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Przyjemne z pożytecznym

Jak lubimy pomagać? Wszelkie badania wskazują, że najchętniej pomagamy 
finansowo. Jest to dla nas najprostsza i wymagająca najmniej wysiłku metoda. 
Sprzyjają temu liczne portale np. crowdfundingowe. A kiedy najbardziej lubimy 
pomaganie? Kiedy łączy przyjemne z pożytecznym.☺ A coraz większą przyjem-
ność sprawiają nam zakupy przez Internet. Ich zalet nie trzeba nikomu przybliżać. 
Dzięki narzędziu, jakim jest FaniMani, do tych zalet można także dopisać wspie-
ranie ulubionej organizacji pozarządowej. Zupełnie bez wysiłku, przy okazji zaku-
pów i co ważne – nie wydając ani grosza więcej, niż wynika to z podsumowania 
naszego koszyka.
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Co to jest FaniMani?

FaniMani to fundacja, która pomaga innym pomagać. Jak sami o sobie piszą, Fani-
Mani „to pierwszy w Polsce serwis, dzięki któremu każdy może wspierać organi-
zacje społeczne przy okazji zakupów w Internecie bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów”. Fundacja łączy środowisko biznesu z organizacjami pozarządowymi. 
Niezbędnym elementem są tutaj przede wszystkim indywidualni darczyńcy – 
czyli osoby, które robią zakupy online. FaniMani to narzędzie, z którego opłaca 
się korzystać:

• sklepom – bo jest to dla nich forma reklamy i okazja do wykazania się odpo-
wiedzialnością społeczną,

• klientom – bo to wiarygodna, bezpieczna i… przyjemna metoda pomagania,
• organizacjom – bo Polacy coraz chętniej kupują przez Internet i szkoda tego 

nie wykorzystać.
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Chcę pomagać przy okazji zakupów –  
jak to zrobić z FaniMani?

Sposobów jest kilka, wszystkie bardzo proste i sprowadzające się do… robienia 
zakupów. Najwygodniej jest wejść na stronę www.FaniMani.pl i zainstalować 
PRZYPOMINAJKĘ FaniMani. Dla niewtajemniczonych w informatyczne arkana – 
Przypominajka to rozszerzenie przeglądarki. Gdy googlujemy np. w poszukiwa-
niu prezentu, Przypominajka od razu pokazuje nam, który sklep współpracuje 
z FaniMani i jaka część tego, co wydamy, trafi do wybranej organizacji pozarzą-
dowej. Jeśli natomiast wchodzimy od razu na stronę naszego ulubionego skle-
pu, a współpracuje on z FaniMani, to na początku wyświetli się nam pytanie, 
czy chcemy aktywować darowiznę przy okazji zakupów. Nie musimy więc nawet 
pamiętać o pomaganiu – Przypominajka robi to za nas. A ponieważ zakupy 
bardzo często robimy teraz za pomocą smartfona, to FaniMani oferuje także apli-
kację mobilną.

By pomagać, nie musisz nawet rejestrować się na stronie FaniMani. Jeśli jednak 
to zrobisz, możesz tworzyć swoją historię pomagania i podglądać, ile środków 
trafiło do organizacji, dzięki Twoim zakupom.

I na koniec dobra wiadomość – FaniMani oferuje kody rabatowe do najróżniej-
szych sklepów, więc warto odwiedzać serwis.
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Jak zacząć?

1. Wejdź na www.fanimani.pl.
2. Jednym kliknięciem zainstaluj Przypominajkę, czyli rozszerzenie do przeglą-

darki, które przypomni o przekazaniu darowizny gdy będziesz robić zakupy 
online.

3. Przypominajka przypomni Ci, gdzie możesz robić zakupy i jednocześnie 
pomagać. Przypomni też o przekazaniu darowizny.

4. Robisz zakupy w ulubionych sklepach/serwisach, np. Allegro, SMYK, Empik, 
CCC, itd.

5. Kupujesz co chcesz. Płacisz tyle, ile zwykle i wspierasz organizację.
6. Możesz też zarejestrować konto i wspierać przy okazji zakupów w Internecie, 

albo zarejestrować się kontem na Facebooku.

A wszystko to bez reklam, bezpiecznie, za darmo. 

Robiąc zakupy w dowolnym z blisko 1100 sklepów, bezpłatnie pomagasz wybra-
nej organizacji. Do wyboru masz blisko 5500 organizacji, które możesz bezpłat-
nie wesprzeć podczas zakupów.
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Chcę zbierać fundusze –  
jak to zrobić z FaniMani?

Korzystanie z serwisu FaniMani jest zupełnie bezpłatne,  
nie pobiera on także żadnej prowizji od wpłacanych kwot.

• Jeśli chcesz, by Twoja organizacja zbierała pieniądze 
za pomocą FaniMani, kliknij w przycisk ZAREJESTRUJ 
ORGANIZACJĘ na stronie www.fanimani.pl i w kilka minut 
zacznij zbierać.

• Po rejestracji w serwisie utworzy się automatycznie 
podstrona z podanym przez Ciebie opisem Waszej dzia-
łalności. Będzie na niej również widoczny Wasz logotyp. 
Adres tej podstrony możesz rozesłać do wszystkich osób, 
które mogą bezpłatnie Was wspierać, za każdym gdy robią 
zakupy w jednym w blisko 1100 sklepach internetowych.

• Zaraz po założeniu organizacji otrzymasz od FaniMani 
emailem e-book z propozycjami różnych działań, które 
pomogą w zbieraniu przez FaniMani.pl. Otrzymasz 
również dostęp do Panelu organizacji gdzie znajdziesz 
gotowe materiały i podpowiedzi.
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By zachęcić Sympatyków Twojej organizacji do wspierania właśnie Was, możesz 
skorzystać z przygotowanych przez FaniMani, gotowych materiałów promocyj-
nych. Większość z nich możesz pobrać z Waszym logiem. Są to np.:

• Grafiki do wykorzystania na Facebooku,  
Instagramie, Twitterze i w innych social  
mediach.

• Banery, grafiki, www.
• Emaile i newslettery.
• Aplikacja mobilna.
• Materiały do wydrukowania.
• I wiele innych…

Aby zbierać darowizny od  
zakupów online skutecznie:

1. Regularnie przypominaj  
poprzez informacje w mediach  
społecznościowych.

2. Zachęcaj do instalacji  
Przypominajki (dzięki  
temu wspierający robi  
5x więcej darowizn).

3. Zamieść informacje  
na stronie internetowej  
oraz dołącz do wysyłanych  
wiadomości email.

POWODZENIA ☺
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Nasze inicjatywy

Co nam się marzy?

Instytut Spraw Obywatelskich jest organi-
zacją obywatelską niezależną od partii poli-
tycznych. Od 2004 roku walczymy o dobro 
wspólne. 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) i patrze-
niem władzy na ręce (watchdog). Prowadzimy 
kampanie obywatelskie, animujemy zbiór-
ki podpisów pod petycjami, rozmawiamy 
z decydentami, organizujemy debaty i konfe-
rencje, opracowujemy ekspertyzy i raporty, 
inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy 
i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, piszemy 
felietony i robimy wywiady.

Wygrywamy w oparciu o długi marsz. Przykła-
dowo program „Mama 4 plus” to rezultat 13 lat 
naszej kampanii obywatelskiej na rzecz doce-
nienia nieodpłatnej pracy domowej „Dom to 
praca”. Z kolei konsumenckie prawo do infor-
macji o produktach bez GMO wywalczyliśmy 
po 10 latach kampanii „Wolne od GMO? Chcę 
wiedzieć!”. Naszą najstarszą inicjatywą jest 
kampania „Tiry na tory”.

Więcej o Instytucie

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę internetową: instytutsprawobywatelskich.pl.
Jesteśmy też na:

  
@instytut.spraw.obywatelskich @InstytutSprawO @InstytutSprawObywatelskich
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Twoja cegiełka

Działamy dzięki wsparciu darczyńców indy-
widualnych, biznesowych, publicznych 
oraz dzięki klientom kupującym nasze usłu-
gi. Szczególnie ważne jest dla nas wspar-
cie od sympatyków naszych inicjatyw –  
Aktywnych Obywateli.

1.  Dołącz do Społeczności Aktywnych 
Obywateli 

Na co dzień uczymy, jak korzystać z praw 
obywatelskich, ulepszamy prawo, pilnuje-
my polityków, patrzymy władzy politycz-
nej i korporacyjnej na ręce. Domagamy się 
przeniesienia tirów z dróg na kolej, stoimy 
na straży bezpiecznej żywności, bronimy praw 
pracowników oraz opiekunów osób zależnych.

Gdyby nie wsparcie Darczyńców i Sympatyków  
Instytutu Spraw Obywatelskich, nie byłoby to 
możliwe. Dziękujemy!

Potrzebujemy środków, by zmienić zasady gry 
w Polsce.

W tym roku obchodzimy 15-lecie. Marzy nam 
się, by był to dla nas szczególny czas. Rok, 
w którym oddolne i stałe finansowanie naszej 
organizacji pozwoli nam sprawniej reagować 
w sytuacjach pilnych, gdy rządzący i korpo-
racje podejmować będą kolejne złe decyzje, 
uderzające w Obywateli.

Dlatego prosimy Was, prosimy Cię o dołącze-
nie do Społeczności Aktywnych Obywateli.
Można to zrobić ustawiając stałe, comiesięcz-
nie zlecenie darowizny na nasze konto. Regu-
larne wsparcie rozwiązałoby wiele naszych 
problemów. 

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź 
nr konta: 26 2490 0005 0000 4530 3441 
9579 (Alior Bank), 
w tytule: Społeczność Aktywnych Obywateli

2.  Podaruj darowiznę:

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź 
nr konta (Alior Bank):  
26 2490 0005 0000 4530 3441 9579  
cel: na działania Instytutu  
Spraw Obywatelskich

Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odli-
czyć od podstawy swojego opodatkowania.

3.  Przekaż swój 1% podatku Instytutowi Spraw 
Obywatelskich, wpisując w rozliczenie PIT  
 
nr KRS 0000 19 19 28.
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4.  Dołącz do nas! Szukamy osób, które mają 
marzenia i chcą zmieniać świat. Ludzi, 
którym bliskie są cele i programy Instytu-
tu Spraw Obywatelskich, nasza misja. Jeżeli 
masz poczucie humoru, lubisz wyzwania 
i przygodę, dołącz do naszego zespołu 
współpracowników. Jeśli nasze działania 
wydają Ci się ważne i wierzysz, że wszyst-
ko należy sprawdzać w praktyce – zostań 
naszym wolontariuszem.

5.  Podpisz się pod naszymi petycja-
mi. Pomóż nam wygrywać w spra-
wach ważnych dla nas wszystkich:  
www.obywateledecyduja.pl

6.  Poinformuj o działaniach Instytutu Spraw 
Obywatelskich swoich znajomych i rodzi-
nę. Udostępnij w mediach społecznościo-
wych nasze akcje. Twoja rekomendacja jest 
dla nas bardzo ważna.

7.  Uwzględnij Instytut Spraw Obywatelskich 
w testamencie, jeśli Tobie też marzy się 
Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują 
się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, 
ulicę, miasto i państwo. Polska ułatwia-
jąca obywatelom dbanie o dobro wspól-
ne i angażowanie się w życie publiczne. 
Polska, w której władza słucha obywateli 
i razem z nimi polepsza jakość codzienne-
go życia. Możesz pomóc nam w tworzeniu 
takiego świata, pamiętając o nas w testa-
mencie. Decydując się na ten krok, pamię-
taj w pierwszej kolejności o rodzinie oraz 
osobach szczególnie Ci bliskich. Będziemy 
wdzięczni, jeśli rozważysz uczynienie także 

Instytut Spraw Obywatelskich jednym ze 
spadkobierców lub zapisobierców. Tak 
ulokowany spadek będzie pracował przez 
długie lata, będąc inwestycją w przyszłość 
naszego kraju i naszych dzieci. Aby jutro 
były z nas dumne…

8.  Wspieraj bezpłatnie Instytut Spraw 
Obywatelskich, robiąc zakupy w Interne-
cie. Pomagaj nam razem z www.FaniMani.
pl. To proste! Wybierasz na stronie Fani-
Mani naszą organizację. Przechodzisz do 
wybranego sklepu, robisz zakupy jak zwykle 
i płacisz tyle, co zawsze. Część wartości 
zakupów trafia do Instytutu Spraw Obywa-
telskich.

9.  Zamów usługę oferowaną przez Grupę 
INSPRO, która jest naszą spółką działającą 
dla zysku społecznego:

www.grupainspro.org.pl

Potrzebujemy Cię! Pomożesz?

Jeśli chcesz podzielić się z nami radą, konstruk-
tywną krytyką. Masz pytania. Albo po prostu 
chcesz z nami porozmawiać. Napisz. Zadzwoń. 
Odwiedź nas.

Osoba do kontaktu:  
Ilona Pietrzak 
e-mail: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl 
tel. 519 300 631

Z obywatelskimi pozdrowieniami 
Zespół Instytutu Spraw Obywatelskich



Więcej na:

www.bankwiedzy.org


