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Poznajmy się



Ile jest w Polsce
organizacji

pozarządowych?



NGO w Polsce

https://api.ngo.pl/media/get/108904 Kondycja Organizacji Pozarządowych 2018 Stowarzyszenie Klon Jawor



NGO w Polsce

https://api.ngo.pl/media/get/108904 Kondycja Organizacji Pozarządowych 2018 Stowarzyszenie Klon Jawor



NGO w Polsce

https://api.ngo.pl/media/get/135421 Raport Organizacje pozarządowe wobec pandemii przygotowany przez stowarzyszenie Klon Jawor 2020



Jak się przebić?

Co minutę ponad 4 miliony ludzi daje lajk jakiejś
treści, autorzy ponad 500 milionów blogów

codziennie publikują ponad 2 miliony nowych
artykułów, co minutę na YouTube pojawia się 300

godzin nowych treści.



W jaki sposób Twoja
organizacja pozyskuje

fundusze?



Fundraising

jest to opłacalny dla organizacji proces, oparty na
przemyślanej, długofalowej strategii, etyczny i zgodny z
obowiązującym prawem, którego zadaniem jest
zapewnienie funduszy i zasobów niezbędnych do
realizacji misji oraz zbudowanie relacji z partnerami
prywatnymi i publicznymi.



Fundraiser?



Crowdfunding

Crowdfunding klasyczny – tłum finansuje produkty, usługi,
wydarzenia. Dotujący liczą przy tym na pewne korzyści,
które zazwyczaj byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez takiej
formy finansowania. Crowdfunding klasyczny obejmuje więc
organizację imprez, wydawanie płyt, filmów, gier, produkcję
przedmiotów użytkowych itp.



Crowdfunding

Crowdfunding charytatywny (fundraising) – forma
zbiórek internetowych, w których donatorzy wpłacają środki
na cel, nie oczekując w zamian jakichkolwiek korzyści.

Crowdfunding udziałowy – forma crowdfudningu, w której
w zamian za wpłatę, donator otrzymuje udziały. Mogą być to
chociażby udziały wspieranej firmy, albo wspólnie nabywanej
nieruchomości.



Crowdfunding

"Wbrew pozorom crowdfudning nie stanowi
łatwego sposobu na zdobycie środków. Jego

zastosowaniem powinny być sytuacje, w których
inne formy finansowania zawiodły, lub profil

przedsięwzięcia idealnie wpasowuje się w idee
crowdfudnignu."



A Ty wspierasz?
Co powoduje, że chcesz dać komuś pieniądze?



Cel

Opis (tak, żeby dziecko zrozumiało)

Wybór portalu

Plan

Transparentność

Jak odnieść sukces?



Co wybrać?



Jakie platformy crowdfundingowe istnieją na
polskim rynku i jak je porównywać między sobą.

Polakpotrafi.pl – platforma doceniana przez wynalazców, technologów i podróżników.

Wspieram.to – platformę w szczególności upodobali sobie entuzjaści świata fantasy, gier
planszowych oraz komputerowych.

Siepomaga.pl – największy w kraju portal fundraisningowy, współpracuje z organizacjami

Zrzutka.pl – serwis, posiadający również specjalną odsłonę skierowaną do NGO,
pomagający łączyć organizacje z donatorami

Beesfund.com – pierwotnie serwis crowdfudningu klasycznego, który przeszedł drogę do
crowdfundingu udziałowego. Jego wyróżnikiem jest wysoki stopień analizy
organizowanych akcji – jest ich niewiele, ale wysokiej jakości.

https://polakpotrafi.pl/
http://wspieram.to/
http://siepomaga.pl/
http://zrzutka.pl/
http://beesfund.com/


Jakie platformy crowdfundingowe istnieją na
polskim rynku i jak je porównywać między sobą.

łączy Autorów z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Patroni
wpłacają regularne, comiesięczne kwoty na konto Autorów, a Ci mogą je wykorzystać na potrzeby swojej

działalności. Autorzy zyskują możliwość rozwoju, a Patroni – dostęp do wyjątkowych nagród, a także
bezcenną świadomość realnego wspierania pasji innych!



Co wybrać?



Czym są zbiórki internetowe i jakie korzyści przynosi
ten rodzaj zbierania funduszy.

Więcej środków - więcej możliwości

Jednorazowe wsparcie vs stali darczyńcy

Transparentność = zaufanie

Prosty i nieograniczony dostęp

Łatwość w komunikacji



Jakie możliwości w kwestii zbierania funduszy dają
nam media społecznościowe?

Możliwość tworzenia zbiórek bezpośrednio na
danych platformach.

Społeczność

Zaangażowanie

Zasięg

Nowe grupy docelowe



W jaki sposób dokonać wyboru odpowiedniej
platformy?

Wybierz to, co wydaje Ci się najbardziej przyjazne i
intuicyjne

Dopasuj platformę do potencjalnego darczyńcy

Przyglądaj się i reaguj



Jak wdrożyć na stronie internetowej system wpłat
i na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

https://wplacam.ngo.pl/

https://wplacam.ngo.pl/


Jak wdrożyć na stronie internetowej system wpłat
i na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

Umiejscowienie i widoczność

Przejrzystość

Intuicyjność

Mobile 

Prostota obsługi



Jak wdrożyć na stronie internetowej system wpłat
i na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

CTA
czyli call to action, to wezwanie do działania, które

kierujesz do użytkownika strony lub aplikacji,
czytelnika bloga, klienta sklepu – każdego, kto

odwiedza twoją stronę, a komu chcesz
zaproponować swoje usługi.



Jaki system obsługujący płatności wybrać?

https://www.artefakt.pl/blog/sem/systemy-platnosci-e-commerce-ranking



Oni robią to dobrze



SESJA Q & A



Dziękuję za uwagę :)

Laska nebeska
laskanebeska.pl
fb @agencjalaskanebeska


