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NA POCZĄTEK
Poradnik, który masz właśnie okazję czytać został przygotowany przez
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), w ramach inicjatywy
Centrum KLUCZ, wspierającej liderów organizacji społecznych
w pozyskiwaniu funduszy. Ten praktyczny przewodnik pomoże Twojej
organizacji przygotować skuteczną ofertę współpracy z biznesem.

Owocnych inspiracji!
Zespół INSPRO

Poradnik przygotowany w ramach projektu „1(00)% wsparcia dla 3. sektora”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



Współpraca z biznesem jest coraz chętniej stosowaną metodą pozyskiwania pieniędzy przez
organizacje pozarządowe. Zdobycie sponsora/darczyńcy biznesowego to zazwyczaj długotrwały
proces, często kończący się niepowodzeniem. Jeśli jednak kończy się sukcesem, to stanowi dla NGO
ważny zastrzyk pieniędzy. W poradniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci przygotować ofertę
współpracy z firmami.



NAJCZĘSTSZE FORMY WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM/

O CO MOŻEMY POPROSIĆ:
Sponsoring (pamiętaj, że to działalność gospodarcza)
Darowizna finansowa
Darowizna rzeczowa
Darowizna usługowa
Payroll – składka pracownicza
Matching-found – składka + darowizna od firmy
Wolontariat pracowniczy/wolontariat liderski
Barter 
Partnerstwo np. przy realizacji projektu
Kontakty



DLACZEGO BIZNES JEST ZAINTERESOWANY
WSPÓŁPRACĄ Z NGO:

Kształtuje prospołeczny wizerunek.
Rozwiązuje ważny społecznie problem.
Ułatwia wejście na nowe rynki zbytu/podłączenie się pod większych graczy.
Jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej.
Możliwość odpisania darowizny od podatku (do 10%).
Odpowiada na potrzeby konsumentów i pracowników firmy.



CZEGO OCZEKUJĄ SPONSORZY:

Raportów z wykonanych projektów.
Wydajności i wysokiej jakości Waszych usług.
Rezultatów – wyników, z których będą dumni.
Wiarygodności i transparentności.
Podziękowań. Podziękowań. Podziękowań.
Budowania osobistych relacji i utrzymywania osobistych kontaktów ze sponsorem.



KONTAKTY Z FIRMAMI PRYWATNYMI

Wg badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” przeprowadzonym między kwietniem
a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji  oraz na podstawie
wyników badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków powyżej 15 roku życia metodą
CAPI (wywiad osobisty wspomagany komputerowo) w listopadzie 2014 roku przez Millward Brown na zlecenie
Stowarzyszenia Klon/Jawor.



Wg badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” przeprowadzonym między kwietniem a
wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji  oraz na podstawie wyników
badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków powyżej 15 roku życia metodą CAPI (wywiad
osobisty wspomagany komputerowo) w listopadzie 2014 roku przez Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia
Klon/Jawor.



FUNDRAISING = RELACJE



ZANIM ZACZNIESZ

Odpowiedz na pytania: dlaczego chcę nawiązać współpracę z biznesem, czego od niego oczekuję? Na
czym ta współpraca miałaby polegać, w czym potrzebuję pomocy (wsparcie merytoryczne, sprzętowe,
finansowe)?
Odpowiedz na pytania: co mogę zaoferować w zamian? Dlaczego dana firma może chcieć
współpracować z moją organizacją? Jakie będzie miała korzyści z tej współpracy? W jaki sposób firma
może skorzystać na współpracy z Twoją organizacją.
Zrób porządny research firmy: spróbuj poznać jej kondycję finansową, produkty, reklamy, strukturę
akcjonariatu, ewentualne zaangażowanie społeczne, przyjrzyj się sylwetkom ważnych osób w firmie,
ich powiązaniom, itd.
Spróbuj nawiązać relację, np. podczas jakiegoś wydarzenia.
Dokładnie przygotuj swój projekt – ofertę współpracy.



7 KROKÓW DO OTRZYMANIA DAROWIZNY

1. Umów się na bezpośrednie spotkanie.
2. Poświęć 100% uwagi rozmówcy.
3. Odkryj „wizję”, „sprawę”, której wsparciem zainteresowana jest dana osoba.
4. Połącz – zwięźle i z entuzjazmem – „wizję” rozmówcy ze swoim projektem.
5. Poproś o konkretną darowiznę.
6. Zamilcz.
7. Jeśli odpowiedź jest odmowna, dowiedz się dlaczego.



JAK UMÓWIĆ SPOTKANIE:
Pamiętaj, że nie umawiasz się na wizytę u dentysty czy mechanika, a na spotkanie i miłą
rozmowę.
Rozpocznij rozmowę telefoniczną od pytania, czy rozmówca ma czas na rozmowę.
Powiedz rozmówcy, dlaczego właśnie do niego dzwonisz.
Nie ukrywaj, że umawiasz spotkanie w celach fundraisingowych.
Jeśli słyszysz sformułowanie: „ale ja nie mam żadnych pieniędzy”, obiecaj, że na tym spotkaniu
nie będziesz o nich ani chwili rozmawiał.
Zaproponuj kilka różnych terminów spotkania.
Jeśli wiesz, że dana osoba preferuje inne sposoby komunikacji (np. mail, twitter, facebook),
skontaktuj się z nią właśnie w ten sposób.
Rozmawiaj przez telefon na stojąco.

 Autor: Chad Lane



PRZYGOTUJ SIĘ DO SPOTKANIA:
„Zlustruj” swojego rozmówcę.
Nie idź na spotkanie sam.
Ustalcie Wasze role i zadania na spotkaniu.
Przygotuj się z aspektów prawnych proponowanej umowy.



PODCZAS SPOTKANIA:
Miej zdefiniowany cel.
Nie wyciągaj pierwszy/-a ręki.
Pozwól drugiej stronie mówić.
Aktywnie słuchaj, dopasuj język do odbiorcy.
Miej ze sobą dodatkowe materiały o organizacji.
Mów rzeczowo i konkretnie, mów pewnym głosem.
Nie okazuj wstydu, ani zażenowania
PAMIĘTAJ: zapraszasz drugą osobę/firmę do współtworzenia czegoś dobrego – jesteś
potencjalnym Partnerem.
Nie obawiaj się odmowy. Jest ona wpisana w pracę fundraisera.



PO SPOTKANIU:
Wyślij e-mail z podziękowaniem za spotkanie, niezależnie od tego jaka była decyzja.
W mailu spisz wszystkie ustalenia ze spotkania, jeśli jakieś zostały poczynione (czy wszyscy
mówią o tym samym?).
Jeśli Darczyńca prosił o czas do namysłu lub jakieś dodatkowe informacje lub dokumenty, wyślij
je w przeciągu 2 dni i potem zadzwoń.



ZASADY WSPÓŁPRACY BIZNES – NGO:
Przekaz skupiony na Darczyńcy.
Staraj się stosować przeliczniki.
Daj Darczyńcy wybór jeśli chodzi o kwotę przekazanej darowizny.
Jeśli to tylko możliwe, personalizuj przekaz oraz dbaj o historię relacji z Darczyńcą.
Ustal „zasady gry”, m.in. forma współpracy, zasady płatności, rozliczenia, etc.
Pamiętaj by dziękować.



CZEGO POTRZEBUJEMY, BY NAPISAĆ
DOBRĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY



1. Szczegółowy opis projektu/ przedsięwzięcia
a) O co chodzi w projekcie?
b) Do kogo jest skierowany? Opis grupy docelowej.
c) Przewidziana liczba uczestników projektu/ wydarzenia itp.
d) Jaki jest główny cel?
e) Plany realizacji projektu – harmonogram + budżet.
f) Plany promocji projektu.



2. Co nas łączy z daną firmą?
Dlaczego właśnie ta firma? (2-3 zdania).

3. W jakim miejscu jesteśmy?
a) Co zostało zrealizowane do tej pory? Sukcesy, kroki milowe.
b) Jakie mamy zasoby/potencjał, np. know-how, kontakty z mediami, ambasadorzy, lokal, sprzęt.
c) Co nam się udało pozyskać od innych firm.



4. Schemat finansowania projektu (np. wkład własny,
wkład innych partnerów)

5. Oczekiwania wobec Darczyńcy – Finansowe, rzeczowe,
merytoryczne, lokalowe itp. (WYRAŻONE WPROST).



6. Korzyści dla Darczyńcy
a) Podsumuj atuty projektu/przedsięwzięcia (marka, wizerunek, bazy danych, kontakty do mediów, itd.)
b) Sprzedażowe i promocyjne (grupa docelowa projektu/przedsięwzięcia = grupa docelowa Darczyńcy).
c) Wizerunkowe – zewnętrze i wewnętrzne (logo, komunikat prasowy, www, FB, konferencja prasowa,
akcja wśród pracowników, wywiad z Prezesem, np. w raporcie, działania w ramach strategii CSR firmy).



7. Informacja o naszej organizacji/kampanii 
a) Kim jesteśmy? (KTO, CO, JAK)
b) Jaka jest historia naszej organizacji?
c) Nasze sukcesy.
d) Certyfikaty, rekomendacje, nagrody, VIPy, ambasadorzy, partnerzy.



Informuj o Waszych sukcesach!
Jeśli chcesz przekonać sponsora, aby regularnie Was wspierał, pokazuj owoce Waszej pracy oraz 
informuj o nowych celach z wyprzedzeniem.

W pakietach należy współpracę rozróżniać:
- Ilościowo
- Czasowo
- Miejscowo (strona główna czy zakładka partnerzy, wielkość logo, gdzie, itp.) Muszą być warianty z
pakietami, co za ile. Ideę sprzedajesz tylko częściowo. SPRZEDAJESZ KORZYŚCI.





NA ZAKOŃCZENIE
Pamiętaj! Najczęściej nasza oferta nie jest „zamówiona”, nikt na nią nie czekał. To dla kogoś dodatkowa
praca, dlatego w prosty, czytelny i konkretny sposób musisz przekonać drugą stronę, że warto
współpracować właśnie z Twoją organizacją.



Głos Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych.
Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany
społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne
i angażowanie się w życie. publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją
obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki
podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety,
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Nasze inicjatywy:



Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i pragmatyzm
przekuwania ich w czyn.Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz do nas!
Oferujemywyzwania i przygodę. Oferujemy knowhow i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość działania.
Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na Ciebie.

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów opiera na czterech źródłach finansowania. Działamy dzięki wsparciu
darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie
ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywateli. Pomóż nam wygrywać
w sprawach ważnych dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013.
   Kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!
• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000191928.
• Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku społecznego:
www.grupainspro.pl.
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Więcej inspiracji dla Twojej organizacji na:


