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Dlaczego właściwie te skróty?

Scenka rodzajowa, jakich wiele. Konferencja o fundraisingu w NGO. Przerwa 
kawowa. Fundraiser z organizacji „Dobrej” pyta doświadczoną koleżankę: „A jaki 
macie conversion rate na darczyńców regularnych?”. W innym kącie można usły-
szeć: „A jaki jest teraz u Was procent attrition w Twoim housefilu?”.

Niektórym mogą zęby zgrzytać, gdy słyszą takie angielskie wtręty. Jednak każda 
specjalizacja ma jakiś slang – i właśnie tu chcemy Ci ten specyficzny język 
fundraisingu przybliżyć. Warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne specjalistycz-
ne zwroty, kiedy je stosować i co się pod nimi kryje. Znajdziesz tu wyjaśnienie 
najczęściej używanych pojęć ze świata fundraisingu. Najczęściej są one zapoży-
czone z języka angielskiego i funkcjonują już w słowniku polskich fundraiserów, 
tworząc swoisty „slang”.

Warto je poznać.

Co tu znajdziesz?

Tutaj znajdziesz swoisty fundraisingowy słownik. Jest on podzielony na trzy 
obszary:

• ogólno-fundraisingowy,
• definicje z zakresu miar w fundraisingu,
• sposoby, kanały, narzędzia fundraisingowe.

Kliknij na:

1. SKRÓTY PODSTAWOWE – omówienie ogólnych skrótów związanych 
z pozyskiwaniem funduszy, czyli fundraisingiem

2. SKRACAMY MIARY – omówienie skrótów dotyczących wskaźników 
i mierzenia naszej pracy w fundraisingu

3. SKRÓTEM W KANAŁY – omówienie obcobrzmiących nazw i skrótów, 
narzędzi, kanałów fundraisingowych
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SKRÓTY PODSTAWOWE

1. HOUSEFILE – czyli NASZA BAZA DARCZYŃCÓW

Housefile to potocznie używana nazwa na określenie bazy danych darczyńców 
organizacji, czyli tak naprawdę to jedna z najważniejszych grup i zbiorów w orga-
nizacji. Do HF (housefilu) zalicza się każdy darczyńca, a często także sympatycy 
oraz przyjaciele, którzy nie przekazali darowizny, ale uczestniczyli w wydarzeniu 
organizacyjnym, coś dla nas zrobili czy choćby zapisali się na newsletter. O house-
file, czyli bazę darczyńców, warto i należy dbać w szczególny i usystematyzowa-
ny sposób, regularnie się z nim komunikować, a także prosić tych darczyńców 
o dalsze darowizny. To jest serce fundraisingu.

2. PROSPECT/RECRUITMENT – czyli POZYSKIWANIE NOWYCH 
DARCZYŃCÓW

Prospekt to zbiór wszelkich narzędzi, sposobów, które prowadzą do pozyskiwa-
nia nowych darczyńców.

3. COLD/WARM PROSPECT

Cold prospect to grupa osób stanowiących potencjalną grupę darczyńców, 
do której chcemy się zwrócić z prośbą o pomoc, a ta grupa raczej nigdy nie miała 
styczności z naszą organizacją. Pozostają dla nas „zimną grupą lub zimną bazą”.

Natomiast warm prospect to grupa, która co prawda jeszcze nie wpłaciła daro-
wizny, ale już miała styczność z naszą organizacją – np. podpisała petycję lub 
uczestniczyła w wydarzeniu przez nas organizowanym.

Ta grupa cechuje się teoretycznie większym potencjałem do pomocy, ponieważ 
ma już zbudowany kontakt z organizacją.
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4. RESTRICTED/UNRESTRICTED

Te nazwy dotyczą pieniędzy, czyli rodzaju funduszy, którymi dysponuje nasza orga-
nizacja. Restricted to fundusze znaczone/związane z celem/celowe. Unrestricted 
(niecelowe/nieznaczone) to darowizny, którymi możemy dysponować w miarę 
elastycznie, znaczy to, że umowa z darczyńcą nie obliguje nas do przekazania 
tych pieniędzy na konkretny projekt. Możemy je przeznaczyć na wybrany cel 
statutowy. Pieniądze niecelowe są najbardziej pożądane w organizacji.

5. CONVERSION RATE

Tak roboczo mówi się o procencie osób, który udaje nam się pozyskać do nowej 
formy pomocy lub w ogóle zaangażować w pomoc finansową.

Dla przykładu, jeśli otrzymałeś po akcji 1000 wpłat jednorazowych od nowych 
darczyńców i do tej właśnie grupy kierujesz apel o stanie się regularnym darczyń-
cą, a ostatecznie zdecyduje się na to 50 osób, to twój conversion rate dla tej akcji 
wynosi 5%.
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SKRACAMY MIARY 
– czyli definicje z obszaru miar 

w fundraisingu

1. RR (ang. Response Rate) – czyli PROCENT ODPOWIEDZI

Co to oznacza:

W praktyce oznacza to % odpowiedzi na nasz apel. W rzeczywistości jest to najczę-
ściej relacja liczby osób, które odpowiedziały na nasz apel, do ogólnej liczby wysła-
nych apeli, wyemitowanych odsłon banerów czy spotów.

Przykład:

Jeśli na przykład, wysłaliśmy 10000 listów z prośbą o darowiznę, a otrzymaliśmy 
1000 odpowiedzi w formie darowizn, to RR dla tej akcji fundraisingowej wynosi 
10%.

Wzór:

Liczba wysłanych: 10000
Liczba odpowiedzi: 1000

RR: (1000 ÷ 10000) × 100 = 10
(wyrażone w %, czyli 10%)

Kiedy warto mierzyć:

Po każdej akcji.
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2. AVD (ang. Avarage Donation) – czyli ŚREDNIA DAROWIZNA

Co oznacza:

Średnia darowizna to zwyczajnie uśredniona darowizna przeliczana na jednego 
darczyńcę. Jest wyrażona w PLN. Możemy wyliczać średnią darowiznę dla jednej 
konkretnej akcji, jak też przeliczać średnią darowiznę dla organizacji od danej 
grupy darczyńców (np. od grupy regularnych i od grupy darczyńców 1%).

Przykład:

Zaapelowaliśmy o pomoc do darczyńców poprzez e-mail wysyłany do swojej 
bazy mailingowej i wysłaliśmy 150000 maili. Odpowiedziało 200 osób i przekaza-
ło w sumie 5000 PLN. Średnią darowiznę liczy się następująco:

Wzór:

Suma wpłat (PLN): 5000
Liczba wpłat: 200

AVD: 5000 ÷ 200 = 25 PLN
Kiedy warto mierzyć:

Dla każdej akcji (np. średnia darowizna z listu świątecznego), dla danej specy-
ficznej grupy darczyńców (np. średnia wpłata od darczyńców 1%), dla sposobu 
pozyskiwania, czyli np. średnia darowizna z mailingów.

3. CPO (ang. Cost per Order) – czyli KOSZT POZYSKANIA JEDNEGO 
DARCZYŃCY

Co oznacza:

Koszt pozyskania jednego darczyńcy to uśredniona kwota, którą należy wydać 
(zainwestować), aby pozyskać do pomocy jednego darczyńcę. Najczęściej używa-
my tej miary, aby zobaczyć, jak kosztowne są różne metody pozyskania darczyń-
ców (w relacji do siebie).
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Przykład:

Jeśli wydałeś na akcję promocyjną w Internecie 25000 PLN i dzięki temu pozyska-
łeś 300 darczyńców, to CPO tej akcji wynosi 83 PLN.

Wzór:

Całkowity koszt akcji (PLN): 25000
Liczba pozyskanych darczyńców: 300

CPO: 25000 ÷ 300 = 83 PLN
Kiedy warto mierzyć:

Mierzymy zawsze na podsumowanie akcji. Potem będzie je łatwiej porównywać 
– przy porównaniu kosztów 2-3 różnych akcji tą samą metodą – można sprawdzić, 
która była bardziej efektywna. Ale też gdy znamy CPO z poszczególnych metod 
zbierania pieniędzy – np. CPO z naszych akcji w Internecie to 83 PLN, a CPO z list 
(ang. Direct Mailing – DM) to 190 PLN, wiemy, ilu darczyńców możemy pozy-
skać, inwestując ten sam budżet. Czyli 10000 PLN budżetu daje nam ok. 120 osób 
z Internetu, a 52 osoby z DM. To przydaje się przy budżetowaniu.

4. CPP (ang. Cost per Piece) – czyli KOSZT JEDNEGO APELU

Co oznacza:

Koszt jednego apelu to cena pojedynczego apelu, listu, oferty skierowa-
nej do darczyńcy. To uśredniona kwota, którą należy wydać (zainwestować), 
aby pozyskać do pomocy jednego darczyńcę. Nie zawsze oczywiście musi być 
to inwestycja dotycząca pozyskania nowego darczyńcy. Tak samo wylicza się ten 
wskaźnik i nazywa, gdy liczymy wskaźniki dla akcji skierowanych do obecnych 
darczyńców.

Przykład:

Jeśli wydałeś na wysyłkę listów z apelem 1% kwotę 26000 PLN i wysłałeś 10000 
listów, to Twoje CPP wynosi 2,6 PLN.
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Wzór:

Całkowity koszt akcji (PLN): 26000
Liczba pozyskanych darczyńców: 10000

CPP: 26000 ÷ 10000 = 2,6 PLN
Kiedy warto mierzyć:

Jest to standardowa miara po każdej akcji i kampanii. W ramach tego samego 
sposobu warto porównywać CPP, aby wiedzieć, czy nasza akcja utrzymała się 
na stałym poziomie kosztowności (na sztukę), czy np. jest wyjątkowo droga.

5. PT (ang. Payback Time) – czyli OKRES ZWROTU Z INWESTYCJI

Co oznacza:

Payback Time (PT; inaczej Payback Period – PP) to czas, po którym zwraca się 
Twoja inwestycja. Innymi słowy, to czas, w którym skumulowane koszty Twojej 
operacji pokrywają się z przychodami.

PT (PP) liczymy w miesiącach lub latach (najczęściej). Dla kampanii i narzędzi 
fundraisingowych uproszczona formuła tych wyliczeń, prezentowana poniżej, 
jest jak najbardziej akceptowalna. W przypadku bardziej skomplikowanych inwe-
stycji, np. budowy, wyposażania sklepów, należy wziąć pod uwagę modele wyli-
czeń, w których przyjmujemy amortyzację, zysk netto etc.

Nie tylko sama wartość – wynik wskaźnika – ma tu znaczenie. Kluczowe jest 
tu porównanie z innymi w branży. Jeśli Payback Time wynosi poniżej 3 lat, to jest 
to w miarę dobra inwestycja. Jeśli powyżej 3 lat – np. 5 czy 6 – to wtedy należy się 
zastanowić, czy warto inwestować w takie działanie, bo zamrażamy pieniądze. 
Jeśli np. jakieś narzędzie zwraca się w czasie między 1,5 roku a 2 lata, a nawet 
do 3 lat – warto je wybrać.

Przykład:

Jeśli obliczasz okres zwrotu z inwestycji, przyjmij kumulatywnie wszystkie przy-
chody związane z tym działaniem, np. wszystkie wydatki związane z produkcją 
mailingów dla darczyńców w kolejnych latach. Zrób to wstecz lub zrób kalkulację 
na przyszłość.
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W ten sam sposób potraktuj koszty i zestaw. W roku, w którym różnica między 
KUMULATYWNYMI – czyli zsumowanymi z kolejnych lat – przychodami a kosz-
tami jest na plus, pojawia się break even point. Liczba lat jest czasem zwrotu 
z inwestycji.

Kiedy warto mierzyć:

To jest w fundraisingu ważny wskaźnik. Warto mierzyć go w odniesieniu do wybra-
nego narzędzia, np. ile lat będziemy czekać na zwrot z inwestycji w długofalową 
kampanię direct mailing, a także w odniesieniu do całego programu fundraisin-
gowego, np. ile lat będziemy czekać na wyjście na plus w fundraisingu indywidu-
alnym.

6. EFEKTYWNOŚĆ KAMPANII

Co oznacza:

Mówiąc o efektywności kampanii, mamy na myśli wskaźnik potocznie zwany ROI 
(ang. Return on Investment). Jednak opisywana tu efektywność jest prostszym 
ujęciem tego wskaźnika.

Przykład:

Jeśli wydałeś na kampanię 1% 50000 PLN, a przychody z 1%, które otrzymałeś 
to 125000 PLN, to Twój wskaźnik efektywności wynosi 2,5. Innymi słowy, nakłady 
na kampanię zwróciły się dwuipółkrotnie.

Wzór:

Całkowity przychód (PLN): 125000
Całkowity koszt: 50 000

ROI: 125000 ÷ 50000 = 2,5
Kiedy warto mierzyć:

Ten wskaźnik warto szeroko stosować, zarówno do mierzenia akcji – np. kampa-
nii 1%, nawet małej wysyłki listów, jak i oceny „z większego obrazka”, dotyczącej 
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tego, jak efektywny jest nasz fundraising, czyli np. zestawienie przychodów i kosz-
tów całego fundraisingu w ciągu roku. Można tak oceniać również poszczególne 
obszary, np. indywidualny czy korporacyjny.

Gdy wskaźnik jest większy niż 1, znaczy to, że przychody przewyższają koszty – 
jest to dobry znak, bo tak właśnie powinno być. Zdarza się, że wskaźnik efek-
tywności jest mniejszy niż 1 – jest to akceptowalne jedynie w przypadku akcji 
prospektowych (czyli pozyskiwania nowych darczyńców).

7. LTV (ang. Life Time Value) – czyli tzw. WARTOŚĆ ŻYCIOWA KLIENTA

To pojęcie ma niezliczoną liczbę wzorów i definicji. Są one długie i złożone. 
W fundraisingu LTV to miara, która określa w skrócie, jaka jest wartość pomocy – 
darowizn – otrzymanych od jednego darczyńcy w czasie jego całego „życia” jako 
darczyńcy. Tak naprawdę to decydująca miara, która powinna determinować 
wybory fundraiserów.

Dla przykładu, można pozyskać wielu darczyńców z niskim LTV, a można przeko-
nać do pomocy mniej osób, za to takich z wysoką wartością życiową. Dla długo-
falowego powodzenia zbierania funduszy dla organizacji – ten drugi przypadek 
jest korzystniejszy.

W Polsce trudność w liczeniu LTV wynika z tego, że organizacje praktycznie 
nie gromadziły danych historycznych, umożliwiających poznanie zachowania 
darczyńców, procenty pozostawania jako darczyńca lub rezygnacji z pomocy czy 
też rocznej wartości pomocy finansowej. A to nie pozwala robić prognoz na przy-
szłość.

8. ATTRITION RATE – czyli PROCENT ODCHODZĄCYCH (DARCZYŃ-
CÓW)

Attrition rate stosujemy jako miarę najczęściej wtedy, gdy chcemy ocenić, w jakim 
stopniu „kurczy się” nam grupa darczyńców. Tę wartość podajemy w procentach 
i często „zawężamy” jeszcze elementem czasu – czyli np. w skali roku. Stosuje-
my tę miarę w odniesieniu do całego housefilu, ale także często w odniesieniu 
do prospektu.
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Przykład:

Jeśli w ciągu roku z grupy 10 000 darczyńców 100 osób zrezygnowało z pomocy – 
przesyłając prośbę o np. zaprzestanie komunikacji, to te 100 osób po przeliczeniu 
na procenty stanowi nasze attrition rate.

9. RETENTION RATE – czyli PROCENT POZOSTAJĄCYCH (DARCZYŃ-
CÓW)

Odpowiednio do definicji attrition rate – retention rate to procent darczyńców, 
którzy np. w okresie roku nadal wspierają organizację i są jej darczyńcami. Pozo-
stają w housefilu.



11

SKRÓTEM W KANAŁY 
– czyli definicje narzędzi 

fundraisingowych

1. F2F – Face 2 Face/Door 2 Door

Face 2 Face czy Door 2 Door to narzędzie, sposób pozyskiwania darczyńców 
w bezpośrednim kontakcie – rozmowa odbywa się twarzą w twarz (ang. face 
to face).

W ogólnym ujęciu F2F dzieli się na trzy „podgrupy” ze względu na miejsce, 
w którym rozmawiamy z darczyńcą. I tak: kiedy rozmawiamy na ulicy, nazywa się 
to „On-street”; kiedy pukamy do domu darczyńcy, nazywa się to „Door to Door”; 
a kiedy ustawiamy swoje stoisko w miejscu publicznym – np. w galerii handlo-
wej, nazywa się to „Public Places”. Ten sposób docierania do darczyńcy najczę-
ściej otwiera prośbę o regularną darowiznę – czyli podpisanie polecenia zapła-
ty. A to oznacza, że ten sposób dociera do najbardziej cennych (regularnych) 
darczyńców organizacji. Czasem mówiąc o tego typu działaniach, możecie napo-
tkać nazwę „Direct Dialog”. Nie jest to żadna inna metoda, niż opisane powy-
żej F2F. Po prostu kilka organizacji na świecie nazywa ten sposób fundraisingu 
inaczej.

2. DM (ang. Direct Mailing) – czyli PRZESYŁKA BEZPOŚREDNIA

Direct Mailing to nic innego jak przesyłki listowne. Docieramy z apelem 
do darczyńcy za pomocą zaadresowanego i spersonalizowanego listu. Dobry 
Direct Mailing jest dokładnie wypracowany, składa się z kilku części (im pakiet 
grubszy, tym lepiej), zawiera wyraźną (jedną) prośbę. Na tego typu apele częściej 
odpowiadają ludzie starsi (55+, 60+). Jest to świetne narzędzie zarówno do komu-
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nikacji z obecnym housefilem, jak i do pozyskania nowej grupy darczyńców. Bazy 
do wysyłki można zakupić u zewnętrznego poddostawcy.

Darczyńcy, którzy odpowiadają na tego typu apele, są zazwyczaj dłużej z orga-
nizacją – należą do jej wiernych entuzjastów. Obecnie w Polsce to relatywnie 
drogie narzędzie do pozyskania darczyńców.

3. DRTV (ang. Direct Response Television) – czyli KAMPANIA TELE-
WIZYJNA Z PROŚBĄ O KONKRETNĄ AKCJĘ

Ten sposób zakłada start kampanii telewizyjnej, w której emitujemy spot 
o jasnym charakterze fundraisingowym. Prosimy w nim darczyńcę o konkretną 
akcję. Najczęściej są to prośby typu: „Zadzwoń pod numer”, „Wejdź na stronę” 
lub „Wyślij SMS – a my oddzwonimy” (nie mówimy tu o wysłaniu drogiego SMS 
Premium), ale o zwykłym „zgłoszeniu” SMS, w którym darczyńca chce pomóc 
i prosi o kontakt. Taka akcja jest potem kontynuowana dalej w rozmowie telefo-
nicznej. Te rozmowy najczęściej wykonuje dedykowane centrum telemarketin-
gowe. I tutaj także prośbą jest regularna pomoc dla organizacji i podpisanie pole-
cenia zapłaty. Pokrewnym sposobem docierania do darczyńców jest DRR (ang. 
Direct Response Radio) – czyli podobne spoty reklamowe z prośbą o odpowiedź, 
emitowane w radio.

4. CRM (ang. Cause Related Marketing) – czyli MARKETING W DO-
BREJ SPRAWIE

Jest to sposób współpracy z darczyńcami korporacyjnymi. Tutaj udział w partner-
stwie biorą trzy strony: firma jako darczyńca, klient firmy jako kupujący i urucha-
miający darowiznę oraz organizacja, która pomoc otrzymuje. I właśnie najczęściej 
pomoc dla organizacji naliczana jest od sprzedaży wybranego przez obie strony 
produktu. Czasem widzicie komunikaty na produktach, np.: „Kupując tę marga-
rynę, pomagasz fundacji X”. To właśnie są projekty CRM. Aby zakończyły się one 
sukcesem, bardzo ważne jest duże zaangażowanie promocyjne partnera.

5. CRM (ang. Customer Relationship Managment) – czyli ZARZĄ-
DZANIE RELACJAMI Z DARCZYŃCĄ

Nazwa łudząco podobna do CRM (modelu marketingu w dobrej sprawie), ale 
CRM to także system bazodanowy, służący do zarządzania relacjami z darczyńcą. 
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Taki system to rzecz nieodzowna, gdy chcemy komunikować się i prosić o wspar-
cie finansowe dużą grupę darczyńców. Tutaj przechowujemy nie tylko dane 
teleadresowe, lecz także całą historię kontaktów z danym darczyńcą, praktycz-
nie każdą interakcję. Ten system pozwala nam kodować nowe akcje, wykony-
wać bardzo skomplikowane raporty i analizy, które służą do lepszego zarządzania 
relacjami z darczyńcą, a także do jeszcze bardziej efektywnego fundraisingu.

6. MAJOR DONOR

Tak w skrócie mówimy o sposobie pozyskiwania funduszy i grupie darczyńców 
samych w sobie. Major Donor to specjalni darczyńcy. Są to osoby prywatne, które 
jednak dysponują znaczącymi możliwościami finansowymi i przekazują organiza-
cji znaczące darowizny. Poziom tego „znaczenia” jest różny dla każdej organizacji; 
każda z nich definiuje ten poziom dla siebie. To może być kilka tysięcy złotych, ale 
raczej mówimy tu o darowiznach na poziomie kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy 
złotych od jednego prywatnego darczyńcy. Specyfiką tych właśnie darczyńców 
jest fakt, że ich darowizny są zazwyczaj celowe, i to, że taki darczyńca wymaga 
od organizacji wyjątkowego traktowania.

7. GIFT IN KIND – czyli POMOC RZECZOWA

Gift in kind – tak właśnie mówimy w międzynarodowej społeczności o darowi-
znach rzeczowych. Są to przedmioty (wyposażenie biura) lub usługi (pakiet prze-
syłek kurierskich), które najczęściej darczyńcy korporacyjni oferują organizacjom 
NGO. Ich wartość także wyceniamy i wpisujemy do rozliczenia organizacji. Często 
taka właśnie pomoc może „uwolnić” tak ważne w organizacji pieniądze na wydat-
ki administracyjne.

8. CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – czyli SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jest to idea, koncept, strategia, według której biznes na etapie budowania stra-
tegii własnego przedsiębiorstwa bierze pod uwagę interesy dużo szersze niż tylko 
zyskowność własnej firmy. Uwzględniają relacje z interesariuszami. Definicje 
interesariuszy dla różnych firm mogą być różne i specyficzne. Do najważniejszych 
interesariuszy zaliczamy: pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczność 
lokalną, dostawców, środowisko naturalne czy ewentualnych kredytobiorców. 
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Często właśnie ta strategia wskazuje, które obszary społeczne firma będzie chcia-
ła wspierać.

9. CORPORATE FUNDRAISING – czyli FUNDRAISING OD BIZNESU/
FIRM

Tak najczęściej fundraiserzy nazywają tę część fundraisingu, w której zbieramy 
fundusze od firm. I nie ma tu specjalnie znaczenia wielkość firm – wcale nie musi 
to być korporacja. W Polsce zamiennie organizacje stosują nazwy: fundraising 
od biznesu lub fundraising od firm.

10. PAYROLL

Payroll to narzędzie stosowane właśnie we współpracy z firmami (czyli corporate 
fundraising). Payroll nazywany jest inaczej „końcówkami pensji”. Darowiznę dla 
organizacji przekazuje osoba indywidualna – ze swojej pensji, ale za pośrednic-
twem pracodawcy. Pracownik firmy deklaruje comiesięczną darowiznę i firma 
automatycznie – jeszcze przed przelaniem mu wynagrodzenia – „odprowadza” 
na konto organizacji ustaloną końcówkę pensji lub wskazaną kwotę.

To ciekawa forma współpracy z firmami, w Polsce wciąż za mało popularna. 
Wymaga wybudowania dobrych relacji wewnątrz organizacji partnerskiej. 
Czasem właśnie partner – czyli firma – decyduje się podwoić kwotę zebraną 
przez swoich pracowników.

11. LEGACY – czyli SPADKI lub TESTAMENTY

Ten rodzaj pozyskiwania funduszy od darczyńców jest specjalny, ponieważ 
mówimy tu o przekazaniu dla organizacji darowizny, funduszy, części majątku, 
które dokonują się dopiero po śmierci darczyńcy (czy testatora). W całej Europie 
i na świecie organizacje pozarządowe w ten sposób otrzymują naprawdę potęż-
ne finansowanie.

W Polsce na tę chwilę (oprócz długich doświadczeń organizacji kościelnych) nie 
jest to bardzo popularny i rozważany sposób na bycie filantropem.



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 rodzi-
nę, 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 polep-
sza jakość codziennego życia.

Jak działamy?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łącze-
niu działań eksperckich (think tank) z oddolną 
mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą 
specjalnością są kampanie obywatelskie oraz 
działania rzecznicze i strażnicze. Przepro-
wadzamy akcje mobilizacyjne, organizuje-
my debaty i konferencje, animujemy zbiór-
ki podpisów pod petycjami, opracowujemy 
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi 
i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szko-
limy i doradzamy, prowadzimy dialog z decy-
dentami.

Inicjatywy INSPRO
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GŁOS OBYWATELI

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest orga-
nizacją pozarządową niezależną od partii politycz-
nych. Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i za-
mieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe 
zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśli-
wych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za 
swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy 
nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o do-
bro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. 
Marzy nam się Polska, w której władza słucha oby-
wateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego 
życia.

INICJATYWY INSPRO

JAK DZIAŁAMY?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu 
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobili-
zacją 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.
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Dołącz do nas!

Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą 
tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marze-
nia i pragmatyzm przekuwania ich w czyn. 
Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz prze-
strzeni do działania, dołącz do nas! Oferujemy 
wyzwania i przygodę. Oferujemy know-how 
i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość 
działania. Czekamy na tych, którzy chcąc zmie-
niać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy 
na Ciebie.

Więcej o INSPRO

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę 
internetową: www.inspro.org.pl.

Jesteśmy też na:

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

Twoja cegiełka

INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów 
opiera na czterech źródłach finansowania. 
Działamy dzięki wsparciu darczyńców indy-
widualnych, biznesowych, publicznych oraz 
dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szcze-
gólnie ważne jest dla nas wsparcie od Sympa-
tyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywa-
teli.

Pomóż nam wygrywać w sprawach ważnych 
dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta IN-
SPRO: 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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DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą two-
rzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i prag-
matyzm przekuwania ich w czyn. Jeśli są Ci bliskie 
nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz 
do nas! Oferujemy wyzwania i przygodę. Oferujemy 
know-how i doświadczenie. Oferujemy ciekawość 
i radość działania. Czekamy na tych, którzy chcąc 
zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na 
Ciebie.

WIĘCEJ O INSPRO

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę inter-
netową: www.inspro.org.pl. 
Jesteśmy też na:

TWOJA CEGIEŁKA

INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów 
opiera na czterech źródłach �nansowania. Działamy 
dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, biz-
nesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupu-
jącym nasze usługi. Szczególnie ważne jest dla nas 
wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – ak-
tywnych 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 opodat-
kowania!
Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 
0000191928.
Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, 
która jest spółką działającą dla zysku społeczne-
go: www.grupainspro.pl.

@fundacja.inspro

@INSPROmedia

@Rafal_Gorski

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

https://www.facebook.com/fundacja.inspro
https://www.youtube.com/user/INSPROmedia
https://twitter.com/rafal_gorski


ZOSTAŃ NASZYM
DARCZYŃCĄ

ZOSTAŃ NASZYM
WOLONTARIUSZEM

ZAMÓW NASZE 
USŁUGI

POLEĆ NAS
ZNAJOMYM

WWW.INSPRO.ORG.PL

JAK MOŻESZ POMÓC?



Więcej na:

www.bankwiedzy.org
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