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Wprowadzenie 
 

Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu POKL.05.04.02-00-H97/14 

„Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i 
współpracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego – CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. 

 

Profil kompetencyjny zaprezentowany w niniejszym opracowaniu jest wynikiem 

zebranej wiedzy i doświadczenia ekspertów związanych z organizacjami 

pozarządowymi w różnych aspektach ich funkcjonowania.  Przedstawiony w dalszej 

części dokumentu opis profesjonalnego fundraisera stanowi wypadkową perspektyw 

organizacji pozarządowych, darczyńców (biznesowych, instytucjonalnych i 

indywidualnych) oraz mediów.  

 

Celem opracowania jest zaprezentowanie osobom zajmującym się pozyskiwaniem 

środków finansowych optymalnego połączenia cech, postawy, wiedzy i umiejętności, 

które łącznie wpływają na profesjonalizm i skuteczność fundraisera. 

 

Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków od darczyńców pokazuje, 

że jest to złożony i długofalowy proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania 

oraz nastawienia. 

 

Zachęcamy do lektury, 

 

Zespół Fundacji Rozwoju Talentów 
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Wstęp 
 
 

 

 

 

Fundraiser (ang. fund- fundusze; raise- zbierać) to osoba, która w danej organizacji 

zajmuje się pozyskiwaniem środków na jej działalność i realizacją celów publicznych, 

społecznych, charytatywnych. Osoba taka nawiązuje kontakty z osobami 

indywidualnymi (prywatnymi), firmami, organizacjami, instytucjami rządowymi celem 

zdobycia wsparcia (finansowego lub pozafinansowego) na określony cel bądź 

projekt.  

Według nas należy wyraźnie zaznaczyć różnicę między osobami, które zajmują się 

pozyskiwaniem środków finansowych na realizację określonych celów poprzez 

pisanie, a następnie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach danych 

budżetów: państwa, samorządu, lub innych, a osobami, których praca polega na 

indywidualnych kontaktach z osobami prywatnymi bądź organizacjami, jako 

potencjalnymi darczyńcami. W naszej ocenie te dwa rodzaje fundraisingu wiążą się z 

zupełnie innymi wymaganiami osobowościowymi i kompetencyjnymi.  Chcemy 

poddać analizie wyłącznie tą drugą grupę osób, która zajmuje się pozyskiwaniem 

funduszy w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym darczyńcą, a ich praca opiera 

się na relacji człowiek- człowiek.    

 

 

 

 

Kluczowe zagadnienia: 

 Kim jest fundraiser? 
 Jakie obszary składają się na profesjonalizm fundraisera? 

Pozyskiwanie środków 
finansowych poprzez udział w 

konkursach i pisanie 
wniosków 

Pozsykiwanie środków 
poprzez bezpośredni kontakt 
z darczyńcą lub darczyńcami 
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Fundraiser to pod względem wymagań psychologicznych oraz kompetencyjnych 

zawód bardzo złożony. Aby okazać się dobrym i skutecznym przedstawicielem tego 

zawodu powinno się posiadać wiele różnorodnych cech, kompetencji, jak również 

wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Z naszego punktu widzenia nie jest 

niezbędne żadne konkretne wykształcenie kierunkowe- bardziej liczą się 

predyspozycje osobowościowe i postawa danej osoby.  

Na potrzeby niniejszego opracowania chcielibyśmy w profilu fundraisera wyróżnić 

trzy części: 

 cechy osobowościowe i postawę,  

 wiedzę,  

 umiejętności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy 
osobowości i 

postawa

UmiejętnościWiedza
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Dopiero połączenie tych trzech aspektów pozwala na skuteczne i długotrwałe 

budowanie relacji darczyńcami, którzy stanowią fundament finansowanie działalności 

organizacji pozarządowej, niezależnie od tego czy pod pojęciem darczyńcy 

rozumiemy osobę indywidualną, urząd czy przedsiębiorstwo. 

 

 

 

 

 

Na następnej stronie prezentujemy szczegółowy zakres każdego z wymienionych 

obszarów. Katalog ten należy oczywiście uważać za otwarty – istnieje szereg 

dodatkowych cech i umiejętności oraz wiedza i informacje, które wspierają pracę 

profesjonalnego fundraisera, zwiększając jego skuteczność w docieraniu do 

darczyńców, budowaniu relacji i zapewnianiu organizacji pozarządowej zasobów 

niezbędnych do funkcjonowania i realizowania zamierzonych celów. 

Podczas lektury zachęcamy do jednoczesnej autoanalizy potencjalnych mocnych 

stron oraz obszarów do rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ! Zapamiętaj: 

 Profesjonalnych fundraiser to osoba, która posiada określoną wiedzę, umiejętności 
oraz charakteryzuje się odpowiednią postawą. 
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Jaki/jaka jestem? W jaki sposób myślę o świecie i o 
ludziach? Co mnie charakteryzuje?

CECHY 
OSOBOWOŚCI I 

POSTAWA

•Otwartość, komunikatywność i inicjatywa w kontaktach z ludźmi
•Umiejętność słuchania
•Entuzjazm i energia w działaniu
•Siła przebicia i wytrwałość
•Cierpliwość
•Odporność na stres
•Umiejętność sprawnego działania pod presją czasu
•Odczuwanie osobistej satysfakcji z realizowanych działań
•Orientacja na klienta- partnera
•Postawa biznesowa
•Uczciwość i przejrzystość, czyli etyka działania

W jaki sposób zachowuję się w kontakcie z innymi ludźmi? 
Co potrafię robić?

UMIEJĘTNOŚCI

•Umiejętność prowadzenia negocjacji
•Umiejętność kształtowania własnego wizerunku
•Umiejętność kształtowania wizerunku organizacji
•Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
•Umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji
•Umiejętność poprawnego używania języka polskiego w mowie i piśmie
•Umiejętność analizy tabel, danych liczbowych, wykresów, itp. 

Co wiem? Jakie informacje posiadam?

WIEDZA

•Wiedza ogólna pozwalająca na rozumienie zagadnień z zakresu: prawa, ekonomii 
społecznej, marketingu

•Ogólna wiedza dotycząca realizowanych przez organizację projektów
•Wiedza zdobywana na bieżąco dotycząca potencjalnych darczyńców
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Cechy osobowościowe i postawa 
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Przede wszystkim- relacje! 
 

Według nas, aby prawidłowo opisać zawód fundraisera trzeba przyjąć założenie, iż 

podstawą skutecznych działań fundraisingowych jest budowanie długofalowych 

relacji z darczyńcami. Wszystkie cechy, jak również umiejętności, jakie będziemy 

opisywać poniżej nabierają sensu, jeśli zaakcentuje się rolę relacji między 

fundraiserem oraz darczyńcą. Dlatego też fundraiser powinien być przede wszystkim 

osobą, dla której kontakty z ludźmi, ich inicjowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie 

są rzeczą naturalną i nie sprawiającą trudności.  

Powinna charakteryzować go otwartość, inicjatywa i komunikatywność. Ważne 

jest, aby fundraiser potrafił, poza inicjowaniem, także nawiązać i podtrzymać 

długotrwale relacje z darczyńcą. W tym celu istotna wydaje się być jakże oczywista 

umiejętność słuchania. Z doświadczeń fundraiserów wynika, że proces 

pozyskiwania darczyńcy, jak również późniejsza współpraca z nim to często nie tylko 

relacja stricte biznesowa, oparta na konkretach i rozliczeniach, ale także relacja 

człowiek- człowiek obejmująca pogawędki wykraczające poza tematy ściśle 

zawodowe.  Maciej Gnyszka w swojej książce „Fundraising.  Pierwszy Polski 

Praktyczny Podręcznik” pisze wręcz, iż darczyńcę należy traktować jak przyjaciela, a 

nawet lepiej- znaleźć czas, żeby po prostu zadzwonić lub spotkać się z darczyńcą na 

kawę. Dla osoby, która „nie lubi ludzi” takie systematyczne działanie może stanowić 

problem, gdyż nie będzie naturalnie wynikać z jej potrzeb i charakteru. 

 

Kluczowe zagadnienia: 

 Budowanie długotrwałych relacji 
 Inspirowanie do działania 
 Elastyczność  
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Traktor i Porsche, czyli o sile przebicia i dynamice… 
 

Ken Burnett, międzynarodowy konsultant ds. fundraisingu i marketingu NGO, pisze w 

jednym ze swoich bestsellerów pt. „Relationship Fundraising" o tym, że fundraising 

nie polega na proszeniu o pieniądze, tylko na inspirowaniu darczyńców i sprawianiu, 

żeby uwierzyli, że mogą zmienić świat. Dlatego to, co niewątpliwie będzie pomagać 

fundraiserowi w kontaktach z ludźmi to entuzjazm i energia w działaniu. Z 

pewnością takiej osobie łatwiej będzie przekonać innych do idei projektu, a co za tym 

idzie- do sfinansowania danego przedsięwzięcia. Poza tym, dynamika działania jest 

niezbędna w tym zawodzie także z uwagi na dużą liczbę, ogrom i różnorodność 

zadań, jakie ma do wykonania fundraiser. Ze uwagi na to potrzebny w tej pracy jest 

także spokój, odporność na stres i umiejętność sprawnego działania również 
pod presją czasu.  

Co więcej- niezbędna jest też odwaga, siła przebicia oraz wytrwałość.  Fundraiser 

powinien być pewien siebie, nie zrażać się niepowodzeniami, jak również nie 

odczuwać oporów w kontaktach z osobami ważnymi, na wysokich stanowiskach, od 

których wiele zależy. Nierzadko, zanim rozpocznie się sam proces pozyskiwania 

darczyńcy, trzeba zrobić ten pierwszy krok, jakim jest wykonanie telefonu do prezesa 

dużej firmy, co będzie dużo łatwiejsze dla osoby pewnej siebie.  

Dobrze, że jeśli osiąganie kolejnych celów (finansowych, negocjacyjnych) daje 

fundraiserowi osobistą satysfakcję, a on sam identyfikuje się z działaniami 

organizacji, dla której pracuje. Korzystna jest także sytuacja, kiedy fundraiser 

postrzega działalność organizacji przed wszystkim jako organizowanie wsparcia 
społecznego, a nie zbieranie środków finansowych.  W książce Macieja Gnyszki 

można znaleźć pogląd, że darczyńca ma ideę i pieniądze, ale brak mu czasu oraz 

wiedzy na wprowadzanie tej idei w życie. Dlatego darczyńca i fundraiser uzupełnią 

się- o ile fundraiser będzie „chodzącą ideą”, dla której darczyńca zechce poświęcić 

pieniądze.  
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Darczyńca - podmiot czy przedmiot? Czyli o badaniu potrzeb… 
 

Dobry fundraiser to także osoba, którą cechuje orientacja na klienta.  Oznacza to, 

że nie traktuje potencjalnego (a później faktycznego) darczyńcy wyłącznie jako 

źródło środków, ale przede wszystkim jako partnera. Podczas rozmów jest 

nastawiony na rozwiązania kompromisowe i potrafi w taki sposób prowadzić 

negocjacje, żeby dbać także (a może przede wszystkim?) o interes drugiej strony. 

Aktywnie poszukuje rozwiązań, które odpowiadają darczyńcy, mając ciągle w 

świadomości fakt, że jeśli darczyńca zechce wesprzeć działalność organizacji będzie 

to wyłącznie jego dobrą wolą, iż chce ciężko zarobione pieniądze swojej firmy 

przekazać na ideę akurat naszej fundacji.  

Profesjonalizm fundraisera to również szacunek do tych osób, które odmówiły 

pomocy i nie wsparły danego projektu. Dobrze jest wyjść za założenia, że każda 

odmowa, z jaką fundraiser spotyka się na swojej drodze jest dla niego cennym 

doświadczeniem i… przybliża go do „tak”. Tym bardziej- z takiego punktu widzenia- 

wytrwałość i niezrażanie się przeszkodami w pracy fundraisera jest niezbędne! 

Powinna go cechować wytrwałość i skuteczność - nawet jeśli pojawiają się 

kłopoty- fundraiser uruchamia różne sposoby działania, jest nastawiony na 
osiągnięcie celu.  

Skuteczny fundraiser to taki człowiek, którego charakteryzuje postawa biznesowa. 

Przede wszystkim osoba taka umie mówić językiem korzyści- uczestnictwo w 

projekcie przedstawia w taki sposób, aby darczyńca widział w finansowaniu tego 

przedsięwzięcia plusy dla swojej firmy/ organizacji. Jednak, co ważne, nie oznacza to 

koloryzowania i mijania się z prawdą- tak samo istotna jest bowiem uczciwość i 
przejrzystość fundraisera. Profesja ta jest bliska zawodowi rzecznika prasowego- 

opiera się bowiem na konkretach, liczbach i jasnym, uczciwym stawianiu sprawy.  

Warto podkreślić, za Maciejem Gnyszką, iż sukces w działaniu fundraisera z 

pewnością będzie łatwiejszy do osiągnięcia, jeśli proces pozyskiwania ewentualnego 

Darczyńcy rozpocznie się od poznania jego interesu i potrzeb związanych z jego  
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Potencjalną współpracą z organizacją, jaką fundraiser reprezentuje. Dla Darczyńcy 

może to być sygnał, że fundraiser traktuje go podmiotowo, a nie wyłącznie jako 

źródło pieniędzy, co może od początku pozytywnie go nastawić do dalszej 

współpracy. Podchodząc w ten sposób unika się pułapki przedstawiania darczyńcy 

wcześniej przygotowanej oferty, która być może wcale nie jest dla niego interesująca. 

Skupienie się na zbadaniu potrzeb natomiast pozwala na wspólne (fundraisera i 

potencjalnego darczyńcy) stworzenie koncepcji współpracy.    

Dla fundraisera istotną kwestią powinna być etyka działania. Fundraiser powinien 

grubą kreską oddzielić swoje prywatne środki finansowe i środki, które pozyskuje na 

działalność organizacji, dla której pracuje, z uwagi na często dysproporcję między 

tymi dwiema wartościami. Korzystnie jest również, jeśli sytuacja finansowa 

fundraisera jako osoby prywatnej jest stabilna- wtedy na pozyskiwane środki 

(nierzadko bardzo wysokie) nie patrzy on przez pryzmat swoich problemów 

finansowych.   

Postawę biznesową uzupełnia elastyczność. Fundariser powinien umieć dopasować 

się do sytuacji i do określonych warunków proponowanych przez darczyńcę, nie 

fiksować się wyłącznie na rozwiązaniu, które początkowo było zaplanowane i 

wydawało się najlepsze. Fundraiser powinien być otwarty nie tylko na wsparcie 

finansowe, ale także na korzystanie ze zróżnicowanych zasobów darczyńcy (np. 

lokalowych, przedmiotowych, itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ! Zapamiętaj: 

 Darczyńca to nie portfel ani bankomat, tylko osoba, która pragnie realizować 
określone i ważne dla siebie cele. 

 Dobrze zbudowana i podtrzymywana relacja pozwala na stałą i długofalową 
współpracę z darczyńcą. 

 Czasem ważniejsze jest to, co darczyńca może ofiarować niż to, czego brakuje 
organizacji. 
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Umiejętności 
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Umiejętności stanowią bardzo istotny aspekt pracy fundraisera. Dotyczą one pięciu 

głównych obszarów widocznych poniżej: 

 

Umiejętności 
fundraisera

Komunikacja

Negocjowanie

Umiejętności 
techniczne 
(obsługa 

komputera)

Budowanie 
wizerunku

Analizowanie 

Kluczowe zagadnienia: 

 Umiejętności interpersonalne 
 Umiejętności techniczne 
 Podążanie za duchem czasów 
 Podążanie za darczyńcą 
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Trudno jednoznacznie orzec, który z tych trzech obszarów jest najbardziej istotny. 

Każdy z nich odgrywa znaczną rolę na innym etapie całego procesu pozyskiwania 

darczyńcy i w innych obszarach wykonywania zawodu fundraisera.  

Na pewno ważna jest umiejętność prowadzenia negocjacji. Fundraiser powinien 

ze swobodą dobrego adwokata umieć przekonywać i używać odpowiednich 

argumentów w zależności od tego, z kim rozmawia i na jaki projekt chce uzyskać 

wsparcie. Biorąc pod uwagę fakt, że nasz partner odbywa codziennie 

prawdopodobnie kilka spotkań, na których ktoś próbuje go do czegoś przekonać -  

wypowiedzi fundraisera powinny być konkretne, rzeczowe i dopasowane do 

odbiorcy.  

Z uwagi na częste kontakty z ludźmi, konieczność sporządzania wielu pism, jak 

również z uwagi na zdarzające się wystąpienia w większym gronie osób - fundraiser  

powinien biegle posługiwać się językiem ojczystym w mowie i piśmie. Wypowiedzi 

w grupie większej niż jedna osoba  nie powinny stanowić dla niego problemu.  

Bardzo istotną umiejętnością powinno być u fundraisera ścisłe trzymanie się tzw. 

„reżimu komunikacyjnego”. Nawiązując relację z darczyńcą, a później także w 

czasie jej trwania należy pilnować odpowiednio częstych, w zależności od sytuacji 

potrzebnych, kontaktów z nim, aby niwelować niekorzystne działanie czasu i trwać 

ciągle w pamięci Darczyńcy. Dotyczy to zarówno etapów pracy podczas 

pozyskiwania darczyńcy, późniejszej realizacji projektu, jak również po jego 

zamknięciu.  Niesamowicie istotne jest utrzymywanie przez fundraisera relacji z 

darczyńcą również po uzyskaniu środków i zrealizowaniu projektu, dbałość o 

wizerunek darczyńcy i pamięć o drobnych gestach budujących relację (np. wysyłanie 

spersonalizowanych kartek świątecznych, zaproszenia na imprezy, konferencje, itp.). 

Fundraiser powinien także umieć odpowiednio kształtować swój wizerunek- 

zarówno wirtualnie, np. na portalach społecznościowych, jak również poprzez ubiór i 

wygląd na spotkaniach z darczyńcami. W ten sposób ma wpływ na pierwsze 

wrażenie, jakie robi na potencjalnym darczyńcy, które może być nierzadko  
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decydujące o dalszej współpracy. Przedsiębiorca, dla którego czas jest towarem 

deficytowym nie będzie miał wystarczającej determinacji i motywacji, żeby 

doszukiwać się w nas dobrych cech, jeśli pierwsze wrażenie, jakie na nim zrobimy 

będzie niekorzystne. Co więcej, dbając o swój osobisty wizerunek, fundraiser 

jednocześnie wpływa też na budowanie wizerunku organizacji, co w procesie 

nawiązywania współpracy z konkretną osobą, firmą lub instytucją jest kluczowe.  

Nie mniej ważna w codziennej pracy fundraisera jest bardzo dobra znajomość 
obsługi komputera, a w szczególności programów służących do zbierania i analizy 

danych. Praca fundraisera bowiem wymaga gromadzenia wielu informacji, a 

następnie ich filtrowania w zależności od potrzeb.  Niewątpliwie istotna jest także 

znajomość wszystkich programów pakietu Office (lub podobnych), gdyż fundraiser na 

etapie przygotowywania projektu i poszukiwania potencjalnych darczyńców ma za 

zadanie sporządzać dziesiątki ofert, propozycji i tworzyć prezentacje multimedialne. 

Z obsługą programów komputerowych wiąże się też inny istotny element pracy 

fundraisera, a mianowicie - umiejętność  analizy. Dotyczy to danych liczbowych, 

zestawień finansowych, itp., ale także dokładnego przypatrywania się działaniom 

innych organizacji, analizowania najbliższego otoczenia z uwagi na to, jakie działanie 

lub wsparcie jest najbardziej potrzebne. Fundraiser powinien umieć poszukiwać 

takich informacji, a następnie je syntetyzować i wyciągać z nich wnioski, które będą 

prowadzić do planowania konkretnych, kolejnych kroków w organizacji.   

Konieczna jest także swobodna umiejętność poruszania się w szeroko rozumianym 

„świecie wirtualnym”- wyszukiwania informacji w Internecie  (np. kontaktów do osób, 

z którymi chcemy się spotkać) oraz dobra znajomości programów komputerowych 

obsługujących pocztę.  
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 ! Zapamiętaj: 

 Umiejętności interpersonalne są równie istotne jak umiejętności techniczne, które 
pozwalają komunikować się z darczyńcami w zróżnicowany sposób. 

 Warto podążać za duchem czasów i korzystać z narzędzi, które pozwalają na 
aktywne i celowe budowanie wizerunku organizacji w oczach darczyńców. 

 Słuchanie, analizowanie i wyciąganie wniosków mogą okazać się zdecydowanie 
skuteczniejsze niż dokładnie przygotowane „przemówienie”. 



 

© Copyright 2014 Fundacja Rozwoju Talentów. All rights reserved. 
 

 

 

 

 

Wiedza 
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Jak zostało wspomniane powyżej, od fundraisera nie jest wymagane konkretne 

wykształcenie kierunkowe. Praca ta bowiem nie musi wiązać się z wąską 

specjalizacją w danej dziedzinie. Bardziej istotna będzie natomiast wiedza ogólna, 

która pozwoli na poruszanie się w środowisku biznesowym.  

Fundraiser powinien posiadać choćby ogólną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, 
ekonomii społecznej oraz zarządzania i marketingu. Rozumienie zagadnień z 

wyżej wymienionych dziedzin da mu swobodę i pewność siebie podczas rozmów z 

potencjalnymi darczyńcami. 

Poza tym, fundraiser nie musi być specjalistą w dziedzinie, z którą związany jest 

projekt, na który chce pozyskać środki. Oczywiście, niezbędna jest wiedza 

elementarna, ale tylko taka, by móc sensownie i logicznie, używając odpowiednich 

argumentów, przekonać potencjalnego darczyńcę do sfinansowania danej idei. Jeśli 

okaże się być potrzebna bardziej szczegółowa wiedza na dany temat, fundraiser 

może posłużyć się profesjonalizmem swoich współpracowników - specjalistów w 

danej dziedzinie, z których pomocy może skorzystać na przykład na kolejnym 

spotkaniu z darczyńcą. 

Kluczowa jest natomiast wiedza dotycząca celów, sposobów ich osiągnięcia, 

doświadczenia organizacji pozarządowej w realizacji podobnych działań, 

niezbędnych zasobów i tego w jaki sposób zostaną wykorzystane.  Darczyńca 

chce wiedzieć w jaki sposób jego pieniądze, czas lub inne środki przyczynią się do 

realizacji prezentowanej przez fundraisera idei i jakie wymierne korzyści to 

przyniesie. 

Kluczowe zagadnienia: 

 Szeroka wiedza z różnych dziedzin, choć na podstawowym poziomie 
 Doskonała znajomość celu działania / realizowanego projektu jako całości 
 Znajomość otoczenia 
 Wiedza darczyńcy 
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Dobrze byłoby także, aby fundraiser posiadał wiedzę na temat działań podobnych 
organizacji, innych projektów i przedsięwzięć realizowanych na danym polu. Takie 

informacje mogą być potrzebne zarówno na etapie planowania konkretnych działań i 

pisania projektów, jak również podczas procesu pozyskiwania i przekonywania 

darczyńców. 

Korzystne będzie także, jeśli fundraiser będzie na bieżąco zdobywał wiedzę 
dotyczącą potencjalnych darczyńców, z jakimi ma się spotkać, analizując strony 

internetowe ich firm, akcje, w jakie się włączali, poznając misję oraz kulturę ich 

organizacji. Taka wiedza pozwala na wstępne rozpoznanie, czy z daną osobą będzie 

możliwe znalezienie wspólnego pola porozumienia, które być może zaowocuje 

współpracą.  Wiedza na temat darczyńcy pozwala również na wstępne określenia o 

jakiego rodzaju wsparcie możemy się starać – niektóre firmy chętnie przyznają środki 

finansowe na projekty organizacji pozarządowych, inne natomiast preferują 

wolontariat pracowniczy lub wsparcie rzeczowe. W przypadku darczyńców 

indywidualnych jest podobnie – niektórzy chętniej wrzucą złotówkę do skarbonki, a 

inni poświęcą swój czas na czytanie bajek w lokalnej świetlicy. 

 

 

 

 

 

 ! Zapamiętaj: 

 Jeśli chcesz pozyskiwać środki na diagnozę zaburzeń mowy wśród 
przedszkolaków nie musisz być logopedą. Twoja wiedza powinna dotyczyć celu 
projektu, korzyści dla beneficjentów i darczyńców, harmonogramu działań, ilości i 
rodzaju zasobów, które są niezbędne do zrealizowania projektu.  
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Ważne pytania dla fundraisera:

• Czy ktoś realizuje podobne do naszych cele?
• Jeśli tak, to w jaki sposób i na ile skutecznie pozyskuje środki?
• W jaki sposób możemy się wspierać i uzupełniać?
• W jaki sposób jesteśmy dla siebie konkurencją?
• Czego mogę się nauczyć od innych organizacji?

• Jakie cele nie są realizowane w moim otoczeniu, a są ważne z punktu 
widzenia naszej organizacji?

• Co chcemy zmienić i w jaki sposób?

• Jaki jest cel naszego działania? Jakie wymierne efekty chcemy osiągnąć?
• W jaki sposób chcemy zrealizować cel?
• Jakich i ile potrzebujemy zasobów i w jaki sposób je wykorzystamy?
• Kto może nam dostarczyć niezbędne zasoby?
• Jakie alternatywne środki mogę wykorzystać?

• Kim są potencjalni darczyńcy? Dla kogo ważne są te same cele, które są 
ważne dla naszej organizacji?

• Jak do dotrzeć do potencjalnych darczyńców? Z kim mam się kontaktować i 
w jaki sposób?

• W jaki sposób darczyńca może wesprzeć nasze działania? Jak wspierał 
podobne działania do tej pory?

• Jakie korzyści odniosą darczyńcy wspierając nasze działania?
• W jaki sposób mogę dodatkowo zaangażować darczyńcę w nasze 

działania?

• W jaki sposób postrzegają nas inni (beneficjenci i darczyńcy)?
• W jaki sposób nasze wartości są spójne z wartościami darczyńców?
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Podsumowanie 
 
 

Doświadczenie osób pozyskujących środki finansowe (i nie tylko) na działalność 

organizacji pozarządowych pokazuje, że fundraiser to bardziej postawa niż 
zawód. Z pewnością więcej w nim wymogów i uwarunkowań psychologicznych, 

osobowościowych, które stanowią o typie człowieka niż wymogów formalnych, 

związanych z wykształceniem i konkretną wiedzą. Zatem - fundraiserem może 

zostać każdy, niezależnie od wykształcenia, o ile będzie mógł powiedzieć o sobie, 

że: 

 lubi, a nawet kocha ludzi, 

 jest wytrwały, nie zraża się łatwo trudnościami, 

 jest optymistą, który z całych sił wierzy w słuszność misji swojej organizacji, 

 budzi zaufanie, a ludzie chętnie się z nim spotykają, ponieważ jest elokwentny 

i po prostu miły. 

Ponieważ darczyńcami zawsze są ludzie (nawet jeśli formalnie jest to urząd lub 

przedsiębiorstwo, to ostatecznie fundraiser kontaktuje się z konkretnym 

człowiekiem), to wszystkie czynniki wpływające na jakość relacji interpersonalnych 

mają wpływ na skutecznośc i profesjonalizm fundraisera. Wielu z nich można się 

nauczyć, jednakże podobnie jak w przypadku innych zawodów – niektórzy posiadają 

w tym kierunku większe predyspozycje niż inni, co warto wykorzystać. To dlatego tak 

ważne dla organizacji pozarządowych powinno stać się świadome i celowe 
wybieranie osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków, czyli fundraiserów. W 

wielu przypadkach możliwe jest połącznie innych ról w organizacji z rolą fundraisera, 

jednakże biorąc pod uwagę czasochłonności i poziom zaangażowania niezbędny do 

skutecznego prowadzenia działań fundraisingowych coraz częstszym wyzwaniem dla 

organiazaji pozarządowch będzie pozyskiwanie współpracowników i członków 

przypisanych do tego właśnie obszaru. 
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