
Jak 
zorganizować 
udaną 
zbiórkę, 
która 
zaangażuje
gości?



Dlaczego to dla Ciebie 
ważne? Nie obawiaj się 
pisać osobiście. Opowiedz, 
jakie emocje budzi w Tobie 
dany temat.

Czego oczekujesz od gości/
widzów? Powiedz wprost: 
“Zamiast upominku na moje 
urodziny, wpłać na urodzino-
wą zbiórkę. to jest dla mnie 
ważne i sprawisz mi tym 
przyjemność.” lub “Organizu-
jemy to wydarzenie, abyśmy 
mogli się razem dobrze ba-
wić, a przy okazji realizować 
ważny cel pomocy…”

Dlaczego wybrałaś taki pu-
łap zbiórki do osiągnięcia? 
Przekonaj innych, że razem 
jesteście w stanie go osią-
gnąć. Możesz zapowiedzieć 
niespodziankę, jeżeli uda 
Wam się zrealizować cel.

Zadbaj   
o opis
Jeżeli pisanie nie jest Twoją pasją, 
możesz skorzystać z gotowych ma-
teriałów, jednak warto uzupełnić 
opis zbiórki o chociaż jedno zdanie 
od siebie.

Więcej informacji 
o projektach Polskiej 
Misji Medycznej  
znajdziesz na stronie  
www.pmm.org.pl



Umieść link w zaproszeniu 
- może mieć ono różną for-
mę: zaproszenie drukowane, 
zaproszenie mailowe, wy-
darzenie na facebooku, film 
na youtube, artykuł w lokal-
nej prasie.

Stwórz kod QR z linkiem do 
zbiórki w darmowym genera-
torze, a następnie wydrukuj 
miniplakat do rozwieszenia 
na wydarzeniu, by każdy 
mógł zeskanować kod smart-
fonem.

Jeżeli organizujesz dużą oko-
liczność lub publiczne wyda-
rzenie, informuj o zbiórce 
ze sceny. Poproś zaufaną 
osobę o prowadzenie zbiórki.

Zastanów się, ile dni powin-
na trwać zbiórka, aby każda 
chętna osoba mogła wziąć 
w niej udział.

Zaproś do 
udziału
Zaproś gości i zacznij się przygo-
towywać. O co zadbać? Na pewno 
o dostępność i widoczność linku do 
zbiórki. 

Przydatne narzędzia:
 - Kreator graficzny 

online   
www.canva.com

 - Generator kodów 
QR online

 - Social media,  
Wydarzenia na  
Facebooku



Uzupełnij pierwszą wpłatę, 
aby zachęcić pozostałych 
lub zainteresuj osobę/firmę, 
która mogłaby to zrobić.

Informuj o kolejnych 
osiąganych etapach. Pre-
tekstem do tego może być 
niespodzianka dla wspiera-
jących. Nagradzaj zaangażo-
wanie.

Jeżeli organizujesz wyzwanie, 
relacjonuj w social me-
diach (Facebook, Instagram, 
Youtube, LinkedIn) przygo-
towania i własne wysiłki oraz 
zachęcaj do wpłat. Pozwól in-
nym być blisko Twoich zma-
gań.

Zadbaj o pozytywne zakoń-
czenie. Każdy wynik jest suk-
cesem!

Zaangażuj
Razem osiągacie więcej! Zadbaj, 
aby każdy o tym pamiętał. Zbiórka 
rośnie, kiedy staje się wspólną za-
bawą.



Dziękujemy, 
że działasz  
z Misją


