534/


w tymże celu. Bliscy „julkowych aniołów” dzielnie znosili
emocje, jakie wywoływała akcja i fakt, że świat poza
zbiórką na chwilę przestał istnieć. 
 To, jak wielu znanych i zupełnie obcych ludzi odzywało
się z chęcią pomocy, do dziś sprawia, że mamy gęsią
skórkę. Gdy tylko to wspomnimy, do oczu napływają
nam łzy wzruszenia i tak pewnie będzie już zawsze. 
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 Kartka z życzeniami dla siostry Julki – Laury 
– od jej rówieśniczki, Rozalii z Holandii.
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 Zbiórka dla Julki podczas pogrzebu.



 
 
 

ROZDZIAŁ 5
 

ILE ZBIERAĆ I JAKIE
FORMY WPŁAT

ZORGANIZOWAĆ?
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NIE ZA MAŁO

 Chciałoby się powiedzieć: ZBIERAJ WIĘCEJ NIŻ
POTRZEBUJESZ, ale na to nie pozwalają regula-
miny podmiotów prowadzących zbiórki. To, co
możemy więc zasugerować, to dokładne, wielo-
krotne przeanalizowanie kwoty, jaką planujesz
zdobyć w całej akcji. Wartym rozważenia jest też,
proponowane zawsze przez finansistów,
stworzenie „poduszki finansowej” – to bufor na
wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

 Nie chodzi nam o chciwość czy jakiekolwiek formy
oszustwa! Po prostu prawdopodobieństwo, że w twojej
zbiórce pojawią się niezaplanowane, dodatkowe koszty,
jest spore. A nawet bardzo duże. Jeśli tak się nie stanie
– zawsze możesz przekazać pieniądze na wybrany
przez siebie cel charytatywny. To o wiele bardziej
komfortowa sytuacja niż konieczność zwiększania
kwoty zbiórki w trakcie jej trwania. Nie tylko ze względu
na regulaminy portali do prowadzenia takich akcji,
gdzie nie zawsze jest to możliwe, ale przede wszystkim
– z powodu darczyńców. Dla niektórych nagłe
zwiększenie kwoty może negatywnie rzutować zarówno
na wiarygodność zbiórki, jak i motywację – oddalający
się cel osłabia mobilizację wpłacających.
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 Oczywiście, zasady niemal wszystkich portali wymagają
potwierdzenia (w formie dokumentów), na co ma
zostać przeznaczona kwota ze zbiórki. Takich
papierów, za którymi idą też spore wydatki, od chwili
rozpoczęcia twojej zbiórki, będzie wyłącznie przybywać.
Zanim więc określisz finalną kwotę, przyjrzyj się
analogicznym zbiórkom, a najlepiej – skonsultuj z
ich organizatorami. Nie warto wyważać
otwartych drzwi.

 Na ustalenie tej finalnej kwoty warto dać sobie chwilę.
W przypadku akcji dla Julki lekarze początkowo
mówili o koszcie miliona złotych. Dosłownie chwilę
później już o półtora miliona, aż ostatecznie okazało
się, że musimy zebrać 2 mln złotych. Jasno wyznaczony
cel pozwolił w przejrzysty sposób poprowadzić akcję.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, w
postaci zapewnienia Julce transportu rządowym
samolotem, udało się nam zaoszczędzić sporą kwotę.
Gdyby nie ten fakt, konieczne byłoby pewnie zbieranie
dodatkowych pieniędzy w trakcie leczenia w Bostonie.
Komplikacje pooperacyjne wymagały niezaplano-
wanych badań, wydłużył się pobyt w USA. Wszystko to
znacząco przewyższyło pierwotnie założone wydatki.
Planując finalną kwotę, nie zapominaj też o
podatkach! Jeśli wpłata od któregokolwiek z dar-
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czyńców przekroczy 4902 zł, w niektórych
przypadkach musisz sam zapłacić podatek (np.
gdy uzbierasz taką kwotę od jednego darczyńcy
podczas eventu charytatywnego, w licytacjach na
Facebooku czy na portalu www.zrzutka.pl, który w
przeciwieństwie do np. www.siepomaga.pl, nie jest
fundacją; szczegóły znajdziesz tutaj: Zrzutki a Urząd
Skarbowy)

 Choć na początku trudno się do tego przekonać,
naprawdę warto trzymać się maksymy z podręcznika
dla fundraiserów: należy pamiętać o zasadzie: proś o
mało, a otrzymasz mało – i nigdy jej nie stosować.
Bo gdy prosisz o zbyt mało, możesz obrazić kogoś, jeśli
poczuje, że jego hojność oceniono zbyt nisko. Lepiej więc
już prosić o za dużo, bo grozi ci wtedy najwyżej tyle, że
darczyńca słysząc wygórowaną kwotę, zacznie się
serdecznie i głośno śmiać. Bądź na to gotowy i śmiej się
razem z nim, a potem spytaj go, jaka kwota będzie
bardziej odpowiednia. (1)
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Maciej Gnyszka, Fundraising – pierwszy polski praktyczny podręcznik.
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014

1.

http://www.zrzutka.pl/
http://www.siepomaga.pl/
https://zrzutka.pl/blog/27/moje-zrzutki-a-urzad-skarbowy-czyli-11-76-zl-podatku-od-kwoty-700-000-zl-czy-to-mozliwe
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 NA ILE MOŻESZ LICZYĆ? 

 Zbiórkę #SERCEJULKI wsparło na www.zrzutka.pl
ok. 21 tysięcy osób. Uzbieraliśmy tam 2 mln zł, co
daje średnią arytmetyczną na poziomie 95
złotych od darczyńcy. Weźmy jednak pod uwagę,
że naszą zbiórkę realizowaliśmy dwa lata temu i
że rozpiętość wpłat była gigantyczna. Szukając
uśrednionych, bardziej ogólnych danych, można
odwołać się do obliczeń wykonanych przez
www.zrzutka.pl z sierpnia 2021: na podstawie 7 122
821 wpłat dokonanych na przestrzeni ostatnich ponad
7 i pół roku, zrzutka.pl wyliczyła średnią wartość
donacji na poziomie 65,48 zł, a także średnią dla
poszczególnych lat. (2)

2. Zrzutka.pl, 500 milionów złotych przekazane na zrzutki,

http://www.zrzutka.pl/
http://www.zrzutka.pl/
https://zrzutka.pl/blog/243/500-milionow-zlotych-przekazane-na-zrzutki
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 Przy działaniach offline na pewno również można
mówić o sporej amplitudzie wpłat – inaczej będzie
wyglądało wsparcie zbiórki podczas prestiżowej aukcji
charytatywnej np. w trakcie eventu dla przedstawicieli
świata biznesu, inaczej podczas zbiórki na ulicy wśród
przypadkowych przechodniów. Jednak naprawdę
liczy się każda jedna złotówka! Warto jedynie
przemyśleć nakład pracy, a tym samym kosztów, jakie
trzeba ponieść, by zdobyć określoną kwotę. Działania
online skutecznie wypierają tradycyjne formy zbiórek
właśnie ze względu na ten przelicznik. Organizacja np.
koncertu charytatywnego wymaga poniesienia
niewspółmiernie większych kosztów niż wykupienie
kampanii promocyjnej w świecie online. 
 Warto też pamiętać, że dla zbiórki liczą się nie tylko
pieniądze. Jeśli darczyńca mówi ci, że nie może
wesprzeć twojej akcji finansowo, spróbuj mu
zaproponować inny rodzaj pomocy. Czas, rzeczy,
doradztwo czy kapitał ludzki – przydać ci się może
wszystko!

 FORMY WPŁAT 

 Znamienitej większości wpłat dokonuje się dziś online.
Najczęściej z urządzeń mobilnych. Oznacza to, że
numer konta w fundacji, na które trzeba wykonać
tradycyjny przelew przez internet z mnóstwem danych 
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do uzupełnienia, zdecydowanie nie wystarczy. Trzeba
wyjść naprzeciw swoim darczyńcom, przygoto-
wując prosty i szybki sposób wpłat. Szczęśliwie,
większość dużych portali do prowadzenia zbiórek i
takich też fundacji oraz stowarzyszeń, zajmie się tym za
ciebie. 

 KONTO NA PORTALU

 Portale do zbiórek proponują różne formy
przekazywania pieniędzy przez darczyńców, dzięki
czemu znakomicie ułatwiają płatności, np. szybki
przelew, płatność kartą płatniczą, BLIK,
ApplePay, Google Pay czy PayPal. Niektóre
umożliwiają też transfer środków z zagranicy. Niestety,
nadal część z tych stron nie jest wystarczająco
wiarygodna dla osób wspierających. Właśnie m.in. za
takie usługi musisz też na ogół zapłacić prowizję dla
portalu.

 KONTO W FUNDACJI 

 Jeśli przed tobą zbiórka charytatywna i zapisałeś/aś się
do fundacji/stowarzyszenia, to dostaniesz indywidualny
numer konta, który można podawać darczyńcom. W
fundacji/stowarzyszeniu zakładane jest subkonto do
wpłat złotówkowych oraz do wpłat walutowych.
Największy minus – w wielu mniejszych, bezpłatnych
dla podopiecznych fundacjach, nadal możliwe są tylko 



tradycyjne przelewy online lub wpłaty gotówkowe. W
dużych tego typu podmiotach ten problem raczej już
nie występuje, ALE trzeba zapłacić prowizję (od 3 do
nawet 10%).
 Fundacja/stowarzyszenie z każdej wydanej złotówki z
twojego konta musi się rozliczyć. Nie otrzymasz więc
pieniędzy bez potwierdzenia, na co są ci one
potrzebne. Najczęściej organizacje te w ogóle nie
wysyłają pieniędzy na konto twoje, a od razu na konto
podmiotu, który wystawia fakturę za dany wydatek. 

 ROZWIĄZANIE

 W przypadku zbiórki charytatywnej najrozsądniejsze
wydaje się być równoległe skorzystanie z dwóch opcji:

- konta w portalu (choćby ze względu na różne formy
wpłat, jakie ten umożliwia)
- konta w bezpłatnej fundacji/stowarzyszeniu (wzrost
wiarygodności całej akcji). 

Alternatywę stanowi wybór:
- portalu, który posiada jednocześnie swoją fundację
(np. www.siepomaga.pl) 
- dużej, na ogół niestety pobierającej opłaty fundacji,
zaawansowanej technologicznie pod kątem różno-
rodności form wpłat (np. www.mammarzenie.org ). 
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 INDYWIDUALNIE: PAYPAL

 Paypal to dla darczyńcy nie tylko szybka, ale i
bezpieczna forma przelewania pieniędzy. Jednak żeby
zbierać przy jego pomocy, zarówno ty, jak i osoba cię
wspierająca, musicie założyć konto osobiste.
 Założenie konta i płatności za pomocą PayPal są
bezpłatne (wyjątek to przeliczenie waluty). Można z
niego korzystać za pomocą aplikacji mobilnej. Opłatom
podlegają tylko niektóre operacje – wysyłanie pieniędzy
z karty kredytowej lub przelewy zagraniczne.
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 CHARYTATYWNE SMS-y 

 Planując długą i dużą zbiórkę, warto rozważyć opcję
charytatywnych SMS-ów. Żeby jednak dochód z ich
wysłania zasilił konto twojej zbiórki, czeka cię dość
skomplikowana i czasochłonna procedura. Musisz się
zgłosić z dokładnym opisem, a przede wszystkim
planem promocji medialnej twojej akcji, do każdego
operatora sieci telefonii komórkowych. Każdy musi
indywidualnie wyrazić zgodę, która jest zależna od
wysokich wymagań korporacji związanych głównie z
kampanią twojej zbiórki. Później szereg formalności,
zgłoszeń i wreszcie – rozliczeń. Warto jednak pamiętać,
że w naszym kraju nadal występuje problem
wykluczenia cyfrowego. Niektóre grupy społeczne, np.
seniorzy, nie posługują się internetem. SMS-y mogą
więc być bardzo pomocne. 

      Więcej dowiesz się tutaj: 

KOSZTY ORGANIZACJI ZBIÓRKI 

 Nie zawsze wszystko, czego potrzebujesz do organizacji
zbiórki, uda ci się pozyskać od darczyńców za darmo.
Jest jednak dobra wiadomość – niektóre portale
prowadzące zbiórki akceptują takie wydatki jako część
wliczaną do finalnej kwoty akcji. Jest tak m.in. na portalu
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www.zrzutka.pl. Wystarczy, że przedłożysz dokumen-
tację potwierdzającą koszty związane z organizacją, np.
druk plakatów czy ulotek.

 NADZIEJA NA 1% 

 Kiedy cel zbiórki wymaga długofalowego wsparcia,
warto oczywiście rozważyć wystąpienie o 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy
mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego. Są
nimi niektóre fundacje lub stowarzyszenia działające na
rzecz innych (wybierając podmiot, gdzie chcemy
zorganizować zbiórkę, dobrze na to od razu zwrócić
uwagę). 1% jest opcją tym bardziej godną uwagi,
ponieważ nie wymaga od nas dodatkowej pracy.
Konieczne jest podleganie pod fundację czy
stowarzyszenie pożytku publicznego. To one w naszym
imieniu umożliwią realizację takich wpłat. Nie potrzeba
dodatkowych dokumentów ani specjalnie
skomplikowanych rozliczeń. Niestety – na pieniądze
trzeba trochę poczekać. PIT-y rozlicza się do końca
kwietnia, a pierwsze z nich wpływy zazwyczaj pojawiają
się na koncie dopiero w miesiącach letnich. Mimo to
1% podatku stanowi często jedyną szansę
przetrwania dla wielu osób czy organizacji: Od lat
najwięcej pieniędzy z tego źródła dostaje Fundacja
Dzieciom  „Zdążyć z Pomocą”, która z odpisów z podatku  
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za 2019 rok zebrała ponad 185,5 miliona złotych,
wyprzedzając drugą na liście Fundację Avalon o ponad
130 milionów złotych. Kolejna na liście beneficjentów była
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko.
(3)

 1% to także ciekawy przykład ukazujący szersze
zjawiska socjologiczne związane ze zbiórkami w
naszym kraju: Są wspaniałe zrywy i akcje, ale jeśli chodzi
o skalę i systematyczność, jest już słabo. Rocznie na
alkohol wydajemy około 40 miliardów złotych. Ale spośród
ponad 26 milionów podatników PIT darowizny, a zatem
własne środki, na cele pożytku publicznego wpłaca
zaledwie co setny. W 2018 roku z imponującej kwoty
ponad 900 miliardów złotych wypracowanego przez
Polaków dochodu na darowizny na cele pożytku
publicznego trafiło niewiele ponad 180 milionów, czyli
około 7 zł rocznie na podatnika. Dla  porównania: w USA
wielkość darowizn przypadająca rocznie na jedno
gospodarstwo domowe to 2,5 tysiąca dolarów. (4)
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  DZIEWIĘCIOLATKA I KIERMASZ DLA MAMY

 Nie tylko naszą Laurę, wspierającą zbiórkę dla Julki,
pokochał świat. Dzieci włączające się w akcje
pomocowe zawsze docierają wprost do naszych serc.
Wielu z nas pamięta 9-letnią Asię z Poznania, która
przed swoim domem postanowiła zorganizować
kiermasz charytatywny: Zbieram na leczenie i
rehabilitację mojej mamusi – mówiła dziewczynka – będą
zabawki nie tylko dla dziewczynek, artykuły szkolne,
ubrania oraz buty używane i nowe. (1)
                                 Historia Asi  

  Wydarzenie poruszyło serca internautów i wzbudziło
gigantyczne zainteresowanie. Udało się zebrać 100
tysięcy złotych. Kolejne 80 tysięcy złotych w Internecie.
W tej pięknej historii nie brakuje jednak łyżeczki – a
może i nawet chochli – dziegciu. Do kiermaszu prawie
by nie doszło, ponieważ kilku „życzliwych” sąsiadów
poinformowało urzędy o niezgłoszonej akcji.(2)  
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Polsatnews.pl, Historia 9-latki, która poruszyła serca internautów
Fakt.pl, Ktoś donosił na dziewczynkę, która chce uratować mamę.
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https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/poznan-asia-organizuje-kiermasz-dla-chorej-mamy/4z6s4fc


Pomogła Fundacja Drużyny Szpiku, która ma pozwolenie na
publiczne zbieranie pieniędzy. To nie oznaczało jednak
końca problemów. Statut Fundacji nie pozwalał na
rozliczenie leczenia i rehabilitacji mamy Asi. Calusieńka
kwota, co do grosza, została przelana na prywatne konto pani
Ani, zgodnie z jej życzeniem – poinformowała Dorota
Raczkiewicz, prezes Fundacji Drużyna Szpiku w Poznaniu.
Mama Asi chciała przelać pieniądze na konto Fundacji
Votum z Wrocławia, ponieważ jej przypadek jest zgodny ze
statutem organizacji. Została jej podopieczną, ale pieniędzy
przelać nie może – Poinformowano mnie, że nie mogę przelać
tych 101 tys. zł ze zbiórki Asi, ponieważ najpierw trzeba
uregulować ewentualny podatek. Trzeba wiedzieć, z jakiego
tytułu i w jakiej kwocie go zapłacić. Gdyby te pieniądze zostały
przelane na konto fundacji Votum, później fundacja Votum nie
mogłaby zapłacić podatku. Po prostu jej statut na to nie
pozwala. Miałabym gigantyczny problem – powiedziała pani
Anna.(3)
  Gdy nietknięte pieniądze leżały na prywatnym koncie Pani
Anny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z którego
pobierała zasiłki, zgodnie z procedurami, wszczął
postępowanie o anulowanie wsparcia od niego. Powodem
był zbyt duży majątek, jakim dysponowała Pani Anna po
przelaniu jej kwoty ze zbiórki na prywatne konto. 
W rozwiązanie sprawy zaangażowały się władze Poznania.
Urząd Skarbowy umorzył konieczność zapłacenia podatku
od zbiórki. Cała batalia, według doniesień medialnych,
trwała ponad trzy miesiące.
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dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli:
pieniędzy, darów rzeczowych,
zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie
znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie,
„domokrążne zbieranie od domu do domu”) do: puszek,
skarbon, koszy,
na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną
lub na cel religijny (poza terenem kościołów).

   Dlaczego o tym piszemy? By uczulić, że nawet
najpiękniejszy gest serca musi być zgodny z
przepisami prawa i by możliwie jak najwcześniej
roztropnie podjąć decyzję dotyczącą wyboru
organizacji czy portalu do prowadzenia swojej
zbiórki.

ZBIÓRKA PUBLICZNA 

 Nie każda zbiórka pieniędzy jest zbiórką publiczną,
dlatego też nie każda musi być zgłaszana. To o tyle
ważne, że każdą zbiórkę publiczną trzeba oficjalnie
zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji poprzez portal www.zbiorki.gov.pl 
 W dużym uproszeniu zbiórką publiczną jest: zbieranie
pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych,
ponieważ gotówka lub dary zbierane w ten sposób nie
są ewidencjonowane i nie pozostaje ślad ich przepływu
– informacje o przekazanej gotówce i darach, a także o
darczyńcy są niedostępne dla kontroli skarbowej.
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przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele
o takie wpłaty,
wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy, za
pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
publikowanie w mediach, Internecie, wysyłanie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z
wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej
bazy danych) apeli o: przekazywanie wpłat na konto, złożenie
zleceń stałych / przelewów na konto bankowe lub o
przesłanie SMS-ów na określony numer,
SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,
sprzedaż, np. biletów na koncert (to sprzedaż więc powinna
odbywać się w ramach działalności gospodarczej, więcej na
ten temat dalej).

na cele religijne, na terenie kościołów,
koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach
hazardowych),
w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli. (4)

  Zbiórką publiczną nie jest taki rodzaj zbierania, po
którym pozostaje ślad przepływu pieniędzy albo
ewidencjonowania darów, np.:

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w
ustawie) zbiórka:

4. Ngo.pl, Poradnik. Zbiórki publiczne

https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne
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 Dlatego też, jeśli np. zbierasz pieniądze online na
przeznaczonym ku temu portalu, nie musisz nic
zgłaszać (jedynie zbierając na niektórych portalach
trzeba zgłosić i rozliczyć w urzędzie skarbowym kwoty
powyżej 4902 zł od jednej osoby). Oczywiście kluczowy
jest też cel zbiórki. Jakie warunki musi on spełniać,
przeczytasz np. tutaj.

  Częstą sytuacją są zbiórki „do puszek”, prowadzone
nie bezpośrednio przez organizatorów akcji, lecz
zaprzyjaźnione osoby. Bywa, że bez wiedzy głównych
zainteresowanych. Skarbonka w sklepie czy firmie
znajomych to piękny gest, lecz jeśli nie  jest oficjalnie
zgłoszony – niezgodny z prawem. Chyba, że do puszki
wrzucają pieniądze wyłącznie pracownicy tych
podmiotów. Rozpoczynając akcję, dobrym
rozwiązaniem jest więc poinformowanie osób, które
potencjalnie mogą pomóc, o zgłoszonej przez ciebie
zbiórce publicznej. 

 

https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne
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 KTO I GDZIE ZGŁASZA?

 W przypadku akcji charytatywnych, zbiórki publiczne
zgłaszają fundacje czy stowarzyszenia. Zgodnie z prawem
może to też jednak być spółdzielnia socjalna, spółka akcyjna i
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie działa w
celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.(5)
 Nie musisz być podopiecznym takiej organizacji.
Możesz połączyć z nimi siły wyłącznie w zakresie
realizacji części akcji w postaci zbiórki publicznej.
Niektóre fundacje lub stowarzyszenia działają na
zasadzie zgłoszenia zbiórki permanentnej. Wówczas
dwa razy w roku muszą rozpisać sprawozdanie, jakie
były przychody ze zbiórek i na co zostały przeznaczone.
Nie trzeba w takiej sytuacji występować indywidualnie
ze zgłoszeniem każdej zbiórki. Jeśli znajdziesz taką
organizację i dostaniesz przypisany im numer zbiórki
publicznej, możesz bardzo szybko rozpocząć swoje
działania (pamiętaj o umieszczeniu numeru zbiórki na
puszce!). Pozostałe tego typu podmioty mogą ci pomóc
wystąpić o zgodę konkretnie na twoją zbiórkę. W
każdym przypadku zebrane przez ciebie pieniądze
trafiają najpierw na konto fundacji czy stowarzyszenia 
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zgłaszającego zbiórkę, a dopiero później na konto twojej
akcji.
 Możesz też jednak działać samodzielnie. Wystarczy, że
założysz trzyosobowy komitet, który dokona zgłoszenia
zbiórki publicznej. Zgłoszenia składa się przez portal
www.zbiorki.gov.pl   

 Decyzja o ewentualnej odmowie jest wydawana w ciągu
trzech dni dla zgłoszenia elektronicznego lub siedmiu dla
zgłoszenia papierowego. To strona pomocna nie tylko dla
ciebie – organizatora zbiórki, ale też wszystkich
wspierających akcję. Po zgłoszeniu i zaakceptowaniu twojej
zbiórki, na tym portalu opublikowana zostanie informacja o
twojej akcji. To najlepszy dowód uwiarygodnienia i szybkiej
weryfikacji twoich działań przez potencjalnych darczyńców.

  BEZWZLĘDNE 4902 zł 

 Niezależnie od tego, czy twoje działania
podlegają pod zbiórkę publiczną, czy też nie,
musisz rozliczyć darowizny wyższe niż 4902 zł od
jednego niespokrewnionego darczyńcy. Jeśli
zbierasz np. na www.zrzutka.pl, jesteś
zobowiązany zrobić to osobiście. Jeśli jesteś w
fundacji czy stowarzyszeniu, nie musisz się
martwić o formalności (np. w Fundacji Siepomaga.pl
czy w fundacjach prowadzących wyłącznie twoje zbiórki
„do puszek”). 
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 Podczas działań charytatywnych uznawanych za
zbiórki publiczne możesz zdobyć nie tylko pieniądze,
ale też cenne przedmioty. Zgodnie z prawem je także
powinno się zgłosić jako darowiznę do urzędu
skarbowego.
 Kwestie podatków są zależne od stopnia
pokrewieństwa z darczyńcą. Na złożenie specjalnego
wniosku do Urzędu Skarbowego masz miesiąc od
przyjęcia darowizny. Na podstawie tego zgłoszenia,
urząd wylicza dokładny podatek. Po szczegóły warto
sięgnąć tutaj.
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 TWARDE PRAWO, ALE PRAWO!

 Kwestie formalne to chyba najbardziej nielubiana
część realizacji różnego rodzaju zbiórek. Bezduszność
prawa niekiedy niweczy zrywy serca. Jak mówi jednak
stare przysłowie: dura lex, sed lex. Warto o tym
pamiętać już na etapie planowania działań. Tak, by
upragniony finał przyniósł wyłącznie radość, a nie
problemy prawne. Ukrycie darowizny przed skarbówką
grozi sankcjami pieniężnymi – w wysokości nawet 20%
wartości uzyskanej darowizny. Za niezgłoszenie zbiórki
publicznej grozi z kolei kara grzywny. Karalne jest też
podżeganie i pomocnictwo w niej. Trzeba się również
liczyć z tym, że mogą przepaść wszystkie przedmioty i
pieniądze uzyskane w akcji. Jednym słowem: naprawdę
nie warto ryzykować. 

 Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej - obejrzyj filmik szkoleniowy
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wybrałeś/aś organizację pozarządową lub portal,
przy wsparciu którego poprowadzisz swoją zbiórkę i
się tam zarejestrowałeś, otrzymując potrzebne dane
(nr konta zbiórki itp.) oraz zweryfikowałeś/aś swoją
zbiórkę,
przy ich pośrednictwie lub samodzielnie zgłosiłeś/aś
swoją akcję, jeśli planujesz podjąć aktywności
podlegające pod ustawę o zbiórkach publicznych,
ustaliłeś/aś ze swoimi najbliższymi, na co zgadzacie
się w trakcie zbiórki,
znalazłeś/aś kilka bliskich osób, które pomogą ci
przy jej prowadzeniu,
zadałeś/aś sobie WSZYSTKIE NAJTRUDNIEJSZE
PYTANIA, które mogą paść od dziennikarzy (i
przygotowałeś/aś odpowiedzi),
jeśli osobiście prowadzisz swoją zbiórkę, wziąłeś/aś
wolne w pracy lub uczynił to wybrany przez ciebie
lider twojej akcji,

 To już czas. Po pierwszej chwili rozpaczy, strachu i
wątpliwości, pora zacząć działać.
 Upewnij się, że dopełniłeś/aś wszystkich niezbędnych
elementów przygotowawczych:
 

 Jeśli jesteś na tym etapie – do dzieła! Jeśli nie –
nadrabiaj szybko zaległości i – do dzieła! Pora

wymyślić strategię twojej zbiórki!
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 CZAS START!

 Mocny start zbiórki to połowa (a może i jeszcze więcej)
sukcesu. Lepiej opóźnić rozpoczęcie akcji o dzień czy
dwa, niż „przestrzelić” ten moment.
 
 Próbując stworzyć strategię swojej zbiórki zadaj sobie
kluczowe pytanie: DLACZEGO LUDZIE MAJĄ POMÓC
WŁAŚNIE MNIE? Odpowiedzi: „bo tej pomocy
potrzebuję” czy „bo cel zbiórki jest dla mnie
bardzo ważny” od razu przesuń na dalszy plan.
Chodzi o to, byś zastanowił_a się, co jest w tobie
tak wyjątkowego, żeby ludzie wsparli teraz
akurat ciebie. Jeśli masz wątpliwości CZY coś takiego
jest, natychmiast się ich pozbądź! Wyjątkowy jest
każdy_a z nas, jak i jego/jej historia. Trzeba tylko zdać
sobie z tego sprawę i przeanalizować, co najbardziej
nas wyróżnia. Można o wspaniałości chorego dziecka
powiedzieć z perspektywy zapłakanych rodziców, ale
można przedstawić je oczami rówieśników z
przedszkola czy szkoły, wspominających, jak grupa czy
klasa są bez niego smutne. Możesz o swoim
naukowym projekcie opowiedzieć, przytaczając, jak
będzie dla ciebie ważny, ale możesz też zaprezentować
ludzi, których życie bez jego realizacji jest tragicznie
trudne i pokazać, jak ich świat może się zmienić na
lepsze właśnie dzięki twojemu wynalazkowi. 
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Są dwie proste zasady. Pierwsza, o jakiej już
wielokrotnie wspominałyśmy – im oryginalnej,
tym lepiej. Druga – przedstawiasz problem,
którego rozwiązanie ma zmienić świat
darczyńców na lepszy. Bynajmniej nie namawiamy cię
do przekłamywania rzeczywistości. Wierzymy jednak, że
za każdą z pozoru typową, powtarzalną historią, stoi
wyjątkowy człowiek. Trzeba tylko znaleźć klucz, jak
opowiedzieć jego historię, by wzruszyć, zaciekawić,
zaangażować albo… zbulwersować odbiorcę. Niektórzy
wyznają przecież zasadę „nieważne jak mówią, ważne,
żeby mówili”. Jeśli nie przeraża cię takie podejście, to
również może być strategia twojej zbiórki.

 POMYSŁ WCHODZI W ŻYCIE

 Na świecie są niezliczone ilości genialnych pomysłów.
Ludzi, którzy odnoszą sukcesy je realizując, już nie tak
wielu. Z samych marzeń, czy nawet najlepszych idei, nic
jeszcze nigdy samo nie wydarzyło. Swoją strategię
musisz więc skutecznie przełożyć na czyny. Tylko JAK?
Dopasuj do niej główne aktywności zbiórki! Zbierasz na
stworzenie nowej gry komputerowej? Kwesty na ulicy w
dzielnicy pełnej seniorów raczej nie przysporzą
nadmiernie dużych wpłat na konto twojej akcji. Co
innego, jeśli opowiesz seniorom na kursach
komputerowych czy po prostu użytkującym Internet, że 
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jeden z ich wnuków ma genialny pomysł na grę, która
może zrewolucjonizować świat! Robi różnicę, prawda?
Przekonać można każdego – trzeba tylko
wiedzieć jak. Brzmi jak bułka z masłem, ale tylko w
teorii, którą brutalnie weryfikuje praktyka? Masz rację.
Dlatego najlepiej z góry nastawić się, że trzeba będzie
próbować. Bezustannie próbować. Czasami przy tym
błądzić, ale się nie poddawać. W końcu na pewno
znajdzie się ten klucz do sukcesu, a błędów nie
popełnia przecież tylko ten, który nie robi NIC.
 Możemy cię tylko zapewnić, że chwytający za serce,
krótki, treściwy opis akcji i dobre zdjęcie to
zdecydowanie za mało. Masz do osiągnięcia duży cel.
Od razu przygotuj się więc na zdecydowanie więcej
działań w dłuższej perspektywie. Zrób od razu całą
sesję zdjęciową. Napisz na zapas kilka postów do social 
mediów. Nagrywasz filmik? Zastanów się, czy nie
nagrać od razu kilku ujęć lub wypowiedzi więcej, abyś
miał/a co publikować przez najbliższe dni lub tygodnie.
Ogrom zajęć do wykonania, które spadną na ciebie „na
bieżąco” i w trybie „na cito” będzie tak duży, że na tak
podstawowe działania po prostu będzie ci ciągle
brakowało czasu. Przy zbiórce #SERCEJULKI
publikowaliśmy po trzy posty DZIENNIE. Każdy ze
zdjęciem, filmikiem, oznaczeniem. Nie wykluczało to
działań offline – przygotowania puszek do zbiórek, pla-
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katów, ulotek. Ich kolportaż. Namawianie do pomocy
znanych osobistości, sponsorów z dużych firm,
prowadzenie licytacji na Facebooku, udzielanie
wywiadów. Do tego wszystkie kwestie formalne zbiórki i
samego leczenia w Bostonie, aż wreszcie opieka nad
ciężko chorym dzieckiem, którego stan pogarszał się z
dnia na dzień. Dużo. Bardzo dużo. 

Dlatego im więcej jesteś w stanie przygotować
wcześniej, tym łatwiej będzie ci w trakcie samej

akcji. Myśl na większą skalę – warto!
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 DOBRY „TIMING” 

 Nie znając jeszcze dokładnie terminów operacji Julki w
Bostonie, wiedzieliśmy jedno – zbiórkę rozpoczynamy
przed Świętami Bożego Narodzenia. To czas, gdy ludzie
w szczególny sposób otwierają swoje serce, ale i
portfele. Oparliśmy na tym ¾ swojej akcji. Takie święta
są w niemal każdym miesiącu. Wydarzenia, przy okazji
których można zbierać pieniądze na twoją zbiórkę (jak
u nas np. Orszak Trzech Króli) – także. Wykorzystaj to!
Opowieść o wnuczku, który potrzebuje pieniędzy na
leczenie lub swój wymarzony projekt wybrzmi jeszcze
dobitniej, jeśli opublikujesz ją na Dzień Babci czy
Dziadka.

 DYNAMIKA ZBIÓRKI

 Start i końcówka zbiórki to na ogół najmocniejsze
momenty akcji. Dobrze przygotować się na to, że po
pierwszej fali zainteresowania dynamika zbiórki będzie
mniejsza. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że wiele
naszych nerwowych ruchów we wspomnianym
momencie #SERCAJULKI, było kompletnie zbędnych.
Podtrzymujemy jednak, że szczególnie na ten czas
warto wymyślić dodatkowe aktywności, które dadzą
szansę przypomnieć o akcji dotychczasowym
darczyńcom, a najlepiej – dotrzeć do nowych. 
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 Spróbuj zaskoczyć czymś swoich odbiorców. „Wlać
paliwo”, by włączyć kolejny bieg twojej akcji.
Przyspieszyć. Wiemy, że łatwiej powiedzieć, trudniej
zrobić, dlatego też zachęcamy, by od samego początku
dobrze rozdzielić zadania w grupie organizującej akcję.
Dzięki temu praca będzie wydajniejsza, a co za tym
idzie, szansa na dobre rezultaty – większa.

WIELKA POLITYKA W MAŁEJ ZBIÓRCE, CZYLI O
TYM, JAK ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ

 Religia i polityka to dwa tematy, o które najczęściej
kłócimy się z rodziną przy wigilijnym stole. Przy
zbiórkach może być podobnie, tyle że na znacznie
większą skalę. Za sprawą polityki nasz kraj jest podzie- 



lony na pół. Teoretycznie dla zbiórki z celem innym niż
wsparcie działań konkretnej partii lub ugrupowania, nie
powinno to mieć większego znaczenia. Ale ma. Akcje
charytatywne potrafią jednoczyć ponad
podziałami. Aby tak się jednak stało, od początku
trzeba dbać o apolityczność zbiórki. Nie chodzi o to,
by unikać pomocy z którejkolwiek strony, lecz by
zachować równowagę w informowaniu o tym.
 Zdając sobie sprawę ze swojego społeczno-
politycznego położenia, warto dostosować do niego
swoje działania. Przy #SERCUJULKI sprawa była
oczywista – Dominika pracuje na co dzień w Telewizji
Polskiej. Starania, by zorganizować wywiad w TVN,
byłyby więc trwonieniem cennego czasu. Nie
twierdzimy, że by się nie udało, ale byłoby dużo trudniej.
Jednak tak jak na co dzień miejsce pracy Dominiki nie
determinuje jej poglądów, tak też podobną neutralność
chcieliśmy zachować w całości akcji. Dlatego też,
pomimo licznych inicjatyw z kościoła, nie epatowaliśmy
mocno tą częścią zbiórkowych aktywności. Tak samo też
nie podkreślaliśmy, że w pomoc angażują się politycy
opozycji. Absolutnie nie ukrywaliśmy takich wiadomości,
ale traktowaliśmy je neutralnie, jak wszystkie pozostałe
zbiórkowe działania. Taki balans to zawsze duże wyzwa-
nie, ale dla nas był bardzo ważny. Zależało nam na tym,
by przy okazji tej akcji, ludzi jednoczyć, a nie dzielić.
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 DOBRY PR I SHOWBIZNES

 Absolutnie nie mówimy jednak, że to jedyne słuszne
rozwiązanie, bo w rzeczywistości jest ono trudniejsze niż
silne powiązanie się z jedną ze stron „barykady”. W
drugiej opcji często stajemy się „flagowym przykładem”,
dla którego pomoc płynie szerokim strumieniem ze
względu chęć pomocy „swoim”. Danie ludziom poczucia
wspierania osoby przynależącej do naszej grupy bywa
czynnikiem determinującym sukces zbiórki. Przy takim
„jednostronnym” wsparciu łatwiej też znaleźć „ojców
sukcesu”. Można w prosty sposób przypisać dobre
rezultaty akcji danej partii, organizacji czy konkretnym
mediom lub gwiazdom. To ważny argument, bo wiele
osób publicznych lub takich też podmiotów kalkuluje
korzyści, jakie można wyciągnąć ze wsparcia danej
zbiórki. Powiedzieć: „udało się dzięki mnie/nam” to
czasami kluczowa motywacja. Dobry PR. Nie jest chyba
dla nikogo niespodzianką, że zbiórki są często
„wykorzystywane” przez znane osoby do ocieplenia
sobie swojego wizerunku.
 Zabiegając o wsparcie znanych osób, warto od razu
uwzględnić szerszy kontekst społeczno-polityczny. Jeśli
twoją akcją zainteresował się (lub chcesz, żeby się
zainteresował) wspomniany TVN, właściwie dobierz jej
„ambasadorów”. Każda „znana twarz” jest na wagę złota,
ale na nic w takiej sytuacji zda się pomoc Katarzyny
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Cichopek czy Idy Nowakowskiej, prowadzących
program konkurencyjny do tego, w którym chcesz się
pojawić. Podobnie też TVP w swoim materiale nie
pokaże jako twojej  ambasadorki np. Magdy Gessler.
Temat ten należy potraktować szerzej niż tylko w
zakresie tradycyjnych mediów. Za osobami publicznymi
kryją się ich fani czy internetowi obserwatorzy, na ogół
zgadzający się światopoglądowo ze swoim idolem. Taki
schemat istnieje od zawsze, lecz nadal wielu oburza.
Nie jesteśmy w stanie go zmienić. Jedyne więc, co
można zrobić, to mieć jego świadomość i na tej
podstawie dokonywać swoich wyborów.
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SKALA MA ZNACZENIE

  Potrzebujesz 9 milionów na leczenie twojego dziecka
chorego na SMA? Musisz myśleć co najmniej o
ogólnopolskiej skali akcji. Wszelkie działania o zasięgu 
 lokalnym będą cenne, ale nie umożliwią ci zebrania
takiej kwoty w szybkim tempie. W zależności od kwoty
zbiórki, należy dostosować rozmach swoich działań i
pod tym kątem profilować swoje aktywności.
Przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym są wartościowe,
szczególnie na początku, by pomóc wypromować akcję.
Przy dużych kwotach trzeba jednak mierzyć o wiele
wyżej.

 SELEKCJA NATURALNA

 Zabrzmi to bardzo brutalnie, ale w pewnym momencie
swojej zbiórki (oczywiście o ile zacznie ona odnosić
pierwsze sukcesy), będziesz zmuszony_a dokonywać
selekcji swoich aktywności związanych z akcją. Przy
#SERCUJULKI szybko stało się tak, że Julka wraz z
najbliższą rodziną zostali po trosze „celebrytami”.
Wszyscy chcieli ich poznać, porozmawiać, pragnęli ich
obecności na organizowanych przez siebie
wydarzeniach na rzecz zbiórki. O ile Alicja z Julką 99,9%
czasu spędzały w szpitalu, więc ich nieobecność była w
pełni usprawiedliwiona, o tyle Kamil musiał wzbijać się
na wyżyny swojej dyplomacji, by nikogo nie urazić. 
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 Gdyby jednak miał uczestniczyć w każdym evencie
charytatywnym dla Julki, jego doba musiałaby liczyć co
najmniej 48 godzin.
 W pewnym momencie trzeba było też dokonywać
selekcji wydarzeń, w które się angażowaliśmy. Jeżeli ktoś
zgłaszał się z nawet świetnym pomysłem organizacji
eventu mającego na celu zasilić konto zbiórki, ale nie był
w stanie samodzielnie go zrealizować – z żalem
dziękowaliśmy za tę inicjatywę, nie podejmując się jej
realizacji. Maksymalnym wsparciem dla pomysło-
dawców takich przedsięwzięć było wysłanie przez nas
puszek, projektów plakatów i niekiedy wolontariuszy.
Więcej po prostu fizycznie nie byliśmy w stanie zrobić.
Przyznajemy, ze mieliśmy też w głowie ten okrutny
przelicznik – podczas lokalnego eventu dla Julki, w który
musimy zaangażować mnóstwo swoich sił, nie
zbierzemy tyle, ile poświęcając równie dużo czasu i
środków na kampanię w Internecie. 2 mln do zebrania
w miesiąc. W takiej sytuacji naprawdę liczą się zasięgi.
 
  Nigdy nikomu o tym dotąd nie mówiłyśmy. Wiemy, jak
to wszystko okropnie brzmi. Chcemy jednak, żebyś ty z
powodu podejmowania takich decyzji nie czuł wyrzutów
sumienia, z jakimi my się zmagałyśmy. Na swoje
usprawiedliwienie mamy tylko jedno – cel w tym
przypadku uświęcał środki. Do dziś jednak płaczemy ze
wzruszenia, przeglądając relacje z wydarzeń, jakie ludzie 



kiedykolwiek prowadziłeś/aś swoją firmę,
pracowałeś/aś w szeroko pojętym PR, marketingu
czy mediach,
zarządzałeś/aś ludźmi w ramach swoich
zawodowych obowiązków,

sami z siebie organizowali dla Julki. Do dziś, a pewnie na
zawsze, jesteśmy im z całego serca wdzięczne.

TWOJA ZBIÓRKA TO TWÓJ PROJEKT.
PODSUMOWANIE

Jeżeli czytasz na ten rozdział i:

doskonale wiesz, do czego pijemy na tych kilku
stronach. Zbiórkę trzeba potraktować jak projekt.
Wyjątkowy projekt, ale rządzący się dokładnie takimi
samymi prawami, jak pozostałe, które dotąd
zrealizowałeś/aś. 
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 Dziecięca Formacja Chóralna pod kier. Izabeli Cywińskiej – Łomżyńskiej
podczas nagrania „Kolędy dla Julki” 
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Chcemy utwierdzić cię w przekonaniu, że w takim
podejściu NIE MA NIC ZŁEGO. Wszystkie twoje
kompetencje są na wagę złota. Zostaną teraz jednak
przefiltrowane przez najbardziej wyjątkowy czynnik, czyli
ludzką wrażliwość, co przyniesie ci ogrom zaskoczeń i
wzruszeń.
 Jeśli nie masz takich zawodowych doświadczeń – czeka
cię niesamowita przygoda. Każdy kolejny dzień będzie
niespodzianką, której rezultat może zmienić twoje życie.
I nie tylko twoje. Nigdy już nie zwątpisz w słuszność
słów, że niemożliwe naprawdę nie istnieje. 
 
 Zdajemy sobie sprawę, że traktowanie zbiórki jako
projektu ze specjalnie opracowaną strategią
niewiele ma wspólnego ze wzruszającymi gestami
serca. Najważniejsze jest jednak przecież
osiągnięcie celu. Piszemy też o zbiórkach w takim
kontekście, by uświadomić ci, że najpierw naprawdę
musisz dać coś z siebie, by dopiero potem poprosić
obcych o pomoc. Jednak nie martw się – jeśli twój
pierwotny pomysł na zbiórkę nie wyjdzie, zawsze
możesz go modyfikować w trakcie. Czasami najbardziej
pomocne okazują się zupełnie niespodziewane
aktywności. 



 
 
 

ROZDZIAŁ 8
ZBIÓRKA PUBLICZNA
= OSOBA PUBLICZNA
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 KONIEC ANONIMOWOŚCI

 Z dnia na dzień stajesz się osobą publiczną. Nie do
końca z twojej woli. Nie planowałeś/aś tego. Nie było to
twoim marzeniem. Nie jesteś na to przygotowany/a.
Tak. To trudne. Nagle z twojej błogiej i spokojnej
anonimowości wyrywać cię będą telefony z prośbą o
wywiady czy sprawdzenie liczby lajków na Facebooku.
Nieznajomi będą cię zaczepiać na ulicy, życząc
powodzenia w akcji, a hejterzy – niewybrednie
komentować twoje poczynania online.  
 Jedna z coachingowych maksym głosi: JEŚLI NIE
MOŻESZ CZEGOŚ ZMIENIĆ, ZAAKCEPTUJ TO. Na
pierwszy rzut oka (i ucha) okrutnie drażni, ale sporo w
niej racji. Nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. Żeby
odnieść sukces w zbiórce, musisz poświęcić swoją
anonimowość. Przynajmniej na jakiś czas. Aby ułatwić
sobie ten proces, warto pomyśleć o profitach, jakie idą
za choćby chwilową rozpoznawalnością. Można się z
tego śmiać lub to wypierać, ale rzeczywistość pokazuje,
że bycie osobą choć trochę znaną otwiera wiele drzwi.
Nie tylko do wielkiego świata show biznesu, ale też na
co dzień – w kontaktach z personelem medycznym czy
obsługą w urzędzie.
 Nie namawiamy, by tę „popularność” bezkrytycznie
wykorzystywać! Jest jednak jasne, że pewne rzeczy
można dzięki niej osiągnąć szybciej, lepiej, skuteczniej.
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 Swoją popularność możesz też przekuć w coś
dobrego nie tylko dla siebie, ale i innych.
Rozpoczynając zbiórkę #SERCEJULKI, Alicja nie
przewidywała zakładania Fundacji #MusiByćDobrze.
To, jak spożytkujesz swoją zbiórkową „sławę”, zależy
wyłącznie od ciebie.

 W chwilach kryzysu pomóc może uporczywe (czy
nawet maniakalne!) przypominanie sobie o celu, jaki
masz do zrealizowania. Wizualizuj sobie życie po
spełnieniu go. Odliczaj dni do końca zbiórki. Z taką
wizją gotowość na aktywności, w których nie czujemy
się komfortowo, zdecydowanie się zwiększa. Jeśli
dopiero zaczynasz zbiórkę, pamiętaj by działać
(względnie) w zgodzie ze sobą. Jeśli nie zalewasz się
łzami, nie kreuj takiego wizerunku w mediach. Mogąc
pozostać sobą, będzie ci dużo łatwiej. Bądź
prawdziwy/a. Pamiętaj też, że, mimo wszystko, to ty
nadal wyznaczasz granice. Nie na każde pytanie
dziennikarza czy komentarz w Internecie musisz
obligatoryjnie odpowiedzieć. Wywiad na żywo w
telewizji przyprawia cię o palpitację serca? Zapytaj, czy
nie można go nagrać wcześniej i wyemitować w
dowolnym czasie. Będzie ci łatwiej. Możesz też
poprosić dziennikarza, by zadawał ci pytania w
najwygodniejszy dla ciebie sposób – Alicja szybko
nauczyła się, by prosić prowadzących rozmowy o  kró-
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tkie, proste, konkretne pytania. Tak było jej łatwiej
uporządkować sobie odpowiedzi. Jeśli znajdziesz chwilę,
spróbuj poczytać, jak sobie radzić z tremą przy
wystąpieniach publicznych. Nie zapominaj też, że nikt
nie oczekuje od ciebie perfekcyjnej prelekcji! W
większości życzliwi ci ludzie chcą po prostu poznać
twoją historię. Nie oczekują ideału. Jako odbiorcy
cenimy przede wszystkim naturalność. Chcemy prawdy,
wykazując się przy tym dość dużą dozą wyrozumiałości
na ewentualne potknięcia. Jeśli to dla ciebie za mało,
możesz też odezwać się do ludzi, którzy chwilę temu
byli w podobnej sytuacji do twojej. Rozmowa z nimi
zapewne ci pomoże, a na pewno sprawi, że ze swoimi
emocjami nie będziesz czuł/a się sam/a.
 Możesz nam wierzyć na słowo, że naprawdę
najtrudniejszy pierwszy krok. Gdy go zrobisz, pozytywny
odzew od ludzi bardzo szybko oswoi cię z twoją nową
rolą osoby publicznej. Być może też okaże się, że w
ogóle niepotrzebnie się boisz. Są ludzie, którym
wystąpienia publiczne sprawiają przyjemność! Popatrz
na Dominikę. Kto wie, może ty też zaliczasz się do tego
grona. Jedno jest pewne – nie przekonasz się, dopóki
nie spróbujesz. 
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PIERWSZY HEJT

 Nie jesteś zupą pomidorową, żeby cię wszyscy lubili. O
tym musisz pamiętać. Na 100% znajdą się krytycy
twoich działań. Na pewno dotychczas miałaś/eś już do
czynienia z takimi nieprzychylnymi komentarzami.
Teraz zmieni się tylko skala. W większości przypadków
możesz jednak nad nią zapanować, właściwie
prowadząc zbiórkę.
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 MERCEDES I KOLOROWE PAZNOKCIE

 Jeżeli jest ci zupełnie obojętne, co mówią o tobie inni
(zazdrościmy takiej siły!), niczym nie musisz się
przejmować. Jeżeli jest inaczej – nie prowokuj! Naszym
celem jest zmienić mentalność ludzi w zakresie
postrzegania zbiórek, by utwierdzić wszystkich w
przekonaniu, że pieniądze zbierają nie tylko ludzie
biedni. Nie oznacza to jednak, że w trakcie akcji musisz
epatować zdjęciami ze swoich ostatnich zagranicznych
wakacji czy nowym samochodem. Choć nic złego nie
zrobiłeś/aś, nie ukradłeś/aś nikomu na to pieniędzy,
musisz mieć świadomość, że niektórych ludzi,
szczególnie w takich okolicznościach, twój dostatek
będzie po prostu raził w oczy. Dla części podważy
nawet wiarygodność twojej zbiórki.
 Chcemy cię jednak przestrzec, abyś nie dał/a się
zwariować w drugą stronę. Alicja w pewnym momencie
zastanawiała się, czy może sobie zrobić bardziej
ekstrawagancki manicure. Czy nikt nie odbierze tego
jako brak taktu bądź zbędny luksus, na jaki pozwala
sobie mama walcząca o pieniądze na ratowanie
swojego dziecka? Swoim mercedesem jeździła dalej,
mocno jednak zastanawiając się czy nie szkodzi
zbiórce, podjeżdżając tym autem np. do studia na
wywiady. Czy słusznie? Każdy oceni to inaczej. Warto
jednak wziąć pod uwagę różny stopień wrażliwości 
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ludzi. Osobiście jesteśmy zdania: czujność i wrażliwość
– tak. Przewrażliwienie –nie. W znalezieniu własnego
rozgraniczenia pomiędzy tymi pojęciami pomóc może
spojrzenie z długofalowej perspektywy. Jeśli sprzedasz
na szybko samochód, żeby zdobyć środki, za chwilę
możesz nie mieć czym zawieźć swojego dziecka do
szpitala. Po drogiej operacji życie też toczy się dalej i
trzeba mieć do czego wrócić. 
 Tematów potencjalnie generujących hejt w zbiórce jest
więcej. W poprzednich rozdziałach pisałyśmy nieco o
polityce i religii. Te kwestie zawsze budzą największe
kontrowersje. Chcesz spokoju? Unikaj ich.
 Co może być zaskakujące, momentem, w którym warto
wzbić się na wyżyny swojej dyplomacji, jest finał zbiórki.
Wpłaty na konto nie zatrzymają się z dnia na dzień,
nawet jeśli uzbierasz 100% kwoty. Trzeba bardzo
taktownie rozwiązać kwestię nadwyżki - tak, by uniknąć
hejtu wynikającego z ewentualnych wątpliwości
potencjalnych darczyńców. Podobnie wygląda kwestia z
rozliczeniem akcji. Więcej o tym, co „po zbiórce”,
napiszemy w następnych rozdziałach.
  Jeśli powyższe akapity cię zdołowały, pamiętaj,
że hejt to tylko mikro zjawisko w skali ogromu
dobra, który cię zaleje. Dla własnego komfortu
psychicznego najłatwiej już na starcie zbiórki nastawić
się, że nieprzyjemne komentarze mogą się przytrafić.
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 Warto nawet pomyśleć o najgorszych rzeczach, które
możesz o sobie usłyszeć lub przeczytać i oswoić je.
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, zwłaszcza, gdy te
uwagi są kąśliwe lub nawet brutalne. Jednak w
rzeczywistości nie mają one nic wspólnego z prawdą, a
ich autorami są zwykle ludzie z ogromnymi
problemami. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo,
że ktoś z nich powie ci, co myśli prosto w twarz.
Najpewniej wyleje swoje frustracje za pośrednictwem
Internetu. To dla ciebie dodatkowy bufor
bezpieczeństwa. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy
w ogóle warto na takie „zaczepki” odpowiadać. Naszym
zdaniem – niekoniecznie. 



Wdając się w dyskusję, często rozdmuchujemy temat,
który normalnie zostałby przez innych niezauważony.
My decydowałyśmy się na interakcję w zasadzie
wyłącznie, gdy komentarz mógł podważyć uczciwość
naszej zbiórki w oczach pozostałych internautów. Nie
chciałyśmy, żeby tak podstawowa kwestia, jak
wiarygodność, mogła wzbudzić w kimkolwiek
jakiekolwiek wątpliwości. Ty zadecyduj sam, za każdym
razem indywidualnie zastanawiając się nad wyborem
najlepszej taktyki. 

 NIE TYLKO TY!

 Wraz z rozpoczęciem zbiórki anonimowość traci też
częściowo cała twoja rodzina. Oczywiście nie każdy z jej
członków musi występować publicznie, ale niemal każdy
powinien się liczyć z tym, że w temacie zbiórki zostanie
na ulicy zaczepiony przez choćby dalszych znajomych. O
ile my, dorośli, raczej sobie z tym poradzimy, o tyle w
przypadku dzieci dobrze jest zachować szczególną
czujność. Do dziś wspominamy historię, gdy Laura,
pytana, dlaczego zapomniała do szkoły zeszytu, z
pełną powagą w głosie odpowiedziała: wywiady,
zdjęcia, nagrania – mam tyle na głowie, że nie
mogę o wszystkim pamiętać. Urocza anegdotka
bawi nas do dziś, ale jest szalenie
symptomatyczna. Pokazuje, jak bardzo za sprawą
zbiórki zmieni się życie twoich bliskich. Ma to swoje plu-
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sy, bo Laura zdobyła tyle doświadczeń, że niejeden
dorosły nigdy jej nie dorówna. Dostawała też mnóstwo
prezentów – darczyńcy licytowali przedmioty na aukcji
#SERCEJULKI i wysłali je wprost do Laury. Ludzie w
sklepie czy na ulicy gratulowali jej zaangażowanej w
walkę o siostrę postawy. To wspaniałe przeżycia, ale jest
też druga strona medalu – ludzie ciągle mówią o
zbiórce, podczas gdy 7-letnie dziecko nie nadąża
przepracować wszystkich trudnych emocji. Emocji
związanych z walką o życie chorej siostry, tęsknotą za
rodzicami, za starym, spokojnym życiem. Co się przyda?
Dużo długich, szczerych rozmów, zrozumienia i
nieoceniania emocji oraz odczuć dziecka. To najlepsza
recepta, by przetrwać ten trudny czas. 
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 Emocje, emocje i jeszcze raz emocje! To musisz
„dać” mediom, żeby je do siebie przekonać, a w
zasadzie – za ich pośrednictwem przekonać
swoich potencjalnych darczyńców, by wpłacili
datek na konto twojej zbiórki.
 Opowiedz im historię, której jeszcze nie słyszeli.
Zaskocz czymś. Wzrusz. Zbulwersuj. Najgorsze, co
możesz zrobić, to przemknąć niepostrzeżenie jako
jeden/jedna z wielu. Przy natłoku próśb o dziennikarską
pomoc w temacie zbiórek, musisz najpierw przykuć
uwagę dziennikarza.  
 Zanim zaczniesz z nim współpracę, postaraj się
zrozumieć jego i jego świat. Dziennikarze żyją dziś
bardzo szybko. Zajmują się równolegle wieloma
sprawami. Codziennie są zasypywani propozycjami
mnóstwa tematów, w tym również tych dotyczących
akcji charytatywnych. Są proszeni o udostępnianie
dziesiątek zbiórek. Tymczasem chcą też w tym
wszystkim mieć przestrzeń wyłącznie na swoje życie
prywatne. Postaraj się więc ułatwić im pracę. Na pewno
to docenią. Jak najwięcej materiałów dotyczących akcji
przygotuj we własnym zakresie. Tym zwiększysz swoje
szanse na ich emisję. Jeśli umawiasz się na wywiad –
postaraj się podejść do tego odpowiedzialnie i nie
przekładać spotkania z byle w powodu i to jeszcze w 
ostatniej chwili. Choć być może nie zdajesz sobie z tego

134



sprawy, takie zachowania powodują często lawinę
komplikacji w złożeniu numeru gazety, ułożeniu audycji
radiowej czy telewizyjnego programu.

 KOMU I DLACZEGO?

 Przede wszystkim jednak – nie obrażaj się! To nie tak,
że dziennikarze nie chcą pomagać. Po prostu ich
programy naprawdę mają swoje ograniczenia. Czasami
to jasno określony profil audycji, niekiedy nadmiar
tematów. Do tego cały czas pozostaje nierozwiązany
problem promowania przez media komercyjnych
portali do prowadzenia zbiórek przy okazji mówienia o
każdej takiej akcji. To duży kłopot, bo prawo zabrania
mediom bezpłatnego promowania jakichkolwiek
komercyjnych działań. Nawet, jeśli cel jest szczytny. 
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Równie trudne jest każdorazowe mierzenie się z kwestią
wyboru, komu pomóc i dlaczego, a kogo tej szansy tym
samym pozbawić. Dlatego właśnie część programów z
założenia unika takich tematów. To jednak tylko
niektórzy. Na pozostałych mamy tu dla ciebie kilka
sposobów.

 KTO CI MOŻE POMÓC?

 Informacje o zbiórkach szczęśliwie publikuje większość
mediów – informacyjnych, lifestylowych, interwen-
cyjnych. Od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego. W
przypadku zbiórek bardziej branżowych lub takich też
jej autorów, wsparcia udzielają często również takie
portale czy kanały. Masz więc duże pole do popisu!
Najbardziej powinno ci zależeć na mediach z największą
oglądalnością/słuchalnością/liczbączytelników.Ewentual-
nie też cytowalnością. To oznacza te najpopularniejsze,
dlatego dostać się do nich jest oczywiście trudniej.
Pomóc mogą na początku media regionalne oraz
oczywiście nieznający granic – Internet.
 Istotne jest też, do kogo z danego programu się
zgłosisz. Większość organizatorów zbiórek stara się
zdobyć kontakt do znanych prowadzących. Warto
jednak mieć świadomość, że w większych produkcjach
to nie oni decydują o doborze tematów. Robią to zwykle
wydawcy. Za kształt i merytoryczną zawartość programu 
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odpowiedzialna jest cała zhierarchizowana redakcja –
od researcherów, przez reporterów, wydawców, aż do
kierowników redakcji, programu, a niekiedy nawet całej
stacji. Zastanów się więc, czy aby na pewno jest sens
przebijać się przez tysiące wiadomości, które dostaje
dziennie Tomasz Kammel lub Marcin Prokop, czy też
dotrzeć bezpośrednio do decydentów. Jak ich znaleźć,
przeczytasz kilka linijek niżej. 
 Kiedy twoja zbiórka będzie już mocno osadzona w
mediach, może się zdarzyć, że zaczniesz kalkulować „co
mi się bardziej opłaca?”. Jeśli wywiad w regionalnej
telewizji wymaga od ciebie mnóstwo przygotowań i
czasu, lepiej te godziny spożytkować na działania
promocyjne online. Możesz dzięki nim dotrzeć do
szerszego grona potencjalnych darczyńców. Bądź
jednak uważny/a – od mediów wiele zależy. Jeżeli jesteś
w stanie – zgadzaj się na niemal wszystkie medialne
aktywności, które nie stoją w sprzeczności z tobą.
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 KTO PIERWSZY

 Dobrze mieć na względzie, że dla mediów istotne jest,
kto pierwszy opublikuje daną informację. Zastanów się
więc, na którym przedstawicielu mediów zależy ci
najbardziej, z którym będzie ci po drodze i to z nim
wystartuj. Pytany/a przez dziennikarzy o inne wywiady,
nigdy nie zatajaj i nie fałszuj też informacji dotyczących
swoich innych medialnych aktywności. Możesz sobie w
ten sposób mocno zrazić pracowników telewizji, radia
czy gazety i w konsekwencji – stracić potencjalną
szansę na promocję twojej zbiórki. 

KNOW – HOW, CZYLI JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z MEDIAMI

 Zastanawiasz się, jak dotrzeć do dziennikarzy, by
namówić ich na artykuł czy program o twojej akcji?
Internet jest twoją siłą! Media społecznościowe
programów to kanał komunikacji, który dziennikarze
naprawdę śledzą i czerpią z niego inspiracje do
realizacji swoich tematów. Możesz też pokusić się o
wiadomości wysłane na prywatne profile konkretnych
dziennikarzy. Ryzyko? Jeżeli to profil prywatny,
wiadomość może zostać różnie odebrana. Jak się
jednak mówi – kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
Możesz łatwo skontaktować z się konkretnym
dziennikarzem drogą oficjalną – większość ma
służbowe adresy mailowe, z taką samą końcówką, np.
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imię.nazwisko@tvp.pl – możesz więc łatwo znaleźć, kogo
chcesz. 

 NAPISY KOŃCOWE

 Nie kojarzysz nikogo, do kogo warto byłoby się
bezpośrednio zgłosić? Obejrzyj kilka programów i
zobacz, profil którego najbardziej odpowiada twojej
zbiórce. Na końcu każdego z nich leci zawsze lista
nazwisk ludzi, którzy go stworzyli. Na ogół z podanymi
stanowiskami. Ot, cała filozofia. Niemal każdy program
ma też swój adres mailowy podany oficjalnie na stronie
www lub w zakładce „informacje” na Facebooku.
Skorzystaj z tego.
 Niektóre programy udostępniają specjalne numery
telefonów dla swoich widzów. Numer do redakcji często
bywa zwyczajnie opublikowany na www, zaś po drugiej
stronie słuchawki czeka reporter dyżurny. Podczas
rozmowy telefonicznej może być ci łatwiej bezpośrednio
przekonać interlokutora do swojej akcji. Każdą rozmowę
i tak zakończ jednak mailem! To zminimalizuje ryzyko, w
sytuacji, gdy ktoś zapomni o twojej sprawie.
 Pamiętaj, że kontakt działa w dwie strony – w każdym
mailu czy załączniku dodawaj swoje namiary – mail i
numer telefonu. Wiele osób o tym zapomina. Staraj się
jak najszybciej odpowiadać na wiadomości i oddzwaniać.
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Niekiedy czas naprawdę ma wielkie znaczenie i
determinuje, czy dana redakcja zajmie się twoją
sprawą.

CO NAPISAĆ? CO POWIEDZIEĆ?

Naszego e-booka rozpoczęłyśmy słowami:

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

 Mogłyśmy równie dobrzeć napisać tak:
 
W naszym e-booku dowiecie się, jak prowadzić
zbiórki charytatywne, ale nie tylko takie.
Opowiemy m.in. o tym, jak zorganizować
licytacje na Facebooku, jak powinien
zachowywać się organizator akcji w trakcie jej
trwania i czyje wsparcie może najbardziej pomóc.

 



 Merytorycznie nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o przekaz
– zmienia się WSZYSTKO. Twoja historia musi być
„atrakcyjna” już od pierwszego zdania. Filmik musi
zatrzymać widza od pierwszej sekundy. Tak, zdajemy
sobie sprawę, jak źle to brzmi w kontekście zbiórek,
szczególnie na ratowanie zdrowia lub życia. Takie są
jednak prawa „rynku”.

 Od czego zacząć? 
 Krok 1: opisz swoją historię. 
 Krok 2: przeczytaj i skróć o połowę. 
 Krok 3: następnie odłóż na chwilę tekst i wróć do
niego, by powtórzyć krok 2.

 
 Czas to pieniądz, więc z szacunku do twojego odbiorcy
zaoszczędź mu go. Skracając swoją opowieść,
instynktownie zostawisz w niej to, co najważniejsze. W
takiej formie daj przeczytać te kilka zdań osobie, która
nie zna twojej historii. Jeśli po lekturze zada ci
dodatkowe pytania – będziesz wiedzieć, czego brakuje
w twoim komunikacie i jakie treści warto do niego
dodać.
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 KAŻDE SŁOWO MA ZNACZENIE

 Zastanów się też, do kogo piszesz. Do mediów
lokalnych? Podkreśl swoje związki z regionem. Do
branżowego czasopisma? Zaznacz, co cię łączy z jego
czytelnikami. Przed tobą duża zbiórka i
międzynarodowe wsparcie będzie niezbędne? Od razu
przygotuj opis po angielsku i zrób tłumaczenie swojego
filmiku. Bądź blisko swoich potencjalnych darczyńców i
nie pozwól, by ograniczały was jakiekolwiek techniczno-
logistyczne przeszkody.
 Przygotuj dobrze opis swojej akcji. To, co napiszesz,
będzie wielokrotnie cytowane. Stanie się wizytówką
twojej akcji. Dziennikarze doby XXI wieku do perfekcji
opanowali funkcję „kopiuj wklej” i aż za często ją stosują.
Nie ty jesteś jednak od tego, by to zmienić. Ty po prostu
miej świadomość, że każde słowo naprawdę ma więc
znaczenie.

 NIE CZEKAJ – RÓB!

 Chcesz artykułu w gazecie? Sam/a przygotuj dobry opis
i zdjęcia do udostępnienia mediom. Zależy ci, żeby
informacja o twojej zbiórce pojawiła się w telewizji lub
radiu? Sam/a przygotuj materiały video do
udostępnienia mediom. 
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 Przedstawiciele mediów nie zawsze mają możliwość czy
czas, by jechać na drugi koniec Polski, gdzie mieszkasz, 
i zrobić o tobie materiał. Niekiedy redakcje nie mają też
budżetu na takie wyjazdy. Wychodząc naprzeciw, to ty
stwórz gotową „ofertę”. Najlepiej w formie linku do
pobrania w każdej chwili. W mediach czas płynie szybciej,
niż ci się wydaje, więc dobrze, abyś był/a w stanie niemal
natychmiastowo wysłać materiały. Pamiętaj o możliwie
najlepszej jakości. Idealnie byłoby oczywiście, gdyby
materiały pomogli ci stworzyć profesjonaliści. Pandemia
sprawiła jednak, że media elastyczniej podchodzą do
materiałów nagrywanych przez samych bohaterów.
Wybierz najlepszą możliwą rozdzielczość w telefonie.
Ustaw go w poziomie i… do dzieła!
 Kiedy przygotowałeś/aś pierwszy opis, zdjęcia czy filmik,
już… możesz myśleć o kolejnych. Niektórzy organizatorzy
zbiórek mają wielkie szczęście i ich zbiórka staje się
ekspresową akcją. Na ogół to jednak nieco dłuższy
proces. Media będziesz musiał/a zainteresować swoim
projektem więcej niż jeden raz.

143



czy wywiad będzie na żywo?
ile zajmie czasu?
czy będziesz jednym bohaterem, a twoja zbiórka
głównym tematem?
kiedy i gdzie dokładnie będzie publikowany – pod
tym kątem powinieneś/powinnaś dostosować swój
przekaz.

 ZWIERZĘ MEDIALNE, CZYLI JAK WYSTĄPIĆ

 Nie wyobrażasz sobie, jak się odnajdziesz podczas
wywiadu? Zrób próbę! Niech ktoś bliski zada ci kilka
pytań, a ty nagraj sobie odpowiedzi. Później to obejrzyj i
zastanów się, co było dobre, co przekonało ciebie i
twojego interlokutora. Przeanalizuj też, co warto
zmienić.
 Kiedy z kolei dostaniesz propozycję wywiadu, to ty
najpierw przepytaj dziennikarza! Dowiedz się m.in.

 Jeśli rozmowa ma się odbyć w studiu radiowym lub
telewizyjnym, przyjdź chwilę wcześniej. Daj sobie
moment, by na spokojnie zapoznać się z miejscem,
otoczeniem, ludźmi. Odetchnąć i napić się wody. 
 Zebrać myśli. Strach budzą w nas na ogół rzeczy,
których nie znamy. Sytuacje, w jakich nie wiemy, co nas
czeka. Postaraj się zminimalizować tę niewiedzę, a na
pewno będzie ci łatwiej.
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 WYGLĄD MA ZNACZENIE 

 Przed wywiadem dowiedz się, czy program zapewnia
makijaż na planie (niektóre z nich mają to w
standardzie) czy należy przygotować się samemu. Oko
kamery rządzi się swoimi prawami, dlatego nawet, jeśli
nagrywasz filmik we własnym zakresie – zadbaj o puder.
Warto też przemyśleć swój strój i tu masz kilka opcji.
Można iść w kierunku bezpiecznym i oficjalnym –
marynarka, żakiet, koszula – jednak taka stylizacja może
też tworzyć dystans do widzów. Warto więc po prostu
być sobą. Jeśli dobrze czujesz się w kolorze i on doda ci
energii oraz pewności siebie, którą czarna marynarka
mogłaby przygasić – wybór jest prosty. W przypadku
wywiadów w telewizji – unikaj ubrań w drobne wzory, jak
groszki, kratka czy pepitka. Są zakazane, bo linie mogą
falować i powodować złudzenia optyczne, co tylko
zirytuje widza i odwróci uwagę od treści rozmowy. 
 
 Przede wszystkim jednak – powtórzymy to do
znudzenia – bądź sobą. O ile na zdjęciach czy w opisie
możesz czasem przywdziać jakąś maskę, o tyle radio,
telewizja i materiał na żywo w Internecie bezlitośnie
obnażą każdy fałsz. Tego nikt ci nie wybaczy. Pamiętaj
więc, jak prosząc o pomoc, wiele możesz ludziom dać i
podbijaj świat!
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 TY DECYDUJESZ 

 Nieważne, o co pyta dziennikarz – ważne, co ty chcesz
powiedzieć. To może trochę przerysowana teza, ale
chcemy zwrócić twoją uwagę na istotę trzymania się
swojego przekazu. Dziennikarz może chcieć przedstawić
twój temat z różnych perspektyw, z wielu stron. Ważne,
żebyś w tej opowieści nie zapomniał/a, co dla ciebie jest
najważniejsze: prośba o pomoc i informacja, jak można
cię wesprzeć.  
 
 Kiedy będziesz udzielać wielu wywiadów, możesz mieć
wrażenie, że ciągle powtarzasz te same treści. Nie bój
się tego! Odczucie, że raz już coś w mediach
powiedziałeś, więc wszyscy o tym już wiedzą, jest
szalenie złudne. Nikt tak dokładnie nie śledzi tego, co
mówisz. Ponadto każdy wywiad dociera do innego
odbiorcy. W marketingu istnieje pojęcie
bombardowania treściami – jeśli te same pojawiają się
wszędzie i często, nie sposób ich nie zapamiętać czy –
nawet podświadomie – nie zauważyć. Komunikuj się
więc tak, jakbyś za każdym razem przedstawiał/a swoją
historię osobie, która nie ma o niej pojęcia. Dobrze
wpleść co jakiś czas nowe wątki, ale główny przekaz
musi być jeden. 
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 Alicja Dominika Laura i Julka w studiu TVP Bydgoszcz
 

 NIE LOKUJ!

 Media nie mogą promować komercyjnych podmiotów.
Nie zakładaj ubrań z wielkim logotypem na środku. Nie
wymieniaj nazw firm, które cię wsparły (chyba, że z
jakichś względów poprosi o to dziennikarz). Nie
reklamuj niczego. Takie treści po prostu zostaną przez
dziennikarza wycięte. Z kolei zanim wejdziesz na żywo
na antenę, w większych programach podpisujesz
oświadczenie, w którym zapewniasz, że nie będziesz
„lokować produktu”. Łamiesz te zasady? Zaproszą cię
raz i nigdy więcej. Lepiej opowiedz o komercyjnych
aspektach swojej akcji w ogólny sposób, tak by oddać
znaczenie tego typu wsparcia, uhonorować darczyńców
i pokazać skalę twojej zbiórki. Jednak bez reklamy. Tę
możesz robić w swoich social mediach.
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1.CTA (ang. Call to Action) - to wezwanie do działania, którego celem jest skłonienie użytkownika do
określonej reakcji np. wysłanie formularza, pobranie aplikacji, zarejestrowanie konta, rezerwacja
spotkania, kliknięcie w linki itd.

CALL TO ACTION (1), CZYLI „WPŁAĆ TERAZ”!

Tak jak przy postach w social mediach, tak też podczas
wywiadów, skuteczność promocji twojej zbiórki zda się
na nic, jeśli nie padnie informacja, gdzie i jak dokładnie
można wpłacać pieniądze. Dziennikarze często o tym
zapominają. Ty weź to na siebie.

 CIĄG DALSZY NASTĄPI

 Sam wywiad lub artykuł są bardzo cenne, ale żeby
zwiększyć ich zasięgi, powinieneś sam/a zadbać o
promocję tych materiałów. Koniecznie zapytaj daną
redakcję czy mogą informację o waszym spotkaniu
wrzucić na swoje social media. Zapowiedz tę medialną
aktywność na swoim Facebooku i Instagramie,
zrelacjonuj w trakcie i wrzuć link po wizycie. 
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Chcesz większych zasięgów dla tych postów? Jeśli
możesz sobie na to pozwolić finansowo, wykup płatną
kampanię promocyjną. Za 100 zł możesz dotrzeć do
kilkudziesięciu tysięcy osób! 

 NIE WPUSZCZĄ DRZWIAMI – WEJDŹ OKNEM

 Nie udało się za pierwszym razem? Spróbuj kolejny!
Czasami wstrzelisz się nie w ten moment albo
okoliczności. Niekiedy nie ze złośliwości, a z pośpiechu,
ktoś po prostu zapomni o twojej sprawie. Zadzwoń,
napisz, zapytaj, jaki jest jej status. Nie masz nic do
stracenia.



 
 
 

ROZDZIAŁ X
 

#ZBIÓRKA NA
WOJNIE
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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. 

W harmonogramie nasz kolejny planowany i przygoto-
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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


wany 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/miałabyś 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:



156

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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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. 
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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.”

 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 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. 

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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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.  

 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, 

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


168

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 



 
 
 

ROZDZIAŁ XI
 

#ZBIÓRKA ONLINE
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  „Jeśli czegoś nie ma w Internecie, to nie istnieje.”
Można się z tym zgadzać lub nie, ale wiele osób
ma dokładnie takie podejście. Nie boimy się
zaryzykować stwierdzeniem, że nie da się dziś
zrobić zbiórki bez wykorzystania Internetu. Jeśli
nie w celu samego zbierania pieniędzy online, to
przynajmniej promocji akcji. To najefektywniejsze
względem nakładów medium, dające szanse na
międzynarodowy rozgłos. Dodatkowo sprawiające też
złudne wrażenie wiarygodności akcji – aktywnie
prowadzony profil na Facebooku czy Instagramie
wzbudza poczucie, że zbiórka istnieje naprawdę, choć w
rzeczywistości może być jednym wielkim „fejkiem”. 

  Dotychczas świat online stanowił głównie narzędzie
technicznie umożliwiające realizację wpłat oraz
promocję samego wydarzenia. Ostatnie działania
Anonymous zwróciły uwagę na nowy rodzaj możliwości
wykorzystania Internetu w zakresie pomagania
wybranej stronie, w tym przypadku Ukrainie. Nie chodzi
nam oczywiście, by przy okazji zbiórek odwoływać się do
hakerskich metod wojny cyfrowej, ale żeby pokazać siłę
rażenia wirtualnej rzeczywistości. 
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 SOCIAL MEDIA TO 70% SUKCESU

  Social media to w naszej ocenie 70% sukcesu  zbiórki.
Wiele pisałyśmy o budowaniu angażującej odbiorców
narracji zbiórki i tworzeniu wokół niej oddanej
społeczności. Media społecznościowe są na to
najlepszym sposobem. 

 CO OGLĄDASZ W SIECI? 

  Planując działania w ramach swojej zbiórki warto, abyś
odpowiedział/a sobie na pytanie: co sam oglądasz
lub czytasz w sieci? Odpowiedź będzie najlepszą
wskazówką, jakie aktywności warto podjąć, by
„wypromować” właśnie twoją zbiórkę. Pomijasz
długie treści nieokraszone żadnym zdjęciem lub
filmikiem? Scrollujesz szybko „nudne” tytuły, w których
rozwinięcie nawet nie klikniesz? Zbiórka rządzi się
takimi samymi prawami jak post. Tu też liczą się przede
wszystkim EMOCJE. Historie, które są blisko nas, które
nas dotyczą. 

 „CO – GDZIE – KIEDY – PO CO – DO KOGO –
DLACZEGO”

  Kiedy dziennikarz przygotowuje się do stworzenia
artykułu lub programu, powinien zacząć od zadania
sobie serii pytań: „CO – GDZIE – KIEDY – PO CO – DO
KOGO – DLACZEGO” . Takie samo rozwiązanie propon-
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ujemy tobie przy prowadzeniu social mediów swojej
akcji. Kilka pozornie prostych pytań da odpowiedzi,
które powinny ci pomóc pokonać chaos i natłok myśli
czy też konkretnych pomysłów. Zaznaczamy od razu, że
twój każdy post czy relacja może dać zupełnie inną
odpowiedź na te same pytania. Ważne jest tylko, by
przed publikacją samemu sobie odpowiedzieć na każdą
część składową tej serii pytań i każdą potraktować jako
równorzędnie ważną. Jeśli bowiem sam/a nie wiesz, o co
ci dokładnie chodzi – jak inni się tego domyślą? Bez
klarownego przekazu nie masz szans na realizację celu. 

  Kiedy już odpowiesz sobie na powyższe pytania,
wystarczy, że wprowadzisz jedną złotą zasadę:
DOSTOSUJ SPOSÓB SWOJEJ KOMUNIKACJI DO
ODPOWIEDZI NA NIE. Inaczej pisze się do młodych
mam, inaczej do emerytów. Co innego przekona ludzi
na Instagramie, a co innego na Facebooku. Raz możesz
chcieć nakłonić odbiorców do pomocy poprzez
wzruszenie ich, raz poprzez zmotywowanie do działania.
Przed tobą kraina nieograniczonych możliwości! 
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skali
czasu trwania 
celu twojej akcji

 PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC 

   Zakres twoich aktywności w mediach społecznościo-
wych powinien zależeć od: 

 
 Jeśli potrzebujesz dużej kwoty i masz na jej zdobycie
mało czasu, na pewno sprawdzi się zintensyfikowanie
działań online oraz wykorzystanie wszystkich kanałów
komunikacji – Facebook, Instagram, YouTube, ale i
przez wielu jeszcze niedoceniany w zakresie niesienia
pomocy – TikTok. W mniejszym stopniu Twitter. 
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https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/a.107553584082153/491920568978784/
https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/a.107553584082153/491920568978784/
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   Jeśli przed tobą duża, ale długa zbiórka – bardziej
maraton, niż sprint – spróbuj pomyśleć o takiej też,
długofalowej strategii na swoje media
społecznościowe. Twoją przewagą jest możliwość
osiągania celów nie natychmiast, ale w odroczonym
terminie. Ma to swoje plusy. 
 
  Organizujesz małą zbiórkę „na już” dla niewielkiej,
specyficznej grupy beneficjentów? Zastanów się, na
którym z kanałów społecznościowych znajdziesz
najwięcej osób związanych i skup się na działaniach
tamże. Nie jest żadną tajemnicą, że na Facebooku
gromadzi się więcej osób starszych (to medium
popularniejsze wśród użytkowników 40+). Tu też
znajdziesz sporo sprofilowanych grup zainteresowań.
Instagram skupia „średnie pokolenie”, a TikTok króluje
wśród nastolatków. Chcesz dotrzeć do danej grupy
odbiorców – wybierz medium, gdzie jest ich
najwięcej. 

   My, mając do zebrania DWA MILIONY ZŁOTYCH W
MIESIĄC na chorą, małą Julkę, skupiłyśmy się na
Facebooku.. Założyłyśmy również profile #SERCEJULKI
na Instagramie i Youtube, ale nie wystarczało nam już
czasu, a może nie było też potrzeby, by prowadzić je
równie aktywnie, co konto facebookowe. 



Publikowałyśmy średnio trzy posty dziennie.
Oczywiście każdy opatrzony zdjęciem, grafiką lub
filmikiem, a przede wszystkim – emocjami.
Uczyniłyśmy z profilu swego rodzaju pamiętnik Alicji, w
którym dzieliła się kulisami swojej codzienności.
Uczuciami, jakie jej towarzyszą. Trudnościami, jakie
pokonuje. Radościami, jakie ją spotykają i wreszcie –
marzeniami, że #MusiByćDobrze. Do tego opowieść o
sposobach wyjścia z sytuacji i oczywiście mniej lub
bardziej wprost artykułowane prośby o konkretną
pomoc. Dziś bezwzględnie trzeba by w warstwie
technicznej dorzucić do tego stories oraz transmisje live.
Po ponad dwóch latach od zbiórki znów uczyniłybyśmy
Facebook głównym kanałem naszej komunikacji. Ma on
bowiem jedną, deklasującą inne portale, wartość, tzn.
GRUPY LICYTACYJNE.
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Licytacje dla Julki

https://www.facebook.com/groups/440618279941482
https://www.facebook.com/groups/440618279941482
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 KULT JULKI 

   Licytacje w grupie na FB były największą niespodzia-
nką w naszej akcji. Nikt z nas w najśmielszych
oczekiwaniach nie przypuszczał, że uzbieramy dzięki
nim 700 tysięcy złotych!  

   Jak to zrobiłyśmy? Jak udało nam się sprzedać używa-
ną poduszkę za 10 tysięcy czy blachę sernika za tysiąc
złotych? 

   Nie byłoby to możliwie, gdyby nie swoisty „kult Julki”,
który wytworzyłyśmy za pośrednictwem profili w med-
iach społecznościowych, dzięki tradycyjnym mediom i
działaniom w świecie realnym. 

 NAZWISKO MA ZNACZENIE

   Do grupy licytacji dołączyło dzięki temu 25 tysięcy
osób. Tak duża społeczność dawała realną szansę na
wiele wpłat. Często bardzo wysokich. Zew rywalizacji,
jaki wyzwala się przy podbijaniu kolejnych licytowanych
stawek nakręcał się niemal sam. Czasami tylko nieco
wspierałyśmy go odpowiednimi postami. Ważne okazały
się też cenne fanty, często od znanych osób. Można
było wylicytować piłkę Roberta Lewandowskiego, rakietę
Agnieszki Radwańskiej, a nawet motocykl Ducatti czy
auto marki Skoda 105s z 1982 roku. Część
darczyńców sama promowała  informacje o prze-
kazaniu przez siebie przedmiotów na licytację. 



Z kolei popularność nazwisk darczyńców i atrak-
cyjność fantów budziła zainteresowanie mediów.
Tak nakręcało się koło zamachowe akcji. Jeszcze
mocniej je nakręcić pozwalały nietypowe licytacje, jak
np. usługi: „wypożyczę męża złotą rączkę” czy „zajmę się
twoim dzieckiem”. Chwytały za serce propozycje: „nie
mam nic materialnego, co mogę przekazać na aukcję,
ale mogę posprzątać twoje mieszkanie lub zaopiekować
się twoim schorowanym rodzicem”. 

 Machina ruszyła. Serce rosło. 

  Jak ty możesz pomóc jej ruszyć? Jeśli w twoim
otoczeniu/firmie jest znana osoba – po prostu
porozmawiaj. Jeśli nie – poszukaj wśród „znajomych
znajomych”. Może się okazać, że znany aktor czy
sportowiec bez większego wyrzeczenia ze swojej
strony, może przekazać ci coś, co wystawione na
aukcję zmieni czyjeś życie. Rękopis książki
popularnego pisarza, pierwszy spisany na kartce tekst
lubianej wokalistki, szkic malarki, która teraz ma
wystawę w Tokio – fani takich artystów zapłacą za
pamiątki z nimi związane krocie, a dochód – jest wart o
wiele, wiele więcej...
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dopilnowanie, by przy każdym zgłoszeniu pojawiły
się kluczowe informacje: co jest przedmiotem akcji –
kto ofertuje daną propozycje – do kiedy trwa
licytacja – cena minimalna – ewentualnie: normalna
wartość rynkowa przedmiotu lub usługi – co jaką
kwotę można zwiększać daną licytację – jak i gdzie
ma być zrealizowana wpłata – jak i gdzie ma być
zrealizowany odbiór wylicytowanego przedmiotu lub
usługi – po czyjej stronie są ew. koszty
transportu/wysyłki danego przedmiotu,
weryfikowanie wiarygodności propozycji zgłaszają-
cych, ich akceptacja i publikacja postów,

 ADMINISTRACJA 

     Bliskim Julki w ekspresowym tempie udało się cudem
znaleźć „julkowych aniołów”, którzy zajęli się
administracją zbiórki. W szczytowym momencie to było
blisko 10 osób pracujących non stop! Jeśli planujesz
licytacje dla swojej zbiórki, zaplanuj od razu, kto
zajmie się ich administracją. To ogrom pracy. 
 
  Grupa administratorów zbiórki stworzyła swój
precyzyjny model działania, którym dzielimy się tutaj, by
ułatwić ci proces organizacji twojej akcji.

 Poza samą promocją takiej grupy konieczne było:
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przygotowanie schematu odpowiedzi i ich publikacja:
  
  a) przypominanie w komentarzach o zbliżających się
końcach poszczególnych licytacji 

 b) zakończenie zbiórki i wyłonienie zwycięzcy w komen-
tarzu: „Zwycięża X! Gratulujemy i dziękujemy za wsparcie! 
 Prosimy o przesłanie w komentarzu lub wiadomości
prywatnej potwierdzenia przelewu na zrzutkę
https://zrzutka.pl/sercejulki. Pozwoli nam to zamknąć
licytację. Prosimy właściciela licytacji o usunięcie postu po
zrealizowaniu licytacji i potwierdzeniu odbioru przedmiotu.”

  c) dopilnowanie czy potwierdzenie przelewu zostało
opublikowane w komentarzu 
 
  d) weryfikacja czy przelew wpłynął na konto zbiórki +
informacja o potwierdzeniu wpłaty 

  e) reagowanie na bieżące wydarzenia – brak odzewu od
licytującego, brak odpowiedzi od osoby wystawiającej
dany przedmiot czy usługę, brak wpłat itp. itd. 

  Aby nie pogubić się w gąszczu licytacji, grupa
administratorów stworzyła niezależny plik w Excelu.
Wprowadzano tam każdą licytację z opisem jej statusu. 
Była to jedyna szansa, by jakkolwiek zapanować nad
ogromem dobra, jaki napłynął do nas od zupełnie obcych
ludzi. 
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Grupy licytacyjne to duże wyzwanie organizacyjne, ale 
i wielka pomoc. Warto więc się temu poświęcić.
Jednocześnie namawiamy, by nie rezygnować przy tym z
prowadzenia niezależnego profilu na Facebooku czy w
innych social mediach. Grupa licytacyjna nie pozwala w
łatwy i szybki sposób zapoznać się z akcją i być na
bieżąco. Informacje na ten temat „przykrywają” te
dotyczące poszczególnych licytacji. Tymczasem proste
dotarcie do podstawowych informacji o zbiórce jest dla
wielu darczyńców kluczowe, by ją wesprzeć! Pamiętaj o
tym, wpisując dane w zakładce „informacje” na profilu
twojej akcji. Linki do twojej zbiórki oraz do fundacji, która
twoją akcję powadzi, zdecydowanie się przydadzą.
Pozwolą odbiorcy szybko zweryfikować twoje działania 
i pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości co do ich
wiarygodności. 
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 EVENT ONLINE 

    Pisałyśmy, że organizacja eventów charytatywnych
często wiąże się ze sporymi kosztami. Może warto
więc rozważyć dużo tańsze akcje stworzone stricte
z myślą o publikacji w social mediach? Może by tak
zapłacić za dobrze nakręcony filmik, który będzie miał
tysiące odsłon albo zrobienie zdjęć nabijających ci setki
„lajków”? Takie koszty dają sporą szansę, by stać się nie
tyle wydatkami, co inwestycją. I znów nie chodzi tylko o
pieniądze, bo walutą jest również czas. Może zamiast
spędzać godziny na zbiórce do puszek „w realu”, lepiej
nagrać pomysłową rolkę na Instagram lub filmik na
TikToka i w ten sposób namówić do wsparcia twojej akcji
zdecydowanie szersze grono odbiorców? Nie negujemy
tradycyjnych form działania, ale chcemy przekie-
rować twój tok myślenia na nowe technologie,
które mogą zrewolucjonizować zasięg twojej
zbiórki.

 NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK?

  Pewnie nie jest ci łatwo na myśl o konieczności
przełamania się, opowiedzenia swojej historii w mediach
społecznościowych i wpuszczeniu do swojego życia
obcych ludzi. To najprawdopodobniej najtrudniejszy
moment psychicznie – ale nie technicznie! Opublikowanie
postów czy relacji to dopiero pierwszy krok.
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   Równie trudne, jeśli nie trudniejsze wyzwanie stoi przed
tobą chwilę później. Chodzi o dotarcie ze swoją publikacją
do jak najszerszego grona odbiorców. Miej więc
świadomość, że poza samym wykreowaniem twojego
„contentu”, powinieneś się liczyć z koniecznością
poświęcenia czasu na jego „promocję”. Wysyłanie
wiadomości prywatnych do znajomych z prośbą o
udostępnienia postów (koniecznie publicznych!),
publikowanie postów z prośbą o share’owanie informacji
o twojej zbiórce, zostawianie komentarzy na profilach
innych ludzi czy organizacji, które potencjalnie mogą ci
pomóc albo mają twoją docelową grupę odbiorców
wśród swoich followersów – to tylko niektóre z
pomocnych rozwiązań. To zdecydowanie mniej kreatywna
część prowadzenia mediów społecznościowych zbiórek,
która nie od razu przyniesienie efekty. Idealna dla
skrupulatnych i cierpliwych. My mogliśmy liczyć na takie
dobre duszyczki, jakie działały w tym zakresie w naszym
imieniu. Może znajdziesz je i ty?

 DOBRE WSPARCIE 

   Nie ma się co oszukiwać – rozbudowana aktywność w
social mediach wymaga sporo pracy, a tym samym 
i czasu. Jeśli masz możliwość, spróbuj wśród bliskich ci
osób znaleźć taką, która będzie mogła pełnić funkcję
twojego „menedżera ds. social mediów”. Zbiórka to, jak
już wiesz z poprzednich rozdziałów, sporo obowiązków i
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szczególnie w przypadku akcji charytatywnych – także
stresu. A poza nią przecież nadal toczy się normalne lub
chociaż względnie normalne życie. Może ci więc być
trudno przelewać na papier, a w zasadzie klawisze
klawiatury, historie z twojej codzienności. Tymczasem bez
nich nie ma szans na sukces. Pomyśl, czy ktoś z osób, z
którymi masz dobry, regularny (choćby wirtualny) kontakt,
radzi sobie z pisaniem? Być może zna nawet narzędzia
mediów społecznościowych? Kojarzysz kogoś takiego?
Jeśli tak, jesteś wielkim szczęściarzem. Poproś o pomoc 
i stwórzcie online’owy team!

  AHOJ, PANIE KAPITANIE!

   Jeśli jeszcze tego nie poczułeś/aś, natychmiast zdaj
sobie sprawę, że to ty jesteś kapitanem statku pod
nazwą #ZBIÓRKA. Nawet jeśli odzew na twoje posty
zbacza z kursu, który obrałeś/aś, pamiętaj, że to
cały czas ty dzierżysz w dłoni koło sterowe. Możesz
mieć u swojego boku świetną załogę, ale to ty kierujesz
uwagą i zaan-gażowaniem społeczności, jaką
stworzyłeś/aś. Masz pełne prawo selektywnie
przedstawiać swój rejs. Przemilczeć jedne, a podkreślić
inne wątki. Bynajmniej nie namawiamy tu do
przeinaczania prawdy, ale świadomego fokusowania
zaangażowania twojej grupy odbiorców na realizacji
twoich celów. Nie zapominaj też, że żadna żaglówka nie
popłynie prosto pod wiatr. Żeby dostać się do wymarzo-
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nego miejsca, trzeba halsować – często zmieniać kurs,
raz na prawo, raz na lewo, tak, by nabrać wiatru w żagle.
Jeśli nie za pierwszym razem, to za drugim – znajdziesz
najlepsze ustawienie i obierzesz kurs ostro na wiatr.
Wprost do swojego celu. Wytrwałość to cecha niezbędna.

 NIE TYLKO ZASIĘGI 

    Media społecznościowe wymagają sporo czasu i pracy.
Mogą jednak posłużyć ci nie tylko jako sposób na
promocję zbiórki czy samo zbieranie pieniędzy.
Prowadząc profile akcji, tworzysz zaangażowaną
społeczność. Bardzo wiele dajesz jej ty – odmieniane
przez nas przez wszystkie przypadki poczucie
sprawczości, wspólnoty, lepszy nastrój dzięki wykonaniu
dobrego uczynku. Nawet nie zdajesz sobie jednak
sprawy, jak wiele od tej grupy możesz dostać w zamian.
To w dużej mierze ludzie szczerze zainteresowani twoim
losem, kibicujący twojej akcji. Ich wsparcie może się
okazać bezcenne w trudnych chwilach. W końcu nie
będziesz już sam/a w wierze, że mimo wszystko
#MusiByćDobrze. Będziesz miał/a swoją grupę
wsparcia. Wirtualny lajk bądź komentarz nie zmienią
twojej zbiórki, ale mogą zmienić twoje nastawienie do
niej w chwili kryzysu. Ponadto dzięki mediom społecz-
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nościowym możesz też w łatwy sposób trafić na
ludzi w sytu-acji podobnej do twojej. Wymiana
doświadczeń może dać ci nie tylko psychiczne
wsparcie, ale też wiele praktycznych rozwiązań
twoich problemów.

 PO ZBIÓRCE

 Niemal profesjonalne prowadzenie mediów
społecznościowych i potraktowanie zbiórki prawie jak
kampanii internetowej, może się wiązać z koniecznością
poniesienia kosztów. Jeśli uda ci się stworzyć profile o
dużych zasięgach, po akcji możesz je sprzedać. W ten
sposób masz szansę na odzyskanie przynajmniej części
wydanych pieniędzy. Najczęściej jednak obserwujemy, że
właściciele takich profili czy grup z licytacjami przekazują
je autorom kolejnych zbiórek. Nie oznacza to jednak, że
pozostaje się z niczym. Umiejętności, które nabyłaś/eś za
sprawą prowadzenia mediów społecznościowych zbiórki
to twój ogromny kapitał. Masz już całkiem niezłe
podstawy do pełnienia funkcji social media managera.
Kto wie, może to będzie twój nowy zawód? 

 



    Możesz też tak jak my, zmienić profil zbiórki w profil o
zupełnie innym charakterze. Tak też przekształcając się z
#SERCEJULKI powstało #MusiByćDobrze. Od razu z
grupą 7,5 tysiąca obserwatorów. Jak się jednak okazało,
prowadzenie profilu po dłuższym czasie jego uśpienia
oraz po zmianie tematycznej wcale nie jest takie łatwe!
Wszyscy nadal najbardziej cieszą się z postów o Julce i jej
spełnionym marzeniu w postaci zdrowego życia. Takie
opowieści też u nas znajdziesz! 

Wierzymy jednak, że za sprawą #MusiByćDobrze
pomożemy spełnić podobne marzenia tysiącom
ludzi w analogicznej sytuacji. To możliwie tylko z
Twoim udziałem. Liczymy więc na Ciebie. 
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   Nadchodzi. Wielkimi krokami zbliża się ON. Upragniony
finał twojej zbiórki. Niezależnie od tego, czy przed tobą
ostatnią prosta, by ogłosić sukces, czy też konieczność
przedłużania terminu akcji bądź jej ponownej organizacji,
bo celu nie uda się osiągnąć – czeka cię prawdziwy
emocjonalny rollercoaster. 

 PRELUDIUM 

  Dla Dominiki sporym stresem były chwile tuż przed
finałem zbiórki. Nasza dobrze naoliwiona maszyna
„zbiórkowa” tak mocno się rozpędziła, że nie sposób jej
było zatrzymać jednym postem w mediach
społecznościowych. Wiedziałyśmy, że informacja z cyklu:
„mamy dwa miliony, dziękujemy, Julka leci do Bostonu” to
zdecydowanie za mało. Część akcji przecież nadal jesz-
cze trwała. Inne były dopiero zaplanowane. Choć suma
była już prawie zebrana, to pieniądze ciągle spływały na
konto. Ludzie sami z siebie robili wyliczenia, że cel już
prawie osiągnięty i pisali do nas „ile jeszcze”. Podobnie
zresztą media. Dodatkowo, choć zbliżaliśmy się już do
wspomnianych dwóch milionów, nikt z nas do końca nie
wiedział, czy ta kwota rzeczywiście wystarczy. Tę
informację można było uzyskać dopiero po zakończeniu
leczenia. Pojawiały się więc wątpliwości, czy zbiórkę
zamykać całkowicie, czy zostawić sobie jakąś furtkę. Taką
wolę pomagania trudno przecież wskrzesić na nowo. 

187



   Pytanie JAK WYSTOPOWAĆ AKCJĘ spędzało nam sen
z powiek. Wiedziałyśmy bowiem, że to kluczowy
moment, w którym jednym nieudolnym posunięciem
łatwo zachwiać uczciwością i wiarygodnością całej
zbiórki, a tym samym nas samych. Nikt z nas nie miał
oczywiście nic do ukrycia, nikt nikogo nie chciał oszukać,
ale kwestia właściwej KOMUNIKACJI stanowiła w
tym momencie nasze „być albo nie być”. 
 
  Byłyśmy pewne, że równocześnie z ogłoszeniem na
tydzień przed końcem akcji informacji: „mamy dwa
miliony”, w głowach ludzi natychmiast zrodzi się pytanie
„CO DALEJ”. Nasza grupa organizatorów liczyła wiele
osób, ale nie na tyle, by móc indywidualnie odpowiadać
na każde takie pytanie. Musiałyśmy od razu wymyślić
komunikację na szeroką skalę. Jednocześnie cały czas
bazowałyśmy wyłącznie na swojej intuicji i próbie
przewidzenia reakcji, jakie mogą się u ludzi pojawić. Nie
miałyśmy doświadczenia w takiej sytuacji ani gotowego,
sprawdzonego scenariusza, jak postąpić. I gdzie tu ta
sielankowa radość, którą na początku zbiórki
zakładałyśmy, że będzie nam towarzyszyć, gdy
uzbieramy całą kwotę? 
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 O KROK PRZED DARCZYŃCĄ

 Żeby rozwiązać sytuację, postanowiłyśmy klarownie
wyznaczyć swoje priorytety i tobie też to
polecamy.

  Priorytet I: najważniejszym było dla nas nie dać
powodów, by ktokolwiek kiedykolwiek mógł choć
przez sekundę pomyśleć, że cokolwiek z
zebranych pieniędzy trafi na cel inny niż leczenie
Julki. Szczególnie z potencjalnej „nadwyżki”. Nigdy nie
miałyśmy wątpliwości co do swoich czystych intencji, ale
rozumiemy, że po wielu oszustwach przy okazji różnych
zbiórek, ludzie mają prawo być ostrożni czy nawet
podejrzliwi. Tym bardziej, gdy akcja prowadzona jest
jako inicjatywa oddolna, głównie na portalu, na którym
każdy bez niemal żadnych ograniczeń może założyć
swoją zbiórkę. 
 
   Priorytet II: nie zniweczyć ogromnej pracy ludzi,
którzy podjęli się już organizacji zaplanowanych
na nieco późniejszy termin wydarzeń na rzecz
zbiórki. 
 
 Priorytet III: wystopować zbiórkę, ale jej
całkowicie nie zamykać, jako że nie wiemy
dokładnie, ile będzie kosztowało leczenie Julki.
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Biorąc pod uwagę swoje priorytety, wiedziałyśmy, że
musimy wyprzedzić reakcje ludzi. Od razu
odpowiedzieć na pytania, które mogą pojawić się w ich
głowach. W rozdziale dotyczącym strategii zbiórki,
pisałyśmy, że warto być „o krok przed” darczyńcami.
Umieć przewidzieć sytuacje czy zachowania, o których
oni jeszcze nawet nie zdążyli pomyśleć. Finał akcji jest
zdecydowanie momentem, by tę zasadę zastosować.
 
  Jakie znalazłyśmy rozwiązanie? Oto nasz post z 10
stycznia 2020 roku. Analogiczny komunikat wysłałyśmy
do wszystkich mediów zaangażowanych w akcję. 
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 „MAMY 2 MILIONY ZŁOTYCH ! ! !
JULKA POLECI NA OPERACJĘ DO BOSTONU ! ! !

AKCJA #SERCEJULKI W TOKU!

https://www.facebook.com/hashtag/sercejulki?__eep__=6&__tn__=*NK*F


1, 55 mln na www.zrzutka.pl/sercejulki
i 450 tys. łącznie na koncie Fundacji oraz PayPal

DZIĘKUJEMY !!!!!!!!!
 

 To wszystko wyłącznie dzięki Wam, Nasi Aniołowie!!!
 

Na starcie myśleliśmy, że uda nam się podziękować każdemu z
Was z osobna. Dziś jednak na samej zrzutce mamy 18,5 tys.

Julkowych Aniołów, w grupie @Licytacje dla Julki 25 tys.
użytkowników, a na FB Serce Julki prawie 6,5 tys. osób. Wsparcie

płynie do nas od dalszych 
i bliższych znajomych, od bydgoszczan, od całej Polski, naszych

rodaków przebywających za granicą oraz obcokrajowców.
 

Wszystkim razem i każdemu z osobna z głębi naszych serc
dziękujemy – tak szczerze i radośnie jak uśmiecha się do nas

Julka! 
 

Pozwoliliście nam uwierzyć, że spełnią się marzenia naszej
starszej córeczki Laury z Listu do Św. Mikołaja, 

w którym prosiła, aby jej Siostrzyczka Julka wyzdrowiała 
i razem z Mamą wróciła do domu.

 
 Nadzieja na ratunek w Bostonie przemienia się w fakt!

Choć mamy w sobie dużo lęku i obaw, mocno wierzymy, że
>>>19. lutego 2020 roku<<< 
Julka przejdzie udaną operację.

Będzie to operacja na jednym malutkim serduszku, ale takim, dla
którego biją tysiące innych serc. Będą przy niej tysiące aniołów.
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Wierzymy, że nasza siła, którą zawdzięczamy poczuciu jedności z
Wami wszystkimi, pomoże również i Julce w najważniejszym dla

niej momencie.
 
 

AKCJA #SERCEJULKI W TOKU!
 

Zbiórka pozostaje otwarta.
 
 
 

 Tylu ludzi w tak bezinteresowny sposób wsparło nas materialnie!
Nie moglibyśmy prosić Was o ani złotówkę więcej. Jesteśmy pełni
wdzięczności i pokory wobec tego, co nas spotkało. Jako rodzice
kierujemy się jednak przede wszystkim dobrem Julii. Czy koszty

leczenia nie przekroczą potrzebnych nam na dziś 2 mln zł
dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu.

 
 Ewentualną nadwyżkę traktujemy jako „poduszkę powietrzną” na

dodatkowe koszty leczenia Julki. Jeśli będziemy musieli z niej
skorzystać, na pewno Was o tym poinformujemy. Jeśli, w co
wierzymy, tak się nie stanie - mamy już pomysł, na jaki cel

charytatywny ją przekażemy! Będzie to dla nas niezwykła szansa na
to, aby podzielić się dobrem, które nas spotkało! Aby przekazać

komuś dalej konieczną pomoc!
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Co dalej ze zbiórką?

 

Nikt z nas nie przypuszczał, że uda nam się zebrać pełną kwotę na
6 dni przed zaplanowanym końcem zbiórki! W związku z tym mamy

jeszcze zaplanowanych dużo wydarzeń charytatywnych, w które
zaangażowanych zostało już wiele osób i wiele godzin pracy.

Z szacunku i ogromnej wdzięczności dla wszystkich tych inicjatyw
nie moglibyśmy zamknąć ich i anulować. Wszystkie zaplanowane

wydarzenia odbędą się.
 

 Grupa licytacyjna zgodnie z planem również pozostanie otwarta –
do 15 stycznia, aby sfinalizować wszystkie licytacje, które będziecie

chcieli doprowadzić do końca.
 

Nadal mamy do Was jedną, kluczową prośbę – prosimy Was o
najważniejsze, czyli o wsparcie duchowe. Wasze ciepłe słowa i

poczucie jedności dodaje nam mnóstwa sił.
 

 W ogromnej wdzięczności będziemy dzielić się z Wami dalszą
częścią naszej historii.

 
Wierzymy, że uda nam się dopisać do niej zakończenie „żyli długo i

szczęśliwie”.
 

Dziękujemy Wam za wszystko. Wdzięczni na zawsze,
 

Julka, Laura, Alicja i Kamil
i cały team #SERCEJULKI”
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niemal zerowy hejt – zero wątpliwości dotyczących
uczciwości naszych działań 
zachowanie przez nas szacunku do serca i pracy
organizatorów różnych wydarzeń na rzecz zbiórki,
które w większości się odbyły, lecz niekiedy w nieco
zmodyfikowanej formie, np. duży koncert „Od serca
dla serca Julki” na Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym w Bydgoszczy, zrealizowano jako
podsumowanie I etapu zbiórki – podziękowanie za
dotychczasową pomoc, a nie klasyczny koncert
charytatywny. Mimo to w jego trakcie zebrano
kilkadziesiąt tysięcy złotych!
pozyskanie dalszych wpłat na wypadek, gdyby
leczenie było droższe (a finalnie takie było), ale już bez
naszych aktywnych działań w zdobywaniu tych
środków. 
możliwie najspokojniejsze zamknięcie trwających akcji
zbiórkowych 
bardzo pozytywny odbiór wiadomości, akcji i co
ważne i do dziś dla nas wzruszające – niezaprzestanie
wspierania Julki, a jedynie zmiana rodzaju tej pomocy
– z finansowej na duchową. 

Rezultaty naszego komunikatu: 
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lawina wiadomości z namawianiem nas, na jakie cele
charytatywne wpłacić ewentualną nadwyżkę, mimo
informacji w poście, że mamy już pomysł, kogo
wesprzemy 
nakłanianie nas do założenia fundacji czy
stowarzyszenia zajmującego się zbiórkami. Wówczas
obiecałyśmy sobie, że ze względu na ciężar
psychiczny, jaki niesie za sobą ta tematyka, nigdy tego
nie zrobimy. Słowa, jak widać – ku naszej dzisiejszej
radości i, mamy nadzieję, waszemu pożytkowi – nie
dotrzymałyśmy

Rezultaty, których do końca nie przewidziałyśmy: 

 
Po co o tym tak szczegółowo piszemy? Bo mamy
wrażenie, że finał udanej zbiórki jest wbrew
pozorom jednym z trudniejszych momentów akcji.
Pamiętamy, jak my biłyśmy się wtedy z różnymi
myślami i pomysłami, co zrobić. Chciałybyśmy,
żebyś dzięki naszej historii miał/a trochę łatwiej.
Żebyś wiedział/a, na co się nastawić, umiał/a
przewidywać konsekwencje. Oczywiście, każda
zbiórka jest inna, ale schemat pozostaje ten sam. I
naczelna zasada: bądź krok przed darczyńcą.
Przewiduj to, o czym inni jeszcze nawet nie
pomyśleli.



 OCZEKIWANIA VS RZECZYWISTOŚĆ

   Opisana przez nas przed chwilą historia to tylko jeden z
aspektów finału zbiórki. Powiedzmy, że jego strona
organizacyjno-komunikacyjna. Pozostaje jeszcze kluczo-
wa kwestia – emocje. Nie chcemy cię straszyć, ale
przygotować na to, co może się wydarzyć. Być może w
twoim przypadku będzie zupełnie inaczej. Okażesz się
prawdziwym siłaczem i szczęściarzem. Jeśli jednak nie –
chcemy, żebyś miał_a poczucie, że twoje różne emocje
przy finalne zbiórki nie są niczym dziwnym. Nam tej
świadomości brakowało. Nie chcemy, żebyś ty czuł_a się
ze sobą źle, bo nie jesteś w stanie sprostać
oczekiwaniom ludzi względem twoich uczuć, gdy te mogą
być zupełnie inne niż twoich darczyńców. 
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Zaproszenie na Koncert Charytatywny
 „Od serca dla serca Julki”

https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/121933839310794


  Sukces = radość? Oczywiście, ale nie tylko. Wielo-
krotnie pisałyśmy, że finał zbiórki był dla nas wszystkich
ogromnym zaskoczeniem. 
 
   Dominika i cała reszta świata: Mamy dwa miliony. Julka
leci do Bostonu! Dziękujemy! Świat jest piękny, ludzie
wspaniali. Marzenia się spełniają! Euforia!
 
   Alicja i najbliżsi Julki: Mamy dwa miliony. Julka leci do
Bostonu! Dziękujemy! Świat jest piękny, ludzie wspaniali. Ale
ja tak bardzo się boję! 

    Rozpoczynając zbiórkę, zakładasz, że jeśli się ona uda,
twoja radość nie będzie znała granic. W dużej mierze tak
jest, ale pojawia się też ogrom innych emocji, które
niekiedy to szczęście potrafią skutecznie przytłumić.
Szczególnie w przypadku zbiórek charytatywnych na
leczenie czy ratowanie życia. Wyznaczony cel zbiórki ze
sfery marzeń przechodzi do rzeczywistości. Staje się
faktem. Wszyscy wspierający akcję oczekują od ciebie
euforii, którą sami odczuwają. W końcu udało się
osiągnąć cel. A ty… ty po prostu masz prawo się bać.
Sukces zbiórki dla ciebie był de facto raptem środkiem
do osiągnięcia twojego prawdziwego, naczelnego celu.
Niezbędnym środkiem, ale nadal tylko nim. Twój cel jest
o wiele większy i bardziej skomplikowany do
zrealizowania.
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    Masz już jednak pieniądze, szansa na jego osiągnięcie
niewspółmiernie wzrosła. Teraz „tylko” przystąpić „do
dzieła”. Już nie ma wymówek. Nie ma wymigiwania się czy
tłumaczeń. To piękna perspektywa, ale stojąc z boku, bo
gdy dotyczy twojego życia, jest też po prostu szalenie
stresująca. W końcu bardzo ci zależy. Może na niczym
innym bardziej, jak właśnie na realizacji marzenia, o
które tak zaciekle walczyłeś. Jeśli nie jest to akcja
charytatywna, a projekt zależy w pełni od ciebie –
dodatkowo czujesz ogromną presję, by nie zawieść
rzeszy ludzi, którzy cię wsparli. Przecież ci zaufali.
Powierzyli swoje pieniądze, ale i podzielili się swoim
sercem. Nie chcesz stracić jednego ani drugiego. Jeżeli
była to z kolei akcja charytatywna – perspektywa
ryzykownej operacji czy trudnego leczenia też nie daje
powodów do spokoju.
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SPADEK ADRENALINY

   Ponadto, po zebraniu potrzebnej kwoty w grupie, która
pomagała ci w organizacji, szybko i drastycznie spada
adrenalina wyzwalająca się w trakcie akcji. Pojawia się też
po prostu zmęczenie. Wszystko zaczyna przeszkadzać,
drażnią niedostrzegalne dotąd drobiazgi. Trudniej się
porozumieć. Zaczynają się więc pierwsze tarcia. 
 
  Ty sam też czujesz się wyczerpany/a. Tymczasem od-
nosisz przy tym wszystkim wrażenie, że darczyńcy ocze-
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kują, że będziesz równie szczęśliwy, jak oni teraz. Nikt nie
zdaje sobie jednak sprawy, z tego, co ty – że o ile ich rola
właśnie się skończyła, o tyle twoja dopiero się zaczyna. 
 Jeśli przeraziłeś/aś się samym tym opisem –
niepotrzebnie. Jeżeli sytuacją, bo analogiczna czeka przy
okazji twojej zbiórki – weź głęboki oddech. Po pierwsze
– wiesz już, co może się wydarzyć, więc możesz się
na to przygotować, choćby znajdując swoje własne
sposoby na ujście trudnych emocji. Po drugie –
zastanów się, czego się tak naprawdę boisz. Jeśli
nie jest to zbiórka charytatywna i nie chodzi o
życie lub zdrowie bliskiej ci osoby, w zasadzie wiele
lęków to „tylko” czarne scenariusze generowane w
twojej głowie, a nie realnie istniejące zagrożenia.
Przecież skoro potrafiłeś/aś zorganizować
skutecznie dużą zbiórkę i stworzyć wokół niej
przechylną ci społeczność, to świadczy o naprawdę
sporej odwadze, umiejętnościach, niezłych
kompetencjach i szczęściu. Poradzisz sobie więc i z
realizacją celu, do osiągnięcia którego zbiórka była
środkiem. W dodatku masz już też życzliwych ci
ludzi, którzy tak jak udzielili ci wsparcia
finansowego, tak też chętnie pomogą w inny
sposób, choćby mentalnie ci kibicując. A ten rodzaj
wsparcia będzie bezcenny także w akcjach
charytatywnych. Alicja powiedziała kiedyś, że za 
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sprawą akcji zrozumiała jedno: strach jest
normalnym uczuciem i będzie się pojawiał
niejednokrotnie. Ważne, by się mu nie poddawać,
lecz iść z nim ramię w ramię. Tak, by za chwilę go
wyprzedzić.

  Sposobem Alicji na radzenie sobie z trudnymi
emocjami było przyjmowanie tylko faktów. Bez
przypuszczeń i czarnych scenariuszy, którymi regularnie
straszyli ją lekarze. Pomyśl o tej metodzie w kontekście
swoich obaw. Przecież obiektywnie analizując sytuację,
fakt jest tylko jeden: ODNIOSŁEŚ SUKCES. TWOJA
ZBIÓRKA ODNIOSŁA SUKCES DZIĘKI TOBIE. „UMIESZ W
SUKCESY”. TAK BĘDZIE TEŻ PRZY REALIZACJI CELU AKCJI! 
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  Jeśli i to nie pomaga, spróbuj w miarę możliwości
odciąć się na chwilę od całej akcji. Będzie to
trudne, bo finał udanej zbiórki na ogół oznacza
wzmożone zainteresowanie nią wśród darczyńców
i mediów. Może jednak uda ci się poprosić kogoś
bliskiego o czasowe przejęcie prowadzenia
komunikacji zbiórki. Będzie ci na pewno łatwiej,
gdy dasz sobie przestrzeń, by oswoić emocje, jakie
ci towarzyszą. Nic dziwnego, że jesteś chwilowo
wyczerpany/a fizycznie i psychicznie. W końcu
osiągnąłeś/aś wielki sukces. To wymagało ogromu pracy i
wyrzeczeń. Tymczasem w przypadku zbiórek nie jest to
jeszcze moment, abyś mógł pozwolić sobie na
świętowanie. Na to przyjdzie pora dopiero po
zrealizowaniu celu, na który pozyskiwałeś/aś pieniądze.
Czas jednak na nowo zebrać siły i motywację do walki o
to, co dla ciebie naprawdę ważne. Pamiętasz, jak bardzo
o tym marzyłeś/aś na początku akcji?

 CO, JEŚLI SIĘ NIE UDAŁO? 

 JESZCZE się nie udało. To chyba najwłaściwsze
podejście, choć zdajemy sobie sprawę, że trudne do
zaakceptowania, gdy zbliżający się termin końca zbiórki
nie jest równoznaczny ze 100% potrzebnej kwoty.
Możesz ogłosić: „nie udało się, przegraliśmy”, ale możesz
też powiedzieć: „JESZCZE się nie udało, walczymy dalej”. 
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Suma na koncie będzie w danym momencie taka sama,
ale czy tak zostanie, czy się zwiększy, zależy już tylko do
ciebie. 

 WSTECZNY BIEG

  Każde niepowodzenie boli. To, do którego trzeba się
przyznać publicznie – tym bardziej. Trochę wstyd, że nie
wyszło. Trochę przykro, że wsparcie tylu ludzi i tak nie
pozwoli na realizację celu. Żal też czasu, pracy i środków
poświęconych dotychczas na zbiórkę. Dlatego tak
bardzo cię namawiamy – wiele razy przemyśl, zanim
podejmiesz decyzję, co dalej.  Oczywiście są portale,
które zakładają z góry, że jeśli nie zbierasz 100% kwoty,
wszystko przepada – wraca do darczyńców.
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 Jednak nawet w takiej sytuacji nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby rozpocząć akcję jeszcze raz. Na wielu
innych stronach masz również możliwość przedłużenia
czasu zbiórki. Zastanów się nad tym. To nie porażka. To
dowód siły do walki, trudniejszej, niż można się było
spodziewać. Jeśli natomiast realizacji celu nie da się
przełożyć w czasie i musisz te pieniądze zebrać „tu i
teraz”, to tuż przed finałem akcji wciśnij na chwilę
wsteczny bieg, by nabrać rozpędu i wystartować w
kierunku zupełnie innym niż dotychczas. Czasami
efekt zaskoczenia darczyńców daje rezultat, jakiego nikt
by nie przewidział/a. To rozwiązanie może zresztą być
skuteczne nie tylko, gdy goni cię czas, ale po prostu
zbiórka nie idzie po twojej myśli. Skoro plan A się nie
udał, spróbuj planu B. Zrewiduj, co dotąd wyszło, a co
nie. Co przełożyło się na najwięcej wpłat, a na co nie
warto więcej tracić energii. Bezcenne będzie tu wsparcie
życzliwej ci osoby trzeciej. Sam/a, co w pełni naturalne,
zatraciłeś/aś już obiektywne spojrzenie i brakuje ci
świeżego podejścia do akcji. 

Jeśli nie masz takiej osoby w swoim otoczeniu –
napisz do nas. Chętnie ci pomożemy. Po to

jesteśmy. 
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ROZDZIAŁ XIII
 

PO ZBIÓRCE 
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Koniec. Udało się. Pieniądze zebrane. Cel zrealizo-
wany. Możesz wracać do swojego starego życia. 

Czy aby na pewno?
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ZDROWA JULKA JEST W DOMU 

https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/150381596466018
https://www.facebook.com/musibycdobrze/photos/150381596466018


W DRODZE NA SZCZYT 

   Już prawie zapomniałeś/aś, że chwilę temu ogłosiłeś
/aś sukces swojej zbiórki. Teraz twoją uwagę zaprząta
wyłącznie realizacja celu. To wyzwanie porównywalnie
trudne do zebrania całej kwoty, albo nawet wielokrotnie
trudniejsze. Nic dziwnego, że chcesz móc się w pełni na
nim skupić. Tymczasem darczyńcy zasypują cię
pytaniami, jak ci idzie, czy już wszystko
przygotowałeś/aś, czy zorganizowałeś/aś niezbędne
elementy. Do tego seria pokrzepiających wiadomości z
cyklu: trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze itp. itd.
Ciekawość ludzi, którzy cię wsparli, jest oczywiście
rzeczą zupełnie naturalną. Równie naturalne jest też to,
że ty chcesz mieć święty spokój. Nie chodzi tu
bynajmniej o lekceważenie kogokolwiek czy też
zapominanie o tym, ile od tych ludzi dostałeś/aś.
Doceniasz również wysyłane ci motywujące i pozytywnie
nastrajające życzenia. Chcesz jednak teraz TYLKO i AŻ
móc poświęcić się swoim priorytetom. Rozdźwięk
pomiędzy twoimi potrzebami a rzeczywistością może
dać się we znaki, jak przy finale samej zbiórki.
Szczególnie przy akcjach charytatywnych, w których
realizacja celu stanowi często obciążającą psychicznie
ryzykowną walkę o życie czy zdrowie. 
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    Na tym etapie tego rodzaju zbiórek u większości
da się zauważyć znaczący spadek aktywności w
social mediach i innych kanałach komunikacji.
Nadal niektórzy darczyńcy odbierają to opacznie:
„dostali pieniądze, a teraz nawet się nie odezwą”.
Wierzymy, że uda się ten stereotyp zmienić. W
rzeczywistości bowiem milczenie wynika
wyłącznie z trudów codzienności w postaci
operacji bliskiej osoby czy wycieńczającego
leczenia. Chcemy więc, żebyś jako organizator zbiórki
nie dał/a się ewentualnym wyrzutom sumienia
wynikającym z faktu, że nie jesteś chwilowo w stanie
sprostać oczekiwaniom darczyńców. Pozwól sobie
skupić się na celu akcji. Zadbaj o siebie. Jeśli sam/a
tego nie zrobisz, nikt inny tym bardziej, a bez
ciebie nie ma przecież szans na powodzenie całej
misji. Aby tak się stało, podobnie jak pod koniec
zbierania pieniędzy, rozważ poproszenie kogoś
bliskiego o pomoc w prowadzeniu komunikacji
akcji.
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AKTUALIZACJA DOT. STANU ZDROWIA JULKI OD DOMINIKI
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RELACJA ZE SZPITALA „ŻEGNAJ OIOMIE” 
TYM RAZEM NIE OD ALICJI, A OD CIOCI JULKI – DOMINIKI 

https://www.facebook.com/watch/?v=136782557740539
https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/139565017547676
https://www.facebook.com/watch/?v=136782557740539
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FINAŁ TO POCZĄTEK

  Niezależnie od tego, na jakim portalu, w jakiej fundacji
czy stowarzyszeniu i w jakiej formie organizowałeś/aś
zbiórkę, musisz wiedzieć, że jej finał nie oznacza końca
twoich działań z nią związanych. Przed tobą rozliczenie
zebranych pieniędzy czy innych dóbr materialnych.
 
   Większość organizacji realizujących zbiórki zajmie się ich
rozliczeniem w twoim imieniu, oczywiście na podstawie
dostarczonych przez ciebie dokumentów potwierdza-
jących wydatki. Sytuacja wygląda na ogół podobnie z
portalami internetowymi przeznaczonymi do
prowadzenia takich akcji.

URZĄD SKARBOWY 

  Przypominamy jednak o magicznej kwocie: 4902 zł, o
której pisałyśmy już w rozdziale V „Ile zbierać i jakie
formy wpłat przygotować”. Jeśli w formie darowizny
pieniężnej lub rzeczowej od jednej osoby otrzymałeś
równowartość tej sumy bądź jej wielokrotność – musisz
rozliczyć podatki w Urzędzie Skarbowym. Masz na to 30
dni. 
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sprawozdania ze zbiórki publicznej,
sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebra-
nych ofiar.

wysokości i rodzaju zebranych w okresie sprawo-
zdawczym ofiar,
wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji
zbiórki publicznej w okresie sprawozdawczym, które
zostały pokryte z zebranych ofiar.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 Jeśli podjąłeś/aś się samodzielnej organizacji zbiórki
publicznej (o tym, która zbiórka zalicza się do zbiórki
publicznej, przeczytasz w rozdziale nr VI „Prawo do
zbiórki”), musisz sam/a pamiętać o rozliczeniu akcji
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możesz je
sprawdzić na rządowej stronie. 
 
 Nastaw się na przygotowanie dwóch kluczowych
dokumentów: 

 
  Poza podstawowymi danymi, będziesz zobligowany/a
podać w nich informacje o:

 
 

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/
http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/


„Informacja o braku sprawozdania lub tym, że
zostało złożone po terminie, będzie dostępna dla
wszystkich obywateli.
Brak sprawozdania mimo upływu terminu
uniemożliwia organizatorowi zgłoszenie kolejnej
zbiórki publicznej. Zorganizowanie zbiórki będzie
możliwe dopiero, gdy organizator złoży zalegające
sprawozdanie. Informacja o spóźnieniu nadal będzie
widoczna.” (1)

Termin składania sprawozdań zależy od tego, ile trwała
twoja zbiórka i kto ją zorganizował (fundacja/stowa-
rzyszenie czy specjalnie powołany komitet społeczny). Za
zbiórki krótkoterminowe uznaje się te trwające
nie dłużej niż 12 miesięcy. Za długoterminowe –
powyżej. Szczegóły możesz poznać tutaj.

 Co, jeśli nie złożysz sprawozdań? 
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Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, https://bip.pomorskie.eu

1.

https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne.
https://bip.pomorskie.eu/
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STAREGO ŻYCIA JUŻ NIE MA

   Akcja rozliczona, podziękowania darczyńcom
przekazane. Wydaje ci się, że wrócisz do swojego
starego życia? Nic bardziej mylnego! Twojego sta-
rego życia już nie ma. Wszystkie emocje, które
przeżyłeś/aś, doświadczenia, które zebrałeś/aś przy
okazji zbiórki, zmieniają cię na zawsze. Samo zaś
zrealizowanie celu pewnie sytuuje cię już w
zupełnie innym położeniu niż przed walką, którą
podjąłeś/aś. Brzmi to górnolotnie, ale naprawdę świat
po takiej akcji widzi się z trochę innej perspektywy. Inaczej
widzą cię też ludzie. Nie jesteś już osobą anonimową.
Nawet jeśli celowo nie nakręcasz swojej popularności po
zbiórce, ludzie jeszcze będą cię kojarzyć przez jakiś czas,
a niektórzy już zawsze. Będą chcieli cię poznać,
porozmawiać z tobą. Stoi przed tobą decyzja, co z tą
popularnością chcesz zrobić. Możesz ją bardzo szybko
w łatwy sposób wzmocnić – media uwielbiają trudne
historie z happy endem. Opowiedz im o kulisach swojej
zbiórki, emocjach, jakie ci towarzyszyły. Wpuść do
swojego domu, pokaż swoje prywatne życie. Licz się
jednak, że – mający zarówno blaski, jak i cienie – status
osoby publicznej, będzie twoją codziennością. Jeśli
zdecydujesz się chronić swoją prywatność, jeszcze przed
końcem realizacji celu przemyśl, jak podziękować
darczyńcom, minimalizując swój udział w mediach. 



PUŁAPKA SUKCESU

   Po niemal ¾ roku poza domem, rozdzieleniu ze starszą
siostrą Julki i resztą rodziny, Alicja marzyła o jednym – by
tylko i aż być razem, bez blasku fleszy. Spokojny powrót
Julki do Polski umożliwił wyłącznie twardy lockdown.
Tylko dzięki temu udało się nam uniknąć serii
medialnych wywiadów, o których przeprowadzenie
pojawiła się oczywiście lawina pytań. Chcąc jednak wyjść
naprzeciw mediom, które tak bardzo wsparły akcję,
wymyśliliśmy nagranie jednego filmiku do wykorzystania
przez wszystkich. Choć był to prosty materiał, a Alicja po
zbiórce miała już duże medialne doświadczenie, niespo-
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POWRÓT JULKI NA ANTENIE PROGRAMU „ALARM” w TVP 1

https://www.facebook.com/watch/?v=589646988822980
https://www.facebook.com/watch/?v=589646988822980


dziewanie stworzenie go stanowiło prawdziwą katorgę.
Piszemy o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyś
przygotował/a się na zainteresowanie bohaterami
zbiórki także na jej ostatnim etapie. Po drugie, weź
pod uwagę, że twoja wyporność na medialną
aktywność może być dużo słabsza niż wcześniej.
Zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby nie
„wystawić” mediów w chwili, gdy nie są ci już
niezbędne. Tak nakazuje zwykła wdzięczność. Nie
przeceniaj jednak swoich możliwości.  
    To zainteresowanie twoją zbiórką jest swego rodzaju
pułapką sukcesu. Wielu chce sobie teraz przypisać
sukces twojej akcji. Mniej lub bardziej wprost oczekuje
od ciebie spłaty swojego „długu wdzięczności” przez
uczestnictwo w swoich wydarzeniach, udzielanie
dziękczynnych wywiadów, informowanie o twoim
aktualnym życiu czy inne tego typu gesty. Pamiętaj, że
wszystko możesz, ale nic nie musisz. Gest pomocy
powinien być bezinteresowny, a nie obarczony
późniejszymi roszczeniami. Z kolei chęć spłaty „długu
wdzięczności” nie powinna kierować cię ku działaniom
kompletnie z tobą sprzecznym.
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SŁODKA NAIWNOŚĆ I DŁUG WDZIĘCZNOŚCI

    Rozpoczynając zbiórkę, naprawdę myślałyśmy, że na
koniec uda nam się osobiście podziękować każdemu, kto
ją wsparł. Zawsze byłyśmy raczej słabe z matematyki.
Może dlatego od razu nie przeliczyłyśmy, ile osób musi
dokonać wpłat, by zebrać potrzebne nam dwa miliony.
W tej słodkiej naiwności tkwiłyśmy niemal do końca akcji.
Jakież było nasze rozczarowanie, gdy pojęłyśmy, że nie
da się podziękować każdej osobie po kolei :-)        
 ___Próbowałyśmy jednak do samego końca – Dominika
wymyśliła, by zebrać więcej pieniędzy i zorganizować
dzięki nim wielki koncert „dziękczynny” od Julki, nagrać
film itp. itd. Wdzięczność była uczuciem, która zdomino-
wała nasze życie. Żałowałyśmy, że www.zrzutka.pl nie 
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ALICJA DZIĘKUJE DARCZYŃCOM

http://www.zrzutka.pl/
https://www.facebook.com/watch/?v=1090348128011020
https://www.facebook.com/watch/?v=1090348128011020


ma opcji takiej jak np. www.siepomaga.pl w postaci
wysyłania darczyńcom informacji z podziękowaniami i
statusem zbiórki. 

    W naszych podziękowaniach mnóstwo było patosu.
Na co dzień absolutnie byśmy się o niego nie
podejrzewały. I on nie wystarczał jednak, by wyrazić
wdzięczność, jaką czułyśmy i do dziś czujemy.
 
  Nie bez przyczyny w naszym słowniku istnieje
określenie „dług wdzięczności”. Dług oznacza, że należy
go spłacić. To poczucie nie znikało z naszych głów i serc.
Tak zrodziła się idea naszej fundacji. 

Tak powstał ten e-book. 

Tak Wam dziękujemy 
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http://www.siepomaga.pl/
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JULKA WYPISANA ZE SZPITALA

https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/141158757388302
https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/141158757388302


 
 
 

ROZDZIAŁ XIV
 

PODSUMOWANIE
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PODSUMOWANIE, czyli wszystko, o czym zapom-
niałyśmy, a co chciałyśmy ci powiedzieć.  

      A więc koniec. Tak, wiemy, że nie zaczyna się zdania
od „a więc”, ale w tym przypadku traktujemy je jako
partykułę wprowadzającą nawiązanie do kontekstu. A
ten kontekst, czyli wszystkie poprzednie rozdziały, jest
dla nas bardzo ważny. Z jednej strony wierzyć się nam
nie chce, że to już. Z drugiej, że dopiero, bo nigdy nie
przypuszczałyśmy, że nasz e-book będzie tak obszerną
publikacją!
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swoją fundację, 
zrealizowaną w ogólnopolskich mediach tradycyj-
nych i internetowych kampanię promocyjną,
zorganizowaną dużą zbiórkę na rzecz Ukrainy, 
przeprowadzone szkolenie z fundraisingu na
międzynarodowym festiwalu, 
nakręcony reportaż filmowy, 
wyprodukowaną limitowaną kawę charytatywną, 
pierwsze wpłaty na konto naszej fundacji od
bezinteresownych darczyńców,
i – co najważniejsze – mamy stworzoną sieć
partnerstw z firmami, fundacjami i osobami
prywatnymi. Mówiąc jednym, a nawet trzema
słowami – wspaniałych ludzi wokół.

    Praca nad nim przyniosła wiele niespodzianek. To
raptem kilka miesięcy, a wydarzyło się tyle, że
wystarczyłoby dla kilku pokoleń. Pandemia, kryzys
ekonomiczny, wojna. I w naszej mikro skali nie
narzekałyśmy na nudę. Zaczęłyśmy myśleć o e-booku
jako części naszego pierwszego, niewielkiego projektu. 

Kończymy go publikować, mając:

  Mamy jeszcze silniejsze przeświadczenie, że
(jakkolwiek banalnie to zabrzmi), naprawdę „ludzi
dobrej woli jest więcej”. Trzeba ich tylko niekiedy
zainspirować do pomagania i podpowiedzieć, jak
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mogą to zrobić skutecznie. Mimo, że miałyśmy już
doświadczenie ze zbiórkami, to i tym razem zaskoczyła
nas skala tego, jak wiele osób i z jakim rozmachem chce
nas wspierać. Nie jesteśmy w stanie podziękować
każdemu z osobna, ale jeśli to czytacie – wiedzcie, że
właśnie wam składamy gorące podziękowania!

    Mamy też za sobą wiele pokonanych wyzwań.
Powrót do wspomnień z czasu zbiórki #SERCEJULKI
okazał się trudniejszy niż przypuszczałyśmy. Szczególnie
dla Alicji. Ten e-book kosztował wiele łez, złości, a
chwilami bezradności w próbie okiełznania swoich emocji.
Przez moment zachwiała się nawet nasza przyjaźń, ale jak
się okazuje jest niezniszczalna, a każdą trudną próbę
kończy jeszcze mocniejsza. Wierzymy, że cały ten proces
posłużył niemal jak terapia pozwalająca przepracować
odłożone dotąd na bok trudne wspomnienia. Wyszło też
na to, że nieco inaczej widzimy zdarzenia sprzed dwóch
lat. Dominika – bardziej jako trudną historię o spełnionym
marzeniu. Alicja – jako dramat, który musiała przeżyć, by
wyjść z niego silniejszą i oczywiście – szczęśliwszą. 

    Nasze wspomnienia łączy jedno – dla obu z nas to
opowieść o zwykłych-niezwykłych ludziach z całego
świata, którzy podzielili się z nami swoimi sercami. To też
życiowa lekcja pokory, a jednocześnie zdany na 6-tkę
sprawdzian ze swojej wewnętrznej siły. Do dziś reagujemy
na zbiórki inaczej niż większość ludzi. Na pewno bardziej 
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emocjonalnie. W każdej takiej akcji widzimy bowiem nie
tylko jej bohatera i sam cel, ale też wszystkie przeżycia,
doświadczenia i działania, jakie niesie ona za sobą dla jej
twórców. Dla nas, drodzy Organizatorzy Wszelkich
Zbiórek, jesteście równorzędnie ważnymi boha-
terami.

  Mamy też przed sobą mnóstwo pomysłów i
planów na kolejne działania. Mamy wielki apetyt na
więcej. Dziś wiemy już na pewno, że chcemy dodawać
wyjątkowości do codzienności innych ludzi. Już
teraz spodziewajcie się więc naszych kolejnych
aktywności!

https://www.facebook.com/musibycdobrze/posts/415940953243413


 DOŚĆ O NAS. TERAZ CZAS NA CIEBIE.

   Mamy też nadzieję, że na tyle nas już pozna-
łeś/aś, by wiedzieć, że nie piszemy tego, by się
chwalić, ale zachęcić do współtworzenia naszego
świata. Przede wszystkim podsumowujemy tych
kilka ostatnich miesięcy, żebyś na podstawie
naszej historii uwierzył/a w swój sukces. Sukces
swojej zbiórki.
 
    Świata, który dotąd znaliśmy, z powodu wojny
już nie ma. W nowym zbiórki zajmują jeszcze
ważniejsze miejsce. Serce rośnie, gdy popatrzymy,
jak pięknie potrafimy się zjednoczyć przy ich
realizacji i na jaką skalę działać. Zatrważa jednak,
jak w tym samym czasie zapominamy o pomocy
innym grupom potrzebujących. Choć same też
angażujemy się w akcje dla Ukraińców,
zachęcamy, żebyście w miarę możliwości wspierali
także pozostałe akcje. 

 NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE

      Jeśli zastanawiasz się na organizacją zbiórki, załóż, że
teraz będzie to zadanie jeszcze trudniejsze, niż dla
dotychczasowych prowadzących takie akcje. Jak to
jednak mówią – niemożliwe nie istnieje. My bardzo w
ciebie wierzymy, ale dopóki ty sam/a tego nie zrobisz, nie
masz szans na sukces. Jak tego dokonać? Każdy sposób  
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jest dobry, byle był skuteczny. Alicja w najtrudniejszych
chwilach „zakładała zbroję”. Choć na co dzień prawie się
nie maluje, w szpitalu chodziła z pełnym make-upem.
Tusz na rzęsach mobilizował ją, by nie płakać. Słabo się
przecież wypada z całą rozmazaną od kosmetyków
twarzą. Kiedy nikt nie dawał Julce szans, dzielna mama
słuchała w kółko jednej, ulubionej, pozytywnie
nastrajającej piosenki. Tańczyła do niej z Julką na rękach,
zarażając innych optymizmem do tego stopnia, że po
kilku dniach na oddziale można by zakładać kółko
taneczne. Głupie, błahe? Być może. Ale działało. Właśnie
w tym czasie Alicja uknuła teorię, którą dziś przyjmujemy
za przesłanie naszej fundacji:

    „Czasami nie trzeba myśleć racjonalnie. Trzeba
myśleć pozytywnie, nawet, jeśli to nie jest racjo-
nalne”. 
 
Ta teoria potwierdza się w praktyce w postaci każdego
uśmiechu zdrowej i szczęśliwej dziś Julki. Pamiętaj: 

  „Zajmujemy się zwyciężaniem. Z przeciwnoś-
ciami losu i samym sobą. Zwyciężajmy razem”

 
 Dziękujemy za tę wspólną podróż 

i trzymamy kciuki za twoją.
 Alicja i Dominika
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