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Michał Serwiński

- Z wykształcenia dziennikarz 
i kulturoznawca. Od początku drogi 
zawodowej sercem i głową związany 
z sektorem pozarządowym. Pracę 
rozpoczął w Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”, gdzie tworzył Dział 
Fundraisingu. Następnie prowadził biuro 
regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej 
w Krakowie koordynując działania PAH 
w na południu Polski. Członek zarządu 
Stowarzyszenia Wzmacniacz.org, 
wolontariusz Pokojowego Patrolu 
WOŚP. Pasjonuje go praca dla dobra. 
Lubi biegać, słuchać muzyki i pamiętać o 
wszystkim.



Agenda

• Dlaczego fundraising w sieci? 

• Strona www, e-mail marketing i social media 

• Kampania fundraisingowa: z czym to się je? 

• Mały eksperyment 😉 



Dlaczego 
fundraising w sieci?







 
PROŚBA 

 

 
NARZĘDZIE 

 



 

Oglądnijcie 

koniecznie 👌 

 



Kto z Was przekazał w ostatnim 
roku darowiznę on-line? 

💸
❤



Zapytano Darczyńców…



🌎



👉

👉
👉

🌎



Zapytano organizacje…





Wszystkie materiały techniczne w tej 
globalnej ankiecie to tylko inwentaryzacja 
sklepu ze sprzętem, którego prawdziwa 
wartość zależy od wykwalifikowanego 
rzemieślnika. 

Roger Craver



🛠💡

❤

)*





Strona WWW



🏡



www gotowa na przyjęcie darczyńcy

Numer konta bankowego 
(KRS)





👇







www gotowa na przyjęcie darczyńcy

Oferta różnych form 
zaangażowania









www gotowa na przyjęcie darczyńcy

Przycisk  
“Przekaż darowiznę”













www gotowa na przyjęcie darczyńcy

Podstrona  
do przekazywania darowizny













Strona www

Proces przekazywania darowizny



















wplacam.ngo.pl dla Twojej organizacji  



wplacam.ngo.pl dla Twojej organizacji  





E-mail marketing



E-mail marketing ma się dobrze… 

✉szybki mierzalny

prosty niedrogi

interaktywny



polskich internautów ma minimum jedno 
konto pocztowe, a 90% sprawdza pocztę 

przynajmniej raz dziennie 

97%



polskich internautów uważa pocztę 
elektroniczną za najważniejszą formę 

komunikacji, a tylko 22% uważa za taką 
serwisy społecznościowe.

65%







M + R Benchmarks za 2017

https://mrbenchmarks.com/#!/sign-up-for-next-year
https://mrbenchmarks.com/#!/sign-up-for-next-year
https://mrbenchmarks.com/#!/sign-up-for-next-year
https://mrbenchmarks.com/#!/sign-up-for-next-year


spotkania, wydarzenia

Bazy danych - jak ją budować? ./





formularz na stronie www

Bazy danych - jak ją budować? ./
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pop-up na stronie www

Bazy danych - jak ją budować? ./







media społecznościowe

Bazy danych - jak ją budować? ./





konkursy, wartościowe treści, 
działalność gospodarcza

Bazy danych - jak ją budować? ./



Bazy danych - rodzaj informacji

✅ dane deklaratywne  

📬 dane behawioralne (lojalność)



.
✅ joanna.nowak@gmail.com

✅ kobieta
📬  była wolontariuszką

📬  wspiera cel N kwotą 30zł 
co ok. 2 miesiące

@jnowak



/
✅ a.nowak@wp.pl

✅ Alfred
📬  przekazał 2 darowizny 

w 2017 roku



.

/
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Rodzaje wysyłek e-mailingowych

e-mailing (CTA)📧















Rodzaje wysyłek e-mailingowych

newsletter

e-mailing (CTA)

✉
📧









Rodzaje wysyłek e-mailingowych

💌

newsletter

e-mailing (CTA)

podziękowanie*

✉
📧



Treść wysyłek e-mailingowych

nadawca✍





Treść wysyłek e-mailingowych

tytuł📓

nadawca✍





Treść wysyłek e-mailingowych

📖
preheader 
i treść wiadomości

tytuł📓

nadawca✍









Media społecznościowe





 
ANGAŻOWANIE 

+ BUDOWA RELACJI 
I ZAUFANIA 

 

 
FR + MS



1. Krótkie kampanie z konkretnym celem 

2. Wsparcie wydarzeń  

3. Zachęcanie do wsparcia w ramach świętowania 
np. urodzin 

4. Element szerzej zakrojonych działań fundraisingowych 

5. Wzmacnianie relacji z aktualnymi darczyńcami 
i wolontariuszami

Media społecznościowe w fundraisingu



historie 

👀 🎞

🙏
treści wizualne 

prośby 























Peer-to-peer fundraising





Po pierwsze nie utrudniaj 😉



-  

Kampania fundraisingowa



media społecznościowe

strona www 

e-mail marketing

💰🎯

⏰

✏🎨./G 📣







hlp://chata.pomaranczarnia.org/

http://chata.pomaranczarnia.org/


hlp://chata.pomaranczarnia.org/

http://chata.pomaranczarnia.org/




Tytuł e-maila: Twoja obecność jest kluczowa 
 
Treść wiadomości: 

Druhny i Druhowie, Koleżanki i Koledzy, 
Przyjaciele 23.! 

Serdecznie zapraszamy Was na ważne 
spotkanie, na którym Wasza obecność jest 
kluczowa i będzie miała ogromne znaczenie. 
Mamy przeczucie, że tegoroczne “Śpiewanki 
Pokoleń Pomarańczarni” przejdą do historii.  

Zapraszamy Was do udziału w śpiewankach. 
Widzimy się w sobotę 14 kwietnia o godz. 17.00 
w II LO im. Stefana Batorego. Jeśli macie 
ochotę, przyjdźcie z dziećmi (zapewniamy 
opiekę). 

Bardzo liczymy na obecność każdej i każdego z 
Was! Pomóżcie nam dotrzeć z tym zaproszeniem 
do jak największej liczby Harcerek i Harcerzy - 
prosimy, przekażcie wiadomość swoim 
znajomym.  

Spotkajmy się wszyscy, by znów, jak dawniej, 
zrobić razem coś ważnego i pięknego.  

Już dziś dziękuję każdej osobie, która odpowie 
na mój apel i spotka się z nami na śpiewankach! 
 
Podpis 

Tytuł e-maila: Niesamowite otwarcie zbiórki! Cel 
jest coraz bliżej! 

Treść wiadomości: 
 
Druhny i Druhowie, Koleżanki i Koledzy, 
Przyjaciele 23.! 

Po pierwszym dniu zbiórki mamy już 62 
deseczek, 31 desek i 9 dech z imionami i 
nazwiskami Darczyńców. To niesamowite! Dziś 
na konto chaty wpłynęło prawie 50 tysięcy 
złotych!!!! Cel jest coraz bliżej! Dziękuję 
wszystkim, którzy już dołączyli do odbudowy 
chaty i znajdą się w Galerii Chwały (kto to? 
Możecie zobaczyć tu: hlp://
chata.pomaranczarnia.org/darczyncy). 

Oto nasz cel i marzenie harcerek, harcerzy, 
zuchenek i zuchów. Nowa Harcerska Baza 
Turystyczna jest w zasięgu ręki, potrzebujemy 
tylko Waszej pomocy: 

FILM 

Czuwaj! 

Podpis 

PS Lista darczyńców jest codziennie 
aktualizowana i każdego dnia dochodzą do niej 
nowe nazwiska. Proszę o darowizny na zakup 
nowej chaty, brakuje nam jeszcze 83 463 zł. 
Każda deska zbliża nas do celu. Dziękuję 
wszystkim, którzy odpowiedzą na mój apel.





Mały eksperyment





27. STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE” 
 
41. STOWARZYSZENIE NA TAK 
 
64. FUNDACJA IM. ŚW. GEZELINA  
 
79. OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO 
 
93. FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOR "KRWINKA" 
 
112. STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DZIECIOM LIVER  
 
146. TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE  
 
167. STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA 
 
172. STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ" 
 
189. FUNDACJA ONKOLOGICZNA NADZIEJA 



organizacji 
ma stronę mobilną

/ 107*







/ 102
organizacji 

ma na stronie formularz 
zapisu do newslettera





organizacji 
ma stronie numer konta

/ 109





/ 109
organizacji 
ma przycisk 

“Przekaż darowiznę”



organizacji 
ma na stronie podstronę z panelem 

do przekazywania darowizn

/ 106





A jak jest u Was?

😉



Dziękuję! 🙌 

Michał Serwiński  
+48 698 059 620  

michal.serwinski@wzmacniacz.org 



Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nagrania webinariów

Znajdziecie je na: 
poradnik.ngo.pl/webinaria 

Zapraszamy!

http://poradnik.ngo.pl/webinaria

