
Przewodnik 

fundraisingowy  



1. Wstęp 

Na początku chcielibyśmy bardzo serdecznie 
podziękować Ci za chęć wsparcia Habitat Poland. 
Fundusze zebrane dzięki organizowanym przez Ciebie 
wydarzeniom pomogą nam w realizacji projektów 
mających na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej.  

Przewodnik poprowadzi Cię przez organizację akcji 
fundraisingowej krok po kroku. Jeżeli jednak 
miałabyś/miałbyś jakieś pytania czy wątpliwości – 
zapraszamy do kontaktu: wolontariat@habitat.pl 



2. Zanim zaczniesz... 
Zanim rozpoczniesz organizację zbiórki, warto zastanowić się 
nad odpowiedzią  na pytania: 

          jaką kwotę chciałabyś/chciałbyś zebrać? 

           ile masz na to czasu? 

` 
           jaki jest cel zbiórki - czy wolisz zbierać fundusze na              
           konkretny projekt czy całość działań Fundacji? 

Przemyślenie tych kwestii będzie pierwszym krokiem w 
tworzeniu planu działania. 

? 
? 
? 



3. Działamy! 

Jeżeli udało Ci się określić ile środków, w jakim czasie i w jaki 
sposób planujesz zebrać, następnym bardzo ważnym krokiem jest 
zgłoszenie planowanej akcji do Habitat Poland mailowo na adres 
wolontariat@habitat.pl. 

Jeżeli wybrałaś/wybrałeś którąś z opracowanych przez nas form 
fundraisingu, odbierz pakiet, który dla Ciebie przygotowaliśmy 
(szczegóły opisane w dalszej części przewodnika). 

Po przeprowadzonej zbiórce dokładnie policz zebrane fundusze, 
przechowuj je w bezpiecznym miejscu i jak najszybciej przekaż 
do biura naszej Fundacji.  



4. Wskazówki 

Upewnij się, że rozumiesz misję Fundacji Habitat for 
Humanity Poland i jesteś zapoznana/zapoznany 
z naszymi działaniami. Osoby, które wezmą udział 
w zbiórce z pewnością będą chciały wiedzieć na co 
zostaną przeznaczone pieniądze i jakie projekty 
wspierają. Z chęcią prześlemy Ci materiały informacyjne 
lub spotkamy się w naszym biurze, żeby opowiedzieć 
więcej. 

Korzystaj ze swoich zasobów: zastanów się jak możesz 
wykorzystać własne umiejętności w realizacji zadania. 
Pamiętaj też o potencjale Twoich znajomych – zachęcaj 
ich do włączenia się w przedsięwzięcia (pamiętaj, że 
można to robić na różne sposoby – może ktoś zna 
zaprzyjaźniony lokal, który udostępni na akcje lub 
nauczy Was tworzenia rękodzieła, które będziecie 
prezentować w ramach zbiórki?) 

Spraw, aby ludzie dowiedzieli się o organizowanej akcji, 
promuj ją jak tylko możesz: wśród znajomych, w pracy, 
mediach społecznościowych. 

Nie wstydź się prosić! Nie osiągniesz zamierzonego celu, 
jeśli  nie poprosisz ludzi o wsparcie Twojej akcji 
i nie wyjaśnisz, że przekazane przez nich środki 
będą realnym wsparciem dla osób w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej. 

Hello



5. Przykładowe akcje 
Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas akcje 
fundraisingowe. Do każdej z nich dołączamy pakiet, 
który pomoże Ci w zorganizowaniu i przeprowadzeniu działania 
fundraisingowego: 

- plakat promujący z miejscem na wpisanie daty 
- ulotki o fundacji Habitat Poland 
- koszulki Habitat Poland 
- puszka 

Pomysłów na zbieranie środków jest nieskończenie wiele – ogromnie 
zachęcamy do tworzenia własnych scenariuszy i pomysłów akcji! 
Liczymy na to, że podzielicie się z nami swoją kreatywnością! 

Przesyłajcie je na adres wolontariat@habitat.pl 



5.1 Bake sale  
"Bake sale”  to nic innego jak kiermasz wypieków. Bardzo często  z 
tej formy fundraisingu korzystają nasi szkolni wolontariusze. 

Jak przygotować: na samym początku trzeba ustalić miejsce 
kiermaszu – jeżeli chciałabyś/chciałbyś przeprowadzić go w pracy, 
musisz uzyskać stosowną zgodę. Mniej więcej tydzień wcześniej 
należy zebrać chętnych do podzielenia się swoim talentem 
kulinarnym. Wypieki mogą być rozmaite: ciastka, babeczki, torty. 
Ustalcie miejsce, w którym odbędzie się bake sale, a wcześniej 
wywieście plakaty o nim informujące. 

Wskazówki: kiermasze wypieków są bardziej atrakcyjne, jeśli 
wprowadzi się motyw tematyczny, np. związany z bieżącymi 
świętami czy wydarzeniem. Warto zorganizować pudełka „na 
wynos” – wtedy kupujący będą mogli podzielić się wypiekami z 
innymi. 



5.2 Kocert dobroczynny 

Koncert to dobra okazja, by spędzić czas w miłym towarzystwie, 
posłuchać wspaniałych wykonawców i … zrobić coś pożytecznego!  

Jak przygotować: najważniejsze są miejsce i sprzęt (światła, 
nagłośnienie). Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi domami kultury.  
Następnym krokiem jest zaangażowanie zespołów lub 
 indywidualnych wokalistów. Dla niektórych z nich może to być 
pierwszy debiut sceniczny – wtedy dajemy młodym artystom 
szansę na rozwój, łącząc przyjemne z pożytecznym.  
Po ustaleniu miejsca i repertuaru, ruszamy z promocją wydarzenia. 

Wskazówki: Podczas koncertu zachęcamy do przeprowadzenia 
licytacji lub opisanego wcześniej bake sale’u 



5.3 Kiermasz książek 
Książek nigdy za wiele! Dzięki takiej akcji fundraisingowej, 
darczyńcy będą mogli rozszerzyć swoja biblioteczkę o nowe tytuły, 
wspierając jednocześnie osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej 

Jak przygotować: zacznij od znalezienia miejsca na kiermasz i ogłoś 
go odpowiednio wcześniej. Zachęć swoich znajomych do 
przyniesienia książek w dobrym stanie, które nie są im już 
potrzebne. Możesz też nawiązać kontakty z księgarniami, 
opowiedzieć o kiermaszu i zapytać czy nie chciałyby przekazać 
jakiejś książki w celach dobroczynnych.  

Wskazówki: możesz zorganizować kiermasz tematyczny – 
np. książki dla dzieci, książki podróżnicze itp.  Wybór tematyki 
warto powiązać z miejscem, w którym kiermasz się odbywa. 


