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#wartopomagać

Pomagać można na wiele sposbów. Można pomóc dobrym słowem, poświęconym czasem i uwagą, wspierać innych
materialnie ale i duchowo. Każdy z nas ma w sboie pierwiastek pomagania. U jednych jest bardziej aktywny, u innych
mniej. Nie zmienia to faktu, że #wartopomagać

Ostatni rok był dla nas sprawdzianem z pomagania. Wszyscy zostaliśmy dotknięci przez skutki pandemii, tylko
w różnym stopniu. Jeśli zdrowie nam dopisywało, angażowaliśmy sie w różne akcje wspierające innych. Pomagaliśmy
medykom, hotelarzom, restauratorom i wileu innym przedsiębiorcom. W naszej redakcji również angażowaliśmy się
w działania charytatywne, bo wiemy, jak ważne jest pomaganie. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz.

W bieżącym numerze przeczytasz o najbardziej rozpoznawalnej Fundacji w Polsce i za granicą. Słowa Jurka Owsiaka,
Pomysłodawcy i Założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są pokrzepieniem dla każdego z nas. Z artykułów
dowiesz się jak zakładać i zarządzać fundacją, co jest ważne przy organizacji imprez masowych, poznasz odmienne
formy pomagania oraz prawdziwe historie tych, którzy na co dzień pomagają.

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko życzę Ci:
•

odwagi w życiu, bo dzięki niej osiągniesz swoje kolejne cele,

•

determinacji, bo ona pozwoli Ci wytrwale kroczyć po wyznaczonej drodze,

•

cierpliwości, bez której nie powstanie żadna rzecz, o której właśnie myślisz,

•

rzetelnego źródła wiedzy, która wesprze Cię wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował/a, ale to już masz!
Właśnie trzymasz je w swoich dłoniach.

Dobrej i owocnej lektury

redaktor naczelna
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#wartopomagać
WYWIAD Z JURKIEM OWSIAKIEM
Fundatorem, Pomysłodawcą i Założycielem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
E L Ż B I E TA J AC H Y M C Z A K

WYWIAD

ELŻBIETA JACHYMCZAK
Redaktor naczelna Dwumiesięcznika
Business Intelligence
www.jachymczak.pl

Wywiad z Jurkiem Owsiakiem, Fundatorem, Pomysłodawcą i Założycielem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozmawia Elżbieta Jachymczak, Redaktor naczelna
Dwumiesięcznika Business Intelligence
EJ: WOŚP gra już prawie 30 lat. 31 stycznia

“

2021 roku. odbędzie się 29. Finał WOŚP. Skąd
powstał pomysł na założenie Fundacji wspierającej służbę zdrowia, w kilka lat po zmianach
ustrojowych i gospodarczych w Polsce?
JO: Pomysł na założenie Fundacji to absolutnie

Mówcie czytelnie.
Mówcie optymistycznie.
Mówcie z wizją i nie próbujcie
stosować szantażu emocjonalnego.

dzieło przypadku i to jest najpiękniejsze. Pracując
w ówczesnym czasie w Programie 3 Polskiego Ra-

Powiedzieli, że każda złotówka będzie się liczy-

dia opowiedziałem emocjonalnie (tak, jak to robię

ła. Ja tę rozmowę powtórzyłem w mojej audycji

od 30 lat) w programie „Brum” o dwójce lekarzy,

„Brum”, która wtedy była emitowana w Programie

kardiochirurgów dziecięcych, prof. dr hab. n. med.

Trzecim. Po dwóch tygodniach od emisji mojej wy-

Bohdanie Maruszewskim oraz dr hab. n. med.

powiedzi na antenie radiowej „Trójki” do redakcji

Piotrze Burczyńskim (dzisiaj naszych przyjaciół),

przyszła koperta z kwotą 5.000 zł (dopisek red.

których zobaczyłem w programie telewizyjnym

dzisiejsze 0,50 zł). Potem przyszły kolejne i kolej-

podczas rozmowy z Alicją Resich-Modlińską. Usły-

ne. Wszystkie pieniądze w kwocie dzisiejszych ok

szałem, że wrócili oni właśnie z Wielkiej Brytanii,

500 zł przekazaliśmy do CZD. Urządzenie kosztuje

gdzie doskonalili swoje umiejętności kardiochirur-

300.000 zł. Za każdy dar lekarze byli wdzięczni.

gów dziecięcych w najlepszej klinice na świecie.

I tak zaczęła się przygoda z pomaganiem.

A wszystko po to, by podnieść kardiochirurgię
z zupełnego niebytu w naszym kraju. Pełni zapału

Czy łatwo było pozyskać darczyńców dla Fun-

i wiary w swoje możliwości zabrali się do działania

dacji na początku jej działalności?

w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD). Niestety pojawił się problem, odmówiło współpracy urządze-

Zarówno wtedy, jak i dziś jesteśmy wdzięczni

nie płuco-serce, bardzo ważne w leczeniu dzieci.

za każdą złotówkę. Możemy za nią zakupić kilka-

Potrzebne były pieniądze, o które przyszli popro-

dziesiąt wklejek do książeczki zdrowia dla nowo-

sić właśnie do TVP2. Mówiąc o tej zbiórce, mówili

rodków, które przechodzą badania przesiewowe

w bardzo dobry sposób. To nauka dla wszystkich,

słuchu. Do dzisiaj już ponad 6,5 mln dzieci zosta-

jak powinno się prowadzić takie akcje.

ło przebadanych.
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Mój syn również, 11 lat temu, za co bardzo

jestracji tego utworu w ZAiKS musiałem podać

dziękujemy.

nazwę, więc na szybko wymyśliłem „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Dokładnie. W książeczce zdrowia masz ślad tej
złotówki w postaci wklejki.

Czy zarządzanie Fundacją jest trudniejsze od

Kilka miesięcy po emisji wywiadu z prof. dr hab.

prowadzenia innego rodzaju działalności?

n. med. Bohdanem Maruszewskim oraz dr hab.
n. med. Piotrem Burczyńskim zadzwonił do mnie

Nieważne, czy prowadzisz Fundację, czy działal-

Maciej Domański, ówczesny szef TVP2 z propo-

ność gospodarczą. Tu i tu, jeśli chcesz mieć wy-

zycją poprowadzenia 7 odcinków programu dla

niki, musisz robić to zgodnie ze wszystkimi zasa-

młodzieży. „Róbta, co chceta, czyli rockandrollo-

dami „sztuki”, czyli bardzo jasno, bardzo czytelnie,

wa jazda bez trzymanki”, bo tak się nazywał ten

ale zachowując wszystkie zasady logiki – zara-

program, powstał na poczekaniu, a scenariusz

biasz pieniądze, czy je wydajesz? Wszystko musi

zmieścił się na połowie kartki. Dzisiaj scenariu-

być bardzo dobrze policzone, udokumentowane,

sze mają po kilkadziesiąt stron (uśmiech). Dla nas

a podejmując decyzję musisz wiedzieć, że po-

była to kolejna okazja do pozyskiwania darczyń-

dejmujesz je z korzyścią dla sprawy fundacji czy

ców na cele dobroczynne, choć wszyscy mówili,

biznesu. To nie jest tak, że po godzinach robienia

żebym nie łączył programu rozrywkowego z po-

biznesu w zupełnie innym stylu zajmujesz się pra-

ważnymi tematami. Do promocji idei pomagania

cą w fundacji. I tu, i tu musi być zachowany Twój

wykorzystaliśmy utwór autorstwa Wojciecha Wa-

charakter działań, temperament, Twoja filozofia,

glewskiego „Karnawał – pozytywne myślenie”,

a przede wszystkim etyka działań.

który stał się notabene hymnem WOŚP. Przy re-
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W którym momencie Ty zacząłeś zajmować się

chirurgii dziecięcej. Całość wymagała rocznego

Fundacją?

przygotowania, tak samo jak ma to miejsce dzisiaj.
1,5 mln dolarów – tyle uzbieraliśmy podczas pierw-

Znowu ogromny zbieg okoliczności – prowadziłem

szego Finału.

pracownię witraży, która świetnie działała, a dla
czystej zabawy prowadziłem audycję radiową naj-

Warto przy organizowaniu działalności charyta-

pierw w Rozgłośni Harcerskiej, a później w „Trój-

tywnej przejść przez wszystkie kroki jej powsta-

ce”. 30 lat temu szef programu drugiego Telewizji

wania i działania. My tak właśnie zrobiliśmy. Czę-

Polski Maciej Domański słysząc moją audycję za-

sto zdarza się, że zakładane są fundacje, które

proponował mi program telewizyjny. Finalnie po-

otrzymują dofinansowania, a założyciele nie mają

wstało 128 odcinków „Róbta co chceta…” i był on

zielonego pojęcia o sposobie ich funkcjonowania.

rozreklamowany we wszystkich mediach. Emisja

Dzięki temu, że od 2004 roku Polacy rozjechali się

odbywała się w niedzielę, po „Ulicy Sezamkowej”,

po świecie, szczególnie po Europie i zaczęli zakła-

więc oglądalność mieliśmy bardzo wysoką. Wyko-

dać tam swoje biznesy, nasza działalność bardzo

rzystałem ten program i postanowiłem namówić

się rozrosła.

muzyków biorących udział w jarocińskim festiwalu,
aby jeden dzień tego festiwalu poświęcić zbiórce
pieniędzy na zakup urządzenia dla Centrum Zdrowia Dziecka. Pomyślałem, że nie radiowa, a telewizyjna audycja może rozwiązać ten problem.
Jednak okazało się, że to nie był trafiony pomysł.
Na Festiwal przyjechało kilkanaście tysięcy ludzi.
Przywieźli ze sobą pieniądze, aby wrzucić je do
przygotowanych worów, ale nie były to potężne
sumy, za które można było kupić urządzenia. Była
transmisja w telewizji, nadaliśmy temu duży roz-

“

Polacy świetnie są przygotowani
biznesowo i potrafią to wykorzystać.
Przykładowo: na początku bycia
w obcym kraju jeździli na taksówce,
a za kilka miesięcy mieli już swoją
korporację. Właśnie dzięki tym
osobom, wieść o WOŚP dociera do
najdalszych zakątków świata.

głos, ale mieliśmy nowy pomysł. Zróbmy to za rok,
w środku lata, ale nie w Jarocinie, a całej Polsce.

Dlaczego warto prowadzić

I z tym pomysłem z Walterem Chełstowskim po-

działalność charytatywną?

szliśmy do Maćka Domańskiego i Niny Terentiew,
która była jego zastępczynią. Jak usłyszeli, to na-

Działalność charytatywna jest dzisiaj stałym

prawdę się przerazili, bo najnormalniej w świecie

elementem funkcjonowania każdej rozwiniętej

nie wierzyli w skuteczność takich działań, więc

społeczności. My uczyliśmy się tego od społe-

zastosowali wymówkę twierdząc, że w lato wozy

czeństw, którym zazdrościliśmy dobrobytu i roz-

transmisyjne zawsze są zajęte. Zadałem więc py-

woju gospodarczego. I to właśnie tam, jak kiedyś

tanie: „A kiedy są wolne?” Uzyskałem odpowiedź

się mówiło w krajach kapitalistycznych, powsta-

na odczepnego: „No w zimie.” (uśmiech). No to

wały najbardziej sensowe fundacje. To one two-

robimy w zimie! Pierwszy Finał WOŚP odbył się

rzyły najbardziej awangardowe działania, które

3 stycznia 1993 roku i był skierowany do kardio-

wiele lat temu na przykład były skierowane do
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mieszkańców Europy Wschodniej, dając np. sty-

działań. Każdy nasz Finał jest niezwykle czytelny

pendia, dzięki którym bardzo wielu ludzi mogło

i przekazuje ogromną ilość jasnych komunikatów.

nie tyle się kształcić, co poznawać i przenosić

Uciekamy od wszelkiego rodzaju specjalistycz-

na swój grunt standardy życia, jakich nie znaliśmy.

nego słownictwa. Mówimy ludzkim zrozumiałym

Wielokrotnie nasi przyjaciele ze Stanów Zjedno-

językiem i od 29 lat regularnie, bardzo dokładnie

czonych mówili nam, że skoro mamy tak wspania-

i przejrzyście, rozliczamy naszą zbiórkę. Są mo-

łe wyniki w zbiórkach pieniędzy, to oznacza, że je-

menty, kiedy to rozliczanie jest na bieżąco, jak

steśmy krajem demokratycznym, bo potrafimy się

choćby przy akcji walki z koronawirusem, w ra-

dzielić tym, co mamy z tymi, którzy potrzebują

mach której polskim szpitalom i DPS-om przeka-

pomocy. Kraje biedne wyciągają rękę po pomoc

zaliśmy sprzęt i środki ochrony osobistej o war-

i trzeba przejść tę barierę zrozumienia, że można

tości prawie 70 milionów złotych. Każdego dnia

skutecznie pomagać innym, organizując to spo-

podawaliśmy stan naszego konta oraz wszystkie

sób wolontariacki. Na końcu przynosi to ogromną

zakupy, jakich dokonywaliśmy. W ciągu 29 lat kil-

satysfakcję, a angażując się w takie działania od

ka naszych dokonań ma absolutny światowy wy-

najmłodszych lat, kształcimy w sobie bardzo po-

miar. Wspomniane już przesiewowe badania słu-

zytywne postawy.

chu to 97% szczelności programu, czy chociażby

“

Cieszę się, że w Polsce pojęcie
pracy charytatywnej czy bycia
wolontariuszem jest wpisane
w reguły działania polskiej szkoły.
Cieszę się także, że polski biznes
przyjął jako coś normalnego
taką właśnie prospołeczną
postawę angażowania się w różne
działalności charytatywne.

powszechne stosowanie najnowocześniejszego
leczenia wcześniaków i noworodków na intensywnej terapii. Polacy się tym interesują, wiedzą co robimy, bardzo w tym uczestniczą. Nasze granie jest
pokoleniowe. I to wszystko składa się na ogromny
szacunek dla naszej Fundacji.
WOŚP kojarzona jest przede wszystkim z Jurkiem Owsiakiem, ale przecież ilość wykonywanej pracy to efekt działania wielu osób. Jak
skutecznie zarządzać tak dużą organizacją?
Fundacja to bardzo dobrze zorganizowany i zarzą-

Dlaczego Polacy chętniej z roku na rok wspie-

dzany „organizm”. Na stałe pracuje tutaj 50 osób.

rają działalność WOŚP?

Cała praca jest bardzo dobrze podzielona na różne działy, jak choćby księgowość, dział zakupów

Nasze działania są widoczne, dotykalne, od kilku-

medycznych, próśb ze szpitali, szkoleń Pokojo-

nastu lat dotyczą każdego Polaka. To chociażby

wego Patrolu, czy grafików. Są to zespoły kilku-

badania przesiewowe słuchu, których do tej pory

osobowe, każdy z nich odpowiada za swoją pracę

wykonaliśmy ponad 6,5 miliona. To dzieci, to ro-

i jest z tej pracy rozliczany. Co tydzień spotyka-

dzice, to rodzina, która także ma świadomość,

my się z szefami działów, aby na bieżąco mówić

że są to działania obrandowane naszym serdusz-

o wszystkich zadaniach, które nas czekają, także

kiem, a przecież jest to tylko jedno z wielu naszych

aby móc na bieżąco rozwiązywać wszystkie pro-
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blemy. Burza mózgów, czyli co dwie głowy to nie
jedna, jest, można powiedzieć, mottem naszych

To znakomity wynik.

spotkań. W zasadzie działamy jak bardzo dobrze
skonstruowane przedsiębiorstwo, na czele którego stoi czteroosobowy zarząd Fundacji. Dzięki
temu, że zarząd to tylko cztery osoby, możemy
bardzo szybko i skutecznie podejmować wszystkie decyzje. Często Fundacje to wieloosobowe
znakomite gremia, które niestety spotykają się
okazjonalnie, co bardzo spowalnia ich skuteczne
działanie. My jesteśmy szybcy i pracujemy na bie-

Zgadza się. Na to pracujemy od samego początku.

“

Zaufanie to najbardziej wartościowa
waluta w życiu i w biznesie. Przez
te 30 lat nigdy też nie było spadku
zaufania do nas. Jesteśmy na prostej
wznoszącej.

żąco. Co roku także prowadzimy audyt i oczywiście bardzo skrupulatnie rozliczamy, zgodnie

Cieszy nas bardzo fakt, że dla większości innych

z przepisami, nasze coroczne zbiórki i sposób

instytucji jesteśmy wzorem i wytyczamy standar-

wykorzystania zebranych środków. Momentami

dy. To takie standardy jak chociażby sposób or-

jest to mega żmudna papierkowa robota. Nasza

ganizacji zbiórki publicznej. To my wprowadziliśmy

Fundacja w najbardziej uznanych badaniach pre-

identyfikatory, zabezpieczenia w postaci hologra-

stiżowych firm od lat w rankingu zaufania zajmuje

mów na nich oraz banderol na puszkach.

pierwsze miejsce z imponującym wynikiem 86%
zaufania. To zobowiązuje, ale także nobilituje i pomaga w codziennej pracy.
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“

To my wprowadziliśmy zasady,
aby dokładnie określać cel zbiórki.
Ale także już wiele lat temu
wprowadziliśmy sposób zakupu
sprzętu medycznego według
regulaminu Konkursu Ofert, który
sami skonstruowaliśmy. Sprawdza
się doskonale. Jest odwrotnością
zamówień publicznych. Dzięki
Konkursowi Ofert kupujemy nie
„cenę”, ale jakość.

ło najlepsze opinie ekspertów, za, jak się okazuje,
także dobrą cenę. Są to negocjacje face to face,
które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości
i uzyskać odpowiedź na każde pytanie. W ciągu
29 lat zebraliśmy ponad 1,3 miliarda złotych i kupiliśmy z tych pieniędzy ponad 65 200 urządzeń.
Ani razu nie zdarzyło się, abyśmy kupili niedobry
sprzęt. To jest największy sukces.
Czy zdarzają się przypadki kradzieży i nieetycznego zachowania wśród wolontariuszy?
Ten temat jest bardzo ważny. Zaufanie, o którym
wspominałem wcześniej i które budujemy już trzecią dekadę, pokazuje, że takich incydentów jest

Mówiąc krótko, możemy zapłacić więcej, ale kupu-

niewiele. Miliony wolontariuszy, którzy byli z nami

jemy urządzenie, którego jakość będzie pozwalała

przez te wszystkie lata, przeszły lekcję społecz-

korzystać z niego o wiele dłużej, niż z tego tań-

nej odpowiedzialności. Przecież otworzenie tej

szego.

puszki nie stanowi większego problemu, a jednak
w zeszłym roku nikt tego nie zrobił. Zgłoszeń kra-

Na czym polega Konkurs Ofert?

dzieży na policję nie było. To pokazuje jak bardzo
przez te 3 dekady wszyscy, budując nowe stan-

Przede wszystkim dokładnie określamy cel zaku-

dardy wolontariatu w Polsce, zbudowaliśmy także

pu, tworząc tzw. specyfikację. Kiedy ogłaszamy

ogromne wzajemne zaufanie.

zakupy, firmy zapoznają się z nią i przedstawiają
swoje propozycje. W ustalonym terminie poja-

Czy w związku z pandemią zmieniliście Pań-

wiają się na negocjacjach cenowych i najpierw

stwo kierunek działania w tym roku?

wszystkie oferty są przedstawione w obecności
wszystkich firm, i np. 5 firm proponuje urządze-

Jak wcześniej mówiłem, jesteśmy w stanie po-

nie rentgen jezdny i wszyscy słyszymy jakie to

dejmować szybko ważne decyzje. Jedna z nich

jest urządzenie i jaka jest cena wyjściowa. Potem

dotyczyła udziału Fundacji w walce z pandemią.

grupa ekspertów, którą powołujemy na takie za-

Na samym początku tych działań zgłosiliśmy swój

kupy, ocenia każdą z ofert. Następnie każda z firm

akces pomocy do Ministerstwa Zdrowia, skąd

przedstawia swoje urządzenie nam, Fundacji, eks-

otrzymaliśmy listę potrzebnych artykułów i urzą-

pertom i w kolejnych wejściach negocjujemy cenę,

dzeń medycznych. Ta współpraca trwała jednak

a później, korzystając z rady ekspertów wybiera-

krótko i kiedy chcieliśmy skorzystać z logistyki Mi-

my urządzenie, które najbardziej nam odpowiada.

nisterstwa Zdrowia przy sprowadzaniu drogą lot-

Nie zawsze, ale najczęściej, jeśli na to pozwala

niczą materiałów ochronnych z Chin, okazało się,

dobra cena, wybieramy urządzenie, które zdoby-

że jest to niemożliwe.
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“

W związku z tym już na własną
rękę szukaliśmy innych rozwiązań
i znaleźliśmy je w działaniach
PLL LOT, dzięki czemu mogliśmy
sprowadzić 4 transporty
artykułów medycznych z Chin,
które po brzegi wypełniły LOTowskie Dreamlinery, przywożąc
bardzo potrzebne wtedy maseczki
czy kombinezony dla ratowników
medycznych. Kupowaliśmy także
łóżka, respiratory, kardiomonitory
i inne urządzenia medyczne. To była
bardzo konkretna i zorganizowana
na dużą skalę pomoc.

BUSINESS INTELLIGENCE
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Kiedy druga fala pandemii, wczesną jesienią, dała
o sobie znać, bardzo głośno przeciwstawiliśmy się
zabieraniu naszych łóżek z innych oddziałów do
nowo tworzonych oddziałów covidowych. Ogłosiliśmy, że kupimy te łóźka, aby nie demontować
z trudem stworzonych oddziałów z naszym sprzętem. Kupiliśmy na cito 1340 bardzo nowoczesnych
łóżek dla intensywnej terapii. Kupiliśmy kolejne respiratory i kardiomonitory – tyle, ile można było
kupić dobrych, światowej klasy urządzeń. Jesteśmy bardzo dumni, że ten sprzęt, bardzo starannie
kupowany, trafił do szpitali, ZOL-i, DPS-ów i hospicjów w całej Polsce. Każda sztuka maseczki a było ich prawie 3 miliony - i każde urządzenie,
jest dokładnie rozpisane i wiemy gdzie zostało
wysłane.
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Przez cały 2020 rok realizowaliśmy także cele

Na dzień dzisiejszy wszystkie sztaby bardzo moc-

naszego ostatniego Finału. Pandemia niestety

no działają na swoich stronach, informując co bę-

spowodowała, że nie mogliśmy zorganizować

dzie się u nich działo. Wszyscy musimy działać

tylu Konkursów Ofert, ile chcieliśmy, ale wszyst-

zgodnie z przepisami epidemicznymi. Każdy wo-

kie firmy zainteresowane naszymi zakupami są

lontariusz otrzyma od nas maseczki, każdy sztab

w blokach startowych i jak tylko stan epidemiczny

– płyny do dezynfekcji. Tradycyjne wolontariusze

pozwoli nam na działanie, to natychmiast do nich

mają identyfikatory ze zdjęciem i z naszym holo-

ruszymy. Zdążyliśmy na szczęście kupić m.in. wy-

gramem, numer identyfikatora pojawia się także

jątkowe urządzenie PET-CT - pierwsze takie w Pol-

na puszcze.

sce i jedno z niewielu działających w Europie - które służy do precyzyjnej diagnostyki onkologicznej
u dzieci. Będzie pracowało w Centrum Zdrowia
Dziecka i nawet Mazowiecki Narodowy Fundusz
Zdrowia bardzo szybko odpisał na naszą prośbę,
uwzględniając w przyszłym roku w swoich finansach tę nową pozycję, aby pokrywać wszystkie
koszty diagnozowania dzieci. To naprawdę mega
postęp w leczeniu dzieci, czyli po raz kolejny pokazujemy to, co chcemy jako Fundacja robić – działać w najlepszych, najnowocześniejszych technologiach ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Jak będzie przebiegał 29. Finał WOŚP?

“

Mamy zarejestrowane 1362 sztaby, z czego 79 sztabów w 28 krajach na świecie. Gramy w Polsce
i na wszystkich kontynentach kuli
ziemskiej, co ogromnie nas cieszy,
bo pokazuje, że wszędzie gdzie są
Polacy, są także przyjaciele Fundacji WOŚP.
Piękne kolorowe puszki - łącznie 120 tysięcy - są
już we wszystkich sztabach. Rozjechało się także 25 milionów naszych papierowych serduszek.
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“

Bardzo wiele sztabów zapowiedziało
koncerty w otwartej przestrzeni
czy uruchomienie specjalnych
samochodów lub grup
motocyklowych, które będą w stanie
dojechać tam, gdzie znajdą się osoby,
które chcą wesprzeć Orkiestrę.
W internecie funkcjonuje dużo możliwości wpłat
pieniędzy w systemie online. Kiedy mówię te słowa (połowa grudnia), na koncie Fundacji jest już
zadeklarowany milion złotych. To także aukcje
Allegro, które zapowiadają się niesłychanie ciekawie. Internet, można powiedzieć, rządzi, a my
niezmiennie zapraszamy wszystkich do śledzenia transmisji z naszego Finału. Na Placu Defilad
stanie wielki namiot, w którym, z zachowaniem
wszystkich standardów reżimu epidemicznego,
pojawią się zaproszone zespoły i goście. Będziemy grać non stop od soboty od godz. 21 do niedzieli do godz. 24 i przekazywać wszystkie orkiestrowe wiadomości. Będziemy łączyć się ze
sztabami w Polsce i na świecie. W niedzielę zaprosimy też na rozporoszony bieg „Policz się z cukrzycą”. Po raz pierwszy jego uczestnicy - 7 tys.
osób - będą sami decydowali gdzie i jaką trasą pobiegną. Wszystkich prosimy, by o godz. 12 do tego
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biegu ruszyli w pomarańczowych koszulach. Może
być z tego niezwykły happening. Oprócz tego,
że w internecie będziemy cały czas pokazywać co
się dzieje, będziemy mieć także wejścia w TVN,
TVN24 i TTV, a także zaistniejemy bardzo mocno
na portalu Onet.pl, który niezwykle nas w naszych
działaniach wspiera.

“

Mamy za sobą super doświadczenie,
bo jako jedyni na świecie organizowaliśmy festiwal online z udziałem
muzyków, publiczności i wszystkich
osób, które ten festiwal obsługiwały.
Było bezpiecznie i, mimo że online,
bardzo energetycznie.
Na zakończenie powiedz proszę, jak oceniasz
dzisiejszy biznes?
Zacznę od tego, że przeżywam codziennie sytuację covidową, która tak brutalnie ingeruje w różne sfery, w tym biznes. Moi przyjaciele, znajomi
stracili swoje biznesy, jak restauracje, kluby fitness, czy działalność w branży muzycznej. Nie
dość, że osłona państwa jak zwykle jest słabo zorganizowana, spóźniona, a w przypadku muzyków

“

Jeśli jest coś, co mógłby nam
wszystkim przynieść Mikołaj, to jest
to dużo zdrowia, wytrzymałości,
optymizmu i wiary, że czasy się
zmienią i jeszcze będzie przepięknie,
jeszcze będzie normalnie. Ze swojej
strony życzę tego samego. Dziękuję
wszystkim, którzy są razem z nami.

wręcz skandaliczna, to jeszcze przedłużająca się
pandemia nie daje powodów do optymizmu.
Ta sama pandemia pokazała jak bardzo polski biznes miał się dobrze. Jak niezwykła była inwencja
ludzi i jak ogromna pomysłowość przy zakładaniu
wszelkiego rodzaju działalności. Czujemy to także na własnej skórze. Fundacja od wielu lat jest
bardzo mocno wspierana przez biznes, który jest
świadomy swoich prospołecznych działań, tu także była i, na szczęście jest ciągle, ogromna pomysłowość.
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JAK ZO RGA N IZOWAĆ IM P R EZĘ

CHARYTATYWNĄ?
ALEKSANDRA ŚWIĄDER

fot. Freepik

BIZNES

ALEKSANDRA ŚWIĄDER
osobista stylistka, konsultantka ślubna,
brafitterka
www.lexadesign.pl

Pomagać można w różny sposób. Jednym z nich jest zorganizowanie imprezy, z której
część dochodu lub całość zostaje przekazana na cel charytatywny. Taką imprezą może
być np. koncert, festyn lub impreza sportowa. Można je organizować stacjonarnie lub
online. Bez względu na formę eventu musimy pomyśleć o kilku zasadniczych sprawach.
Na co szczególnie zwrócić uwagę? Jak wybrać najkorzystniejsze miejsce? Skąd uzyskać
dodatkowe wsparcie?
taką można przeprowadzić za pomocą kwesty np.

MIEJSCE

na plenerowym pikniku lub opłaty wpisowej czy

Organizowanie imprezy charytatywnej musimy
zaczynać od wyboru miejsca, zarówno w realu jak
i w sieci. Jeśli decydujemy się na event w realu
(liczymy, że niedługo będą znów możliwe) należy
potwierdzić termin z zarządcą wybranego obiektu
i dopiero później załatwiać wszystkie inne sprawy.
Idealnie jest, gdy miejsce będzie udostępnione
bezpłatnie. Jeśli jest to impreza plenerowa, np.
bieg charytatywny, należy dowiedzieć się o zasady użytkowania terenu, na którym chcemy imprezę przeprowadzić. Przy organizowaniu eventów
online zastanów się nad wyborem bezpłatnej platformy, ale takiej, która spełni wymogi techniczne
tj. wysoka jakość obrazu i dźwięku. Nawet jeśli będzie trzeba wykupić dostęp, to odbiór jest jedną
z najważniejszych rzeczy dla uczestników.
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
Kolejny bardzo ważny aspekt to zbiórka pieniędzy.
Najwygodniej jest podjąć współpracę z fundacją,
która przeprowadzi zbiórkę publiczną. Zdejmuje nam to z głowy problemy podatkowe. Zbiórkę
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wejściowej na daną imprezę. Pieniądze zbierane
są do oznaczonych puszek, otrzymanych z fundacji przez wyznaczonych do tego wolontariuszy.
Inna opcja to bezpośrednie wpłaty na konto przeznaczone do zbiórki. Przy pobieraniu opłat za wejście na imprezę należy pamiętać, aby przekazać
dowód wpłaty. Dziś większość zbiórek dokonywanych jest online. Zadbajmy o cyberbezpieczeństwo. Wybierzmy zaufaną platformę oraz serwis
bankowy z certyfikatem bezpieczeństwa SSL.
BEZPIECZEŃSTWO
Miejsce, które wybraliśmy w realu musi spełniać
wszystkie wymagane normy BHP. Jeżeli na imprezie będzie odtwarzana muzyka, musimy zgłosić
ją do ZAIKS-u. Najczęściej nie pobiorą oni za to
opłaty, ale zgłoszenie jest obowiązkowe. Impreza
planowana na ponad 300 osób musi być zgłoszona jako impreza masowa, choć tutaj warto śledzić
bieżące rozporządzenia wynikające z panującej
pandemii COVID-19 Należy postarać się o zapewnienie bezpieczeństwa oraz zaplecza medycznego, jak również spełniać wszystkie wymogi sani-
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tarno-epidemiologiczne, jeśli one w danym czasie

Włączając w organizację eventu dodatkowe oso-

obowiązują. Nie zapominajmy o ubezpieczeniu od

by, możemy liczyć na wsparcie i większe zasięgi.

odpowiedzialności cywilnej dla organizatora, aby

Warto zaprosić do współtworzenia eventu firmy

móc pokryć ewentualne koszty zniszczeń, jeśli ta-

lub ludzi, który mogą nam zaoferować potrzeb-

kowe wystąpią.

ne usługi np. reklamowe, muzyczne, konferansjerskie, cateringowe lub zapewnia dodatkowe
atrakcje. Współdziałanie przynosi lepsze efekty

PATRONATY

marketingowe. Inaczej wygląda rozreklamowaTo bardzo ważna część organizacji imprezy. Pa-

nie działania w pojedynkę, a zupełnie inaczej,

tronat miasta nadaje imprezie powagi i pozwala

gdy robi to sztab ludzi. W zależności od wielkości

na pozyskanie partnerów oraz sponsorów wyda-

świadczonej usługi firmę można mianować współ-

rzenia. Patronat medialny pozwala uzyskać bez-

organizatorem (np. w zamian za udostępnienie

płatną reklamę w środkach masowego przekazu.

miejsca czy wydruki reklamowe) lub partnerem

W ramach patronatu medialnego możemy po-

(wymiana barterowa reklamy – my reklamuje-

prosić firmy z branży fotograficznej o bezpłatną

my firmę jako partnera, oni naszą imprezę i przy

obsługę i uzyskać relację foto i video z naszego

okazji firmę). Aby zwiększyć wpływy lub zyskać

eventu. Często patronaty nad imprezami rozta-

dodatkowe bonusy warto pozyskać sponsorów.

czają konkretne organizacja i firmy zajmujące się

Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli organizujemy

działalnością korespondującą z tematem imprezy.

takie wydarzenie po raz pierwszy i nikt nas jesz-

Jeśli jest taka możliwość, warto z tego korzystać.

cze nie zna, ale nawet wtedy, gdy już mamy silną
markę na rynku, nie każda firma chce się w takie

WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY I

działania angażować. Dobrą praktyką jest wytłu-

SPONSORZY

maczenie potencjalnym sponsorom celu imprezy
oraz sposobu zbierania i wydatkowania środków.
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Sponsoring może odbywać się na wiele sposo-

przyniosła zamierzony efekt. Promować wydarze-

bów. Pierwszym i najprostszym jest przekazanie

nie można za pomocą środków masowego prze-

określonej kwoty na dany cel. Drugi to przekaza-

kazu tj. prasa, radio, telewizja, których możemy

nie przedmiotów lub usług na licytację. Trzeci to

poprosić o patronat medialny. Wykorzystanie ma-

ufundowanie prezentu dla osoby lub osób, która

teriałów promocyjnych tj. plakaty, ulotki, banery,

jest bohaterem imprezy. Każda forma jest dobra,

których koszty pokrywają np. sponsorzy lub fir-

gdyż pomaga beneficjentom.

ma reklamowa w ramach współorganizacji, może
przynieść dodatkowe korzyści. W obecnych cza-

WOLONTARIUSZE

sach jednak najbardziej efektywna jest reklama
w Internecie, za pośrednictwie ogłoszeń na porta-

Bez nich trudno byłoby sobie dać radę. Na im-

lach miejskich, eventowych oraz w mediach spo-

prezie zajmują się wszystkim – od prac porządko-

łecznościowych. Im więcej pozyskamy partnerów,

wych, po zbieranie pieniędzy. Każdy wolontariusz

tym reklama będzie miała szerszy zasięg, a tym

musi mieć ze sobą identyfikator ze zdjęciem, imie-

samym więcej osób dowie się o naszym wyjątko-

niem i nazwiskiem. Wolontariusz pracuje na pod-

wym wydarzeniu.

stawie umowy, podpisanej z fundacją, która przeprowadza zbiórkę, lub jeśli jest to możliwe firmą,

W DNIU IMPREZY

która imprezę organizuje. Umowa jest podpisywania na dzień, w którym odbywa się impreza. Bycie

Organizator koordynuje i czuwa nad wszystkim

wolontariuszem to ogromny zaszczyt i wyróżnie-

oraz odpowiada za całość przedsięwzięcia. Zor-

nie.

ganizowanie takiego eventu nie jest łatwe, ale jeśli
już raz to zrobimy i wszystko pójdzie dobrze, każdy następny raz będzie łatwiejszy.

PROMOCJA

Wszystkim Czytelnikom życzę i zachęcam do zaTo jedno z najważniejszych działań, aby impreza
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angażowania się w pomoc innym. Dobro wraca.
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Z ASA DY B H P P ODC Z AS

IMPREZ
MASOWYCH
B A R B A R A S TA N G R E T

BIZNES

BARBARA STANGRET
Specjalista ds. BHP

Podczas organizowania imprez masowych zasady bezpieczeństwa są najważniejsze.
Zdrowie i życie uczestników wielu wydarzeń są dla organizatorów sprawą najwyższej
rangi. Okres świąteczny, Sylwester, karnawał to tylko kilka terminów, kiedy imprezy
w lokalach, ale również na wolnej przestrzeni są na porządku dziennym. W czasach Covid
tęsknimy już za spotkaniami z ludźmi i celebracji każdego możliwego wydarzenia. Każda
forma spotkania dla uczestnika to wspaniała zabawa, radość i mnóstwo pozytywnej
energii. A co z organizatorem? O czym musi pamiętać organizując imprezę masową? Jak
zachować bezpieczeństwo eventu na szeroką skalę?
BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009

Zgodnie z art. 5 ust. 1. w/w Ustawy za bezpieczeń-

r. o bezpieczeństwie imprez masowych, imprezą

stwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej

masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa,

trwania odpowiada jej organizator.

masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem:
a. organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub
w innych podobnych obiektach,
b. organizowanych w szkołach i placówkach
oświatowych przez zarządzających tymi szko-

“

Każda impreza masowa musi zostać
zgłoszona, nie później niż na 30
dni przed planowanym terminem
jej rozpoczęcia do odpowiedniego
organu oraz wszystkich
służb bezpieczeństwa.

łami i placówkami,
c. organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d. sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

Podczas nawet najlepiej przygotowanej imprezy masowej mogą zdarzyć się wypadki, na które
organizator nie ma wpływu. Mówimy tutaj o społecznej odpowiedzialności uczestników, o której

e. sportu powszechnego o charakterze rekreacji

warto wspomnieć. Wybierając się na koncert,

ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym,

festyn czy inny event powinniśmy zadbać o wła-

organizowanych na terenie otwartym,

sne bezpieczeństwo, ale również warto zwracać

zamkniętych organizowanych przez praco-

uwagę na pozostałych uczestników i ewentualnie

dawców dla ich pracowników.

reagować w razie potrzeby. Ilość zmiennych, wo-

f.
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fot. Unsplash

bec których staje człowiek, który chce przygoto-

3. zapewnienia porządku publicznego,

wać imprezę jest ogromna. I tutaj pojawia się cała

4. zapewnienia odpowiedniego stanu technicz-

masa przepisów.

nego budynków i instalacji wykorzystywanych

Przepisy BHP w zakładach pracy to pestka przy

podczas imprezy.

obostrzeniach i wytycznych dotyczących imprez
masowych. Pracownik służb BHP w firmie działa

W tych zaledwie kilku punktach kryje się właści-

z określoną grupą ludzi, na określonym terenie,

wie wszystko to, co organizator musi przewidzieć,

w określonych warunkach. Organizator imprezy

czyli jako organizator puszczamy wodze wy-

masowej ma pomysł na nią i bardzo dużą ilość

obraźni i obmyślamy rozwiązanie każdej sytuacji,

wyzwań, przed którymi zostaje postawiony. Kilka

w której uczestnik może być zagrożony. Znacznie

ogólnych punktów nakreśli powagę sytuacji.

łatwiejszym rozwiązaniem jest kompleksowe zapewnienie zabezpieczenia imprezy przez firmy,

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZ

które się w tym specjalizują. Mają one doświad-

MASOWYCH

czenie, wiedzę i zaplecze. Doświadczenie to umiejętność oszacowania skali ryzyka, zdarzeń poten-

Bezpieczeństwo imprezy masowej obliguje orga-

cjalnie niebezpiecznych i zagrożeń, jakie mogą się

nizatora do spełnienia poniższych warunków:

pojawić na takiej imprezie. Cecha ta została wypracowana przez konkretne sytuacje.

1.

zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,

Wiedza to umiejętność czytania ze zrozumieniem

2. zabezpieczenia medycznego,
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leceń i wielu innych wytycznych, które przy organizacji takiej imprezy są nieodzowne. Wiedza to
również szkolenia ludzi pracujących w takich okolicznościach, to godziny narad i spotkań poszczególnych zespołów, to umiejętności osób kierujących innymi.
I ostatnie słowo z naszej listy to zaplecze. Magiczna formułka, która oznacza zespół ludzi zdolny
„ogarnąć” każdą sytuację. Zaplecze to ogromna
ilość osób, którzy muszą zapewnić wszystko to,
co na takiej imprezie może być potrzebne. I nie
chodzi tu o alkohol czy dodatkowy instrument
grający.

“

Zaplecze to kontakty między ludźmi, którzy współpracują ze sobą, to
procedury, które są opanowane do
perfekcji, to umiejętność gry zespołowej i wzajemnego uzupełniania się
jednostek w zespole. To również takie
elementy jak toalety, drogi ewakuacji, punkty medyczne, punkty informacji, ochrona, sprzęt ratowniczy
i gaśniczy oraz wiele, wiele innych
składowych. Wszystko to po to, aby
uczestnicy takiej imprezy mieli zapewnione maksymalne
bezpieczeństwo.

fot. Unsplash

przestrzegać regulaminu, który obowiązuje na danej imprezie masowej. Zabronione jest wnoszenie
na teren imprezy substancji psychotropowych,
środków odurzających, alkoholu, materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, broni oraz przedmiotów niebezpiecznych. Przepisy, które określają
sposób organizacji imprez masowych stanowią
formę szczególnej umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem. Mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa jednej i drugiej stronie. Zawsze
jednak może pojawić się nieprzewidziana sytuacja czy nieprzewidywalna osoba, która zakłóci
ustalony porządek rzeczy. W takich chwilach warto zastanowić się, ile wysiłku organizator musiał
włożyć w przygotowanie takiego wydarzenia i nie
wydawać zbyt pochopnie opinii. Warto okazać
szacunek wszystkim, którzy biorą na siebie tak

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ

wielką odpowiedzialność organizując imprezy masowe. Pamiętajmy o tym, że każdy z uczestników

A jakie w takim razie są obowiązki uczestnika?

imprezy masowej, biorąc w niej udział, jest po czę-

Ustawa określa, że uczestnicy imprezy są zobo-

ści współodpowiedzialny za bezpieczeństwo swo-

wiązani do zachowywania się w sposób, który nie

je i innych.

zagraża bezpieczeństwu innych osób oraz muszą
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PEŁNOSPRAWNI
W POMAGANIU
KRZYSZTOF DOBIES

BIZNES

KRZYSZTOF DOBIES
specjalista ds. PR i komunikacji,
dyrektor generalny Fundacji Avalon
www.fundacjaavalon.pl

Artykuł partnerski
W Polsce, wg bardzo ostrożnych szacunków, żyje ponad 3 miliony osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że niepełnosprawność różnego rodzaju i stopnia stała się codziennością blisko 10% naszego społeczeństwa. Osoby z niepełnosprawnościami często mówią
o sobie, że stanowią największą mniejszość w Polsce. Niestety, jak to z mniejszościami
bywa, nierzadko borykają się z wieloma problemami stwarzanymi przez „większość” –
wykluczeniem, systemowym niedostosowaniem w wielu sferach funkcjonowania, a czasem nawet z dyskryminacją. Połączenie wykluczenia z rynku pracy z niemałymi kosztami leczenia czy rehabilitacji powoduje, że wiele z tych osób nie może funkcjonować bez
pomocy ze strony państwowego sytemu opieki społecznej (a jaki on w Polsce jest, każdy
widzi) lub po prostu ludzi dobrej woli – w tym wielu przedsiębiorców – chcących podzielić
się tym, co mają z tymi, którzy tego potrzebują.

PRZYSZEDŁ KORONAWIRUS I WSZYSTKO
POPRZEWRACAŁ
Sektor przedsiębiorstw w zależności od branży

“

Poczucie bezpieczeństwa to dziś jeden
z najbardziej deficytowych towarów
na rynku społecznych emocji.

przebija się przez sztorm pandemii lepiej lub gorzej. Ci przedsiębiorcy, których działalność została

Przedsiębiorcy masowo więc ograniczyli te koszty

zawieszona lub zatrzymana, próbują egzystować

i inwestycje, jakie nie są im niezbędne do realiza-

i czekać na lepsze czasy ze wsparciem najróż-

cji biznesowych celów czy po prostu egzystencji.

niejszych państwowych tarcz. Ci z kolei, którzy

O tym się już podczas pandemicznych analiz nie

działają w mniej dotkniętych sektorach, przyjmują

mówi, ale jedną z pierwszych „wyciętych” przez

postawę taką, jak generalnie większość naszego

przedsiębiorców sfer wydatków są środki na pro-

społeczeństwa - zaciskają pasa, ograniczają wy-

mocję oraz zaangażowanie społeczne biznesu.

datki i konstruują najróżniejsze poduszki bezpie-

Boleśnie odczuwają to organizacje społeczne

czeństwa mające im pomóc w przypadku wejścia

na co dzień zajmujące się redystrybucją wsparcia

na skały wystające ze wzburzonego morza pan-

i realizacją bezpośredniej pomocy potrzebującym.

demicznej gospodarki.

Zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie analogiczne
zjawisko po stronie nie tylko pracodawców, ale
i pracowników. W obawie o naszą własną egzy-
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Zarząd Fundacji – od lewej Krzysztof Dobies - dyrektor generalny, Sebastian Luty – prezes zarządu, Łukasz
Wielgosz – członek zarządu
stencję dopadła nas czasem niepełnosprawność

większeniu niewystarczających świadczeń z opie-

w pomaganiu, choć oczywiście nie wszędzie tak

ki społecznej o środki przekazywane przez firmy

się dzieje. Co gorsza, zupełnie nie jesteśmy jej

i osoby prywatne na prowadzone przez Fundację

świadomi. To, że w tym miesiącu nie przekazali-

subkonta w ramach darowizn czy 1% podatku PIT.

śmy darowizny żadnej organizacji społecznej to

Analiza sytuacji podopiecznych Fundacji nie jest

w sumie tylko uniknięcie, w ramach oszczędności,

optymistyczna. Skala spadku wartości daro-

drobnego wydatku z domowego lub firmowego

wizn przekazywanych potrzebującym przez oso-

budżetu. Nie dostrzegamy szerszej skali, bo i nikt

by prawne w pierwszym okresie pandemii, czyli

nam jej nie pokazuje.

wiosną bieżącego roku, sięgnęła wysokości 50%
w odniesieniu do analogicznych miesięcy roku po-

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE FUNDACJI

przedniego. Latem padł rekord – w lipcu darowi-

AVALON

zny od firm i przedsiębiorstw dla podopiecznych
Fundacji Avalon spadły o 71%, by po wakacjach

Fundacja Avalon wspiera ponad 11 tysięcy osób

„wrócić” do poziomu „zaledwie” 45% procent

z całej Polski. Są to osoby z niepełnosprawnościa-

spadku rok do roku. Z obawą czekamy na dane

mi i przewlekle chore, dorośli i dzieci. 11 tysięcy

z ostatniego kwartału.

rodzin, które budują swoją codzienność dzięki po-
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Kiedy uświadomimy sobie skalę problemu, za-

terminacji, wysiłkowi i systematycznej pracy. Do-

czynamy dopiero dostrzegać jego konsekwencje.

brze i regularnie prowadzona rehabilitacja pozwa-

Na naszych oczach nie tylko rozpada się od lat

la im osiągać wyżyny samodzielności, sprawności,

łatany i reanimowany system opieki zdrowotnej.

a często wręcz extrasprawności w wielu sferach

Przegrzanie grozi też mechanizmowi opieki spo-

życia. W Fundacji Avalon takie budujące przykła-

łecznej, którego beneficjentów przecież nie doty-

dy niemałych zwycięstw dzięki mozolnej pracy

kają rządowe tarcze, ulgi czy dotacje. Rozmawia-

widzimy każdego dnia. Ileż one dają nam radości!

my o dziesiątkach tysięcy rodzin w Polsce, które
zderzają się właśnie ze ścianą takiej decyzji – czy

To może przełóżmy to na nas wszystkich. Czas

ważniejsze są wydatki na egzystencję, czy rehabi-

podwinąć rękawy, na chwilę wyrwać się z mara-

litację i leczenie?

zmu i strachu, i podjąć wielką narodową rehabilitację w zakresie pomagania. Policzmy, o ile zmalała

NADZIEJA UMIERA OSTATNIA

wartość wsparcia potrzebujących w skali naszych
portfeli w minionych miesiącach i może wykreślmy

W tej ponurej wizji czas na odrobinę światła i na-

już tę pozycję z katalogu pod tytułem „oszczęd-

dziei, której czerpać tak wiele możemy od tych,

ności”? A może stać nas na to, by powoli odwró-

którzy są bohaterami niniejszej opowieści. Osoby

cić stan rzeczy i zacząć „odrabiać” pomaganie,

zmagające się z najróżniejszymi niepełnospraw-

którego w minionych miesiącach zaniechaliśmy?

nościami (nawiasem mówiąc – kto z nas ich nie

Nie chodzi tylko o kwestie finansowego wsparcia.

ma?) nie raz udowodnili, że potrafią pokonać wiele

Czasem poświęcony czas na wolontariat jest cen-

przeciwności nie do pokonania dzięki swojej de-

niejszy od pieniędzy.
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“

Pomaganie daje ogromne poczucie satysfakcji, ale również pozwala
odnajdywać to jakże dziś potrzebne poczucie bezpieczeństwa. Wszak każdego
z nas życie może z dnia na dzień wystawić na ciężkie próby i naprawdę
będziemy czuli się znacznie pewniej wiedząc, że akurat w pomaganiu nasze
społeczeństwo nie traci nic a nic ze swojej sprawności.

Ja wiem, zaraz odezwie się chór, który dobrze

jach świata są ogromne grupy społeczne, które

poznałem pracując wiele lat w Wielkiej Orkiestrze

nie mogłyby egzystować bez obywatelskiego,

Świątecznej Pomocy – że to wyręczanie państwa

oddolnego pomagania. Zostawmy więc może te

i że z naszych podatków rządowy system powi-

rozważania i weźmy sprawy we własne ręce.

nien zadbać o tych, których życie doświadczyło
w sposób szczególnie bezlitosny. Wszystko zgoda,

Bez wątpliwości każdy z nas może się o tym

ale to utopia i musimy sobie na końcu zdać z tego

przekonać. Wystarczy zacząć.

sprawę – nie zadba. Nawet w najbogatszych kra-
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NA DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE?
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TAMARA GÓRECKA-WEROŃSKA
Inicjatorka Profidea dla Kobiet
www.profidea.pl

Artykuł partnerski
W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym
oraz aktualnymi wytycznymi rozpoczęliśmy, według rządu, tzw. Etap Odpowiedzialności.
Od naszego zachowania oraz postępowania będzie zależało, jak szybko poradzimy
sobie z wirusem Cowid-19. Co w sytuacji, gdy mamy potrzebę pomagania innym,
jesteśmy wyznawcami zasady, że „dobro wraca” i mamy czym się dzielić? Czy działania
prospołeczne, na rzecz innych ludzi są możliwe do spełnienia przy dzisiejszym reżimie
związanym z Cowid-19?

WIRTUALNE ŹRÓDŁA POMOCY
Aktualne wytyczne i obostrzenia skutecznie wy-

Faktem jest również, że wiele osób obawia się

eliminowały i okroiły możliwości indywidualnego

skutków zarażenia i bojąc się o życie i zdrowie naj-

angażowania się w pomoc innym, lub całkowicie

bliższych osób rezygnują z dawania oraz otrzymy-

je zmieniły. Wystarczy popatrzeć na fundację

wania pomocy. Ale prawdą jest, że bardzo wiele

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie ta-

rzeczy możemy robić na rzecz innych, nie nara-

kie pomysły jak eSkarbonki lub eBieg w wirtualnej

żając się wzajemnie, trzeba ich tylko poszukać

przestrzeni przyjęły się doskonale i dostosowały

i się zastanowić.

do „Cowidowej” rzeczywistości.
BĄDŹMY ANIMATORAMI DLA SWOJEJ
Najmniej narażamy się na zakażenie, wpłacając

RODZINY

wirtualnie pieniądze, na rzecz konkretnych fundacji czy stowarzyszeń. Najważniejsze jednak jest

Rozejrzyjmy się dookoła, spójrzmy zatem na oso-

zadbanie o bezpieczeństwo w sieci, tak samo jak

by, z którymi się kontaktujemy najczęściej, z któ-

dbamy o bezpieczeństwo w realu.

rymi mieszkamy pod jednym dachem. Czy oni są
zdrowi, mają jakieś problemy, o których nie mó-

A co z osobami, które chcą pomagać, ale w tym

wią, boja się czegoś, nie radzą sobie z czymś? Co

momencie nie mogą wesprzeć finansowo żad-

możemy zrobić? W pierwszej kolejności zadbajmy

nych działań prospołecznych, bo same znalazły

o ich stan fizyczny, psychiczny i duchowy. To też

się na granicy bankructwa lub po prostu cytując

są działania prospołeczne, tylko na mikroskalę.

Noëla Covarda „Łatwiej oferujemy nasze serce niż

Większość polskich rodzin zamknięta jest w do-

nasze pieniądze”?

mach, wykonując swoją pracę poprzez system

BUSINESS INTELLIGENCE

styczeń-luty 2021

30

BIZNES

home office lub będąc w totalnej izolacji. Nie zda-

chowych, w tym Covid-19.

jemy sobie sprawy, że każdy inaczej przeżywa
sytuacje stresujące. Jedni krzyczą, inni milcząc,

Zróbcie rodzinną „burzę mózgów” i najpierw wy-

kumulują wszystkie problemy, inni ciągle żartują,

piszcie problemy, z jakimi się borykacie w co-

przybierając taką maskę, a w rzeczywistości boją

dziennym życiu, a potem stwórzcie listę waszych

się o przyszłość swojej rodziny i nie chcą pokazać

talentów. Okaże się, że w sprawach problemów

słabości. Wielu z nas jest bardzo wrażliwych i nie

komputerowych może pomóc tato, a działania

potrafi zmierzyć się z rzeczywistością, jaką nam

mamy w social mediach wesprze córka, która ma

stawiają zmienne warunki otoczenia, w których

to wszystko doskonale opanowane.

musimy prowadzić nasze biznesy. Mamy problem
ze zmianą offline na online, w którym przyszło

WSPIERAJMY LOKALNE BIZNESY

nam teraz żyć. Nie jesteśmy przygotowani do takiego tempa zmian.

Od lat wiadomo, że „szeptany” marketing jest najskuteczniejszy.

Czy zauważyliście, ze przestaliśmy ze sobą rozmawiać? W wielu domach widzę taki obrazek: mąż,
żona, dzieci, każde zamknięte w innym pomieszczeniu, wpatrzone w ekran komputera, telefonu
lub ipada, najczęściej ze słuchawkami na uszach.
Naukowcy biją na alarm, że lawinowo rośnie poziom nerwicy w społeczeństwie, wyalienowania
oraz odrzucenia. Coraz więcej osób skarży się
na bóle głowy, depresje i inne problemy psychosomatyczne.

“

Pomóżmy osobom z naszego otoczenia, poprzez wzajemne rekomendacje, polecać ich małe biznesy. To
dzięki takim zleceniom i regule wzajemności możemy przetrwać trudne
chwile.
W ostatnim okresie, mam mnóstwo przykładów

Zacznijmy od realizacji przysłowia „W zdrowym
ciele, zdrowy duch”, a to możemy zrobić rodzinnie. Sport jest takim czynnikiem, który wpływa
na zwiększenie naszej odporności na stres i zwiększa naszą pewność siebie. Wysiłek fizyczny nie
tylko wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia, ale przynosi odprężenie, dodaje energii i poprawia nastrój. Lepiej radzimy sobie ze stresem,
bo ruch wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
naszego mózgu, zwiększa sprawność intelektualną i koncentrację. Obecne badania wykazały,
że aktywność fizyczna o umiarkowanej intensyw-

takich działań, zwłaszcza młodzieży na rzecz osób
starszych. Wystarczy dobra opinia wydana o danym sklepie, jakaś ciekawostka opisana w Internecie, rozmowa jak rozwiązać dany problem, aby
wesprzeć potrzebujących i działać prospołecznie.
Bądźmy aktywni, bądźmy wrażliwi na potrzeby innych. Na pewno nie sprostamy wszystkim problemom społecznym, ale wiele z nich ograniczymy.
Pamiętajmy również, że dając przykład swoją postawą prospołeczną, wychowujemy kolejne pokolenia. Bądźmy wrażliwi rodzinnie.

ności ma pozytywny wpływ na reakcje układu odpornościowego na wirusowe infekcje dróg odde-
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JAK WS PIE R AĆ

SIE BIE I DZIECKO
W TR A KC I E E P I D E M I I KO R O N AW I R U S A?
MARLENA EWA K AZOŃ

PSYCHOLOGIA

MARLENA EWA KAZOŃ
Psychoterapeuta par i rodzin
www.marlenakazon.pl

Lęk jest nieodłączną częścią życia każdego z nas. Natura wyposażyła człowieka
w

repertuar wszystkich emocji – przyjemnych i nieprzyjemnych. Zatem wszystkie

uczucia są nam potrzebne, także te przykre, choć ich często nie akceptujemy. Są
one naszym drogowskazem – pokazują nam, co robimy dobrze, a co źle, co jest
zagrażające, a co bezpieczne, kiedy ktoś narusza nasze granice, a kiedy my naruszamy
czyjeś. Zdarza się jednak, że ten nasz system alarmowy szwankuje. Tak się zadziało,
gdy dotknęła nas pandemia. Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi
emocjami? Czy my, dorośli również jesteśmy narażeni na trudne chwile? Dlaczego
warto praktykować wdzięczność i medytację?

DZIECKO W CENTRUM UWAGI
Czas pandemii sprawił, że każdy się bał każdego,
dorosły dziecka, stary młodego, duży małego.
Niestety u wielu osób ten lęk trwa nadal. Objawia
się to nadmiernym kontrolowaniem siebie, obawą
czy się zarażę i kiedy. Sytuacja bywa czasem nie
do zniesienia. Izolacja, wprowadzona w związku z koronawirusem dotknęła każdego z nas.
W większości osób wzmocniła lęk przed chorobą, śmiercią, utratą pracy, podróżowaniem czy
kontaktem z drugą osobą. Tuż przy nas, w tym
czasie są także dzieci, które, podobnie jak my,
doświadczają wielu trudnych emocji - od lęku,
przez smutek, aż po złość. One również mierzą
się z wyzwaniami i pytaniami: „Co się teraz będzie
działo?”, „Jak przetrwać z rodzicami w czterech
ścianach?” Najważniejsze w tym czasie jest nazywanie i akceptowanie emocji swoich i swojego
dziecka. Okres kwarantanny/ciągłego przebywania w domu jest i będzie trudny. Dla wszystkich.
Nie mam na myśli żadnych katastroficznych wizji,
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ale fakt: bycie praktycznie non stop w domu, w rutynie jest trudne. Wszyscy jesteśmy istotami społecznymi - potrzebujemy spotkań, wyjść z domu,
relacji, bliskości i dotyku. Rutyna na dłuższą metę
nas przytłacza, cztery ściany mogą skutecznie obniżać nastrój. Bardzo dużo w kontekście koronawirusa mówimy o lęku. I wspaniale - na pewno jest to
emocja, która przeważa w doświadczeniu dzieci
w obecnej sytuacji. Jednak chciałabym tutaj podkreślić, że w większości doświadczamy i będziemy doświadczać także innych trudnych emocji tj.
złość, niepewność, smutek, znudzenie, zniecierpliwienie. Mamy prawo to czuć. Dzieci mają prawo
do tych emocji. Mają prawo się bać, mają prawo
się złościć, mają prawo się smucić. Pamiętajmy,
aby nie pozostawiać ich samych sobie. Nazywanie i akceptowanie emocji zawsze jest ważne. Nie
tylko w okresie epidemii. Jednak teraz, przy takim
ich nagromadzeniu, jest szczególnie ważne. Dlatego, gdy widzisz, że twojemu dziecku jest trudno,
pomóż mu nazwać te emocje i je zaakceptować.
To pomaga. To wspiera. To daje poczucie bezpieczeństwa.
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ROZMOWA TO PODSTAWA DOBREJ

macie wspaniałą bazę, by opowiedzieć sobie: co

KOMUNIKACJI

go powiększa, co go pomniejsza oraz dlaczego
tak ważna jest profilaktyka.

Jak wspomniałam powyżej, wszyscy mamy prawo
do doświadczania wielu emocji. Jeżeli dzieci o nich

Dodatkowym bardzo ważnym aspektem są odpo-

opowiedzą to „uff”- po pierwsze dadzą im ujście,

wiedzi na pytania i zadawanie ich ciągle, czasami

po drugie mamy możliwość okazania im wsparcia,

nawet metodą zdartej płyty - to dużo daje. Więk-

zrozumienia i pomocy. Trudniej, jeżeli nie opowie-

szość najtrudniejszych pytań, które usłyszałam

dzą. To, co niewypowiedziane, chowa się „do środ-

w swoim życiu były od dzieci. I pewnie u was takie

ka”. Męczy, dusi, przytłacza. Stąd tak ważne jest

się pojawią lub pojawiają.

stworzenie przestrzeni do mówienia o uczuciach,
która wejdzie do waszego codziennego schematu

Czy umrzemy od tego wirusa?

dnia. Czasami wystarczy pytanie: Jak się czujesz?

Czy dziadek umrze?

Jakie emocje cię odwiedziły? Najważniejsze jest,

Czy jesteśmy bezpieczni?

aby stworzyć „własnego” koronawirusa i poroz-

Czy ten wirus się kiedyś skończy?

mawiać o nim. Oznacza to, żeby narysować go,

Czy on może wejść przez szparę w oknie?

stworzyć z klocków, z plasteliny, nadać mu imię.
Dzieci potrzebują konkretu, „namacalnej” postaci,

Często mamy przekonanie, że najważniejsza jest

na bazie której wyobrażą sobie i poukładają, co

treść naszej odpowiedzi. Owszem jest ważna, ale

się dzieje i dlaczego. Abstrakcją jest ciągłe mówie-

równie ważna jest nasza postawa do zadawania

nie do dzieci „musisz zrozumieć, jest taki wirus”.

pytań. Te pytania wynikają z nagromadzonego

Takie podejście tylko wzmaga niepewność, nie-

napięcia i niepewności, z którą wszyscy obecnie

zrozumienie i nasila lęk. Dzieci potrzebują faktów,

musimy się mierzyć. Stąd niezwykle istotna jest

dostosowanych do ich okresu rozwojowego. Gdy

nasza gotowość oraz budowanie atmosfery bez-

już stworzycie postać/stworka „Koronawiruska” to

pieczeństwa. Gdy unikamy, zmieniamy temat,
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robimy wszystko, by dziecko nie zapytało „czy

i ważne. Wielu z nas ma możliwość nadrobić za-

umrzemy?”, wprowadźmy atmosferę napięcia

ległości w planszówkach, wygłupach, przytulaniu

i niepewności, wysyłamy komunikat „nie radzę so-

do południa. Jednym słowem nadrobić czas w by-

bie”. Dzieci potrzebują spokoju, bezpieczeństwa

ciu razem.

i przekonania, że rodzic rozumie, co się dzieje i paZatem ćwiczmy wdzięczność, dostrzeganie pozy-

nuje nad sytuacją.

tywów i do pakietu codzienności dodajemy pytaSKUP SIĘ NA TYM, CO WAŻNE

nia:

Wyeliminuj maksymalnie i ograniczyć przekazy

Co u Ciebie?

medialne dotyczące koronawirusa. Czas z dziećmi

Co dobrego dziś nam się przydarzyło?

to nie moment, by w tle leciały wiadomości czy

Co było dla Ciebie ważne?

audycje o koronawirusie. Po pierwsze: nam też to

Co ci się podobało?

nie służy. Jesteśmy, jako dorośli, przeciążeni ilo-

Jaka zabawa utkwiła Ci w pamięci?

ścią informacji, która na nas spada. Po drugie: tu

Za co jesteś wdzięczny?

najważniejsze z perspektywy dziecka. Dzieci nie
rozumieją wiadomości. Potrzebują bezpieczeń-

Żeby przetrwać, musimy się dostosować, zarów-

stwa i spokoju, który dostają od rodziców, a nie

no my, jak i nasze dzieci. O naszym zdrowiu psy-

z telewizji.

chicznym świadczy właśnie umiejętność adaptacji
do nowych warunków. Po fazie szoku powinniśmy

Jeżeli to wszystko nam nie pomaga, to warto

skupić się na tym, aby urządzić sobie czas i życie

wprowadzić do domowej codzienności rytuały

na nowo, według dostępnych narzędzi. Warto od-

medytacyjne. Mamy różne możliwości, które po-

powiedzieć sobie na pytanie – na co mam wpływ,

magają nam radzić sobie z emocjami, układać je.

a na co nie, i nie przejmować się nad tym drugim,

Jednym z nich jest mówienie o nich, wyrażanie,

jeżeli oczywiście potrafimy. Jeżeli nie - warto sku-

akceptowanie, innym: ćwiczenia oddechowe i re-

pić się na małych przyjemnościach, na organizo-

laksacyjne. W obecnym czasie konieczne jest za-

waniu sobie czasu, na bezpiecznej rutynie, na re-

trzymanie się, relaksowanie, codzienna praktyka

alnej ocenie sytuacji. Nie popadajmy w myślenie

oddechu i uwalnianie emocji.

życzeniowe, że powinnam czytać książki i super
rozwinąć się pod każdym względem. Izolacja to

Dodatkowo warto szukać i doceniać pozytywy

trudny czas, w którym musimy poradzić sobie ze

każdego dnia. Bardzo ważne jest wspólne prze-

sobą i z życiem w zakazie, na poziomie narasta-

żywanie radości, wdzięczności, ekscytacji oraz

jącego lęku, czy zachoruje, czy też nie, czy będę

wspólne nazywanie i wyłapywanie dobrych, mi-

miała pracę, czy nie. Wszyscy, którzy się zaadop-

łych, cennych chwil. Pielęgnowanie wdzięczności.

tują do nowej sytuacji i nie będą się spodziewa-

Każdy, wspólny dzień może mieć w sobie wie-

li zbyt wiele - wygrają. Wszystkie związki, które

le cudownych chwil. W dużej mierze zależą one

zobaczą siebie ponownie w pełni, które będą dla

od nas - od tego jak poukładamy ten czas i czy

siebie wpierające - przetrwają. Bądźmy uważni

pochylimy się nad dostrzeganiem tego co cenne

i bezpieczni.
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BANKIERZY
I FILANTROPI
WY WI A D Z JOA N NĄ GA JDĄ-W RÓ BL E W SK Ą
menedżerką ds. projektów społecznych
w Fundacji BNP Paribas
MARIUSZ SZYMCZYK

FINANSE

MARIUSZ SZYMCZYK
Ekspert ds. finansowania
handlu

Bieżąca rzeczywistość stawia wyzwania przez wieloma instytucjami, również w sektorze
finansów. Banki wspierają swoich klientów w tych odmiennych czasach na wiele sposobów:
proponują wakacje kredytowe, oferują finansowanie zewnętrzne dla firm na dogodnych
warunkach czy przyspieszają digitalizację usług i formalności. Ponadto banki zajmują
się nie tylko finansami, ale od wielu lat aktywnie angażują się w rozmaite inicjatywy
społeczne. W jaki sposób i w jakim celu to robią opowie nam Joanna Gajda-Wróblewska,
menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas w rozmowie z Mariuszem
Szymczykiem, redaktorem Dwumiesięcznika Business Intelligence.

MS: Bank pod szyldem Fundacja BNP Paribas

Najwięcej naszych działań kumuluje się w pierw-

prowadzi lub wspiera wiele akcji społecznych.

szych dwóch obszarach. Jeśli chodzi o edukację,

Czy możesz nam nieco przybliżyć ich charak-

mamy programy stypendialne, w tym nasz flago-

ter? Na czym polegają poszczególne akcje,

wy program Klasa, który tak naprawdę jest star-

czym się różnią?

szy niż sama Fundacja, bo ma już 18 lat. Klasa to
program stypendialny, który ma na celu wyrów-

JGW: Fundacja została powołana przez bank

nywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży

do realizacji misji społecznej, a jej działania są

ze wsi i małych miejscowości, będącej w trudnej

spójne ze strategią CSR Banku, która opiera się

sytuacji materialnej oraz przygotowanie młode-

na czterech filarach. Jednym z nich jest odpo-

go pokolenia do świadomego obywatelstwa,

wiedzialność społeczna , przez co Bank jest ta-

do pełnienia ważnych roli liderów społecznych.

kim agentem pozytywnych zmian społecznych,

W ramach programu finansujemy pobyt w lice-

do których zaliczają się działania filantropijne,

ach w dużych miastach w Polsce, w tym internat,

wolontariat pracowniczy i przeciwdziałanie wy-

wyżywienie, podręczniki, wszelkie pomoce na-

kluczeniu społecznemu. Są to też zobowiązania,

ukowe, dodatkowe zajęcia. Zapewniamy również

które wynikają ze strategii Grupy BNP Paribas

stypendium na pierwszy rok studiów. Pracujemy

i są spójne na poziomie globalnym. Oczywiście

ze szkołami w różnych obszarach. Wspieramy

potem działania są dopasowane lokalnie do od-

młodzież w tym, żeby ich sytuacja materialna

powiednich warunków krajowych. Misją naszej

i domowa nie blokowała ich rozwoju. Raz w roku

Fundacji jest odpowiedzialne inwestowanie w lu-

prowadzimy rekrutację – na ten moment w pro-

dzi, pomysły i projekty w dziedzinie edukacji, so-

gramie jest 98 stypendystów w pięciu szkołach

lidarności społecznej i kultury.

partnerskich w Gdyni, Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie i Szczecinie, ale myślimy o dalszym
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Klasa to program stypendialny, który ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży
ze wsi i małych miejscowości, będącej w trudnej
sytuacji materialnej oraz przygotowanie młodego
pokolenia do świadomego obywatelstwa, do pełnienia
ważnych roli liderów społecznych.
fot. Freepik

rozwoju. Łącznie przez 18 lat program ukończyło

ków i w którym działa ok. 100 wolontariuszy

800 absolwentów. To naprawdę potężna grupa.

z naszego Banku, którzy uczą podstaw finan-

Parę lat temu zawiązali nawet Stowarzyszenie

sów i oszczędzania w szkołach. W tym roku

Absolwentów Programu Klasa.

przestawiliśmy się bardzo szybko na edukację
online i okazuje się, że bez problemu ten pro-

Pewnie ci pierwsi to już zaawansowani wieko-

gram może być kontynuowany.

wo, dorośli ludzie.

Drugim obszarem działalności naszej Fundacji
Tak i świetnie sobie radzą. W gronie absolwen-

jest temat solidarności społecznej. Tutaj mamy

tów jest pilotka helikoptera wojskowego, są

dwa główne programy, w których jesteśmy

artyści, muzycy, naukowcy, którzy zdobywają

partnerami i są to inicjatywy z Grupy BNP Pa-

stypendia za granicą. Są to grupy przyjaciół,

ribas.

którzy nadal funkcjonują razem. Naprawdę
jest to bardzo wartościowy, jeden z najdłużej

Właśnie, miałem Cię zapytać o inicjatywy

działających programów tego typu w Polsce.

o charakterze globalnym. Przecież Bank jest

Mocno działamy również w obszarze edukacji

częścią dużej, międzynarodowej grupy.

finansowej. Mam na myśli Projekt Bankowcy
dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL,

Są takie działania i dostajemy na nie lokalne

program Warszawskiego Instytutu Bankowo-

granty. Jednym z nich jest program wsparcia

ści, gdzie jest zrzeszonych kilkadziesiąt ban-

uchodźców, zainicjowany właśnie przez Gru-
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pę BNP Paribas. 2 lata temu nawiązaliśmy part-

Skąd biorą się pomysły? Czy pracownicy mają

nerstwo z Fundacją Ocalenie, która zajmuje

możliwość składania propozycji nowych akcji?

się uchodźcami i imigrantami znajdującymi się
w Polsce i stworzyliśmy program tutorsko-sty-

Program Klasa powstał 18 lat temu - ówczesny

pendialny dla młodych imigrantów, żeby mogli

Bank BGŻ propagował swoje działania społecz-

się lepiej odnaleźć w realiach polskiej edukacji.

ne szczególnie w małych miejscowościach. Ten

Program nazywa się Wiedza do Potęgi i jest to

program narodził się z obserwacji pracowników

trzyletni grant z Grupy BNP Paribas, który koń-

w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności.

czy się w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że zo-

W kwestii solidarności społecznej bardzo waż-

stanie przedłużony na kolejne 3 lata. Nie jest to

ne jest zaangażowanie społeczne pracowników

tylko finansowe wsparcie z naszej strony, działa-

banku, w tym właśnie wolontariat pracowniczy.

my z Fundacją partnersko, często się spotykamy,

Jesteśmy bardzo dużą organizacją, mieszkamy

poznajemy historie tych rodzin. Na ten moment

w dużych i małych miejscowościach, pracujemy

w programie jest 74 uczniów.

w oddziałach, w centrali, każdy ma różne kompe-

Kolejna globalna inicjatywa Grupy w obszarze

tencje i zainteresowania. Staramy się budować

solidarności społecznej i przeciwdziałania wy-

program wolontariatu pracowniczego w formie

kluczeniu nazywa się Dream Up. Głównym zało-

kafeterii, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

żeniem jest edukacja przez sztukę. Zastanawiali-

Realizujemy ten program od 2011 r. Jego motto

śmy się, jak podejść do tego tematu i wybraliśmy

przewodnie brzmi „Możesz na mnie polegać”.

młodzież z warszawskiej Pragi ze świetlic środo-

Bardzo ważna informacja – każdemu z pracow-

wiskowych, a następnie zaprosiliśmy prawdzi-

ników przysługują dwa pełnopłatne dni wolne

wych muzyków, żeby uczyli ich gry na instru-

w roku na działania wolontariackie.

mentach, indywidualnie i zespołowo. Chodziło
o to, żeby oprócz nauki gry budowali też przy

Co pracownik może robić w ramach wolonta-

okazji kompetencje społeczne i nabywali więcej

riatu?

odwagi oraz pewności siebie, jak również uczyli
się współpracować. W przyszłym roku uczestnicy tego projektu planują nagrać płytę, a w czerwcu odbędzie się duży koncert. W projekcie bierze
udział blisko 60 uczestników.
Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że są
programy artystyczne. Myślałem, że typowo
edukacyjne.

Jak by nie było, jest to nauka, edukacja artystyczna, ale i nabywanie kompetencji społecz-

“

W ramach wolontariatu indywidualnego sam wybierasz organizację,
na rzecz której możesz poświęcić cały
dzień np. pomagać w schronisku dla
zwierząt albo zrobić remont w potrzebującej wsparcia placówce czy
nawet stworzyć stronę internetową
dla lokalnej fundacji, bo też są i takie
działania.

nych. Na pewno na polskim „rynku społecznym”
jest to innowacyjny projekt.
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Drugą możliwością jest wolontariat zespołowy.

To wspaniały świąteczny dar! Na zakończenie

Tutaj zespoły albo mogą organizować własne

tej części rozmowy chcę zapytać, czy macie już

inicjatywy, albo mogą wziąć udział w konkursie

zaplanowane coś nowego na przyszły rok?

na projekty wolontariackie. Wówczas grupa minimum trzech pracowników dobiera partnera –

Na pewno zwiększymy akcent na społeczne za-

fundację albo stowarzyszenie i składa wniosek

angażowanie naszych pracowników. Planujemy

na wspólny projekt by otrzymać grant w wyso-

też wzmocnić program filantropii indywidualnej

kości 4000 zł. Natomiast jeśli ktoś nie ma po-

Wspieram Cały Rok, czyli zachęcać pracowni-

mysłu, jak działać, , to może przyłączyć się do

ków do comiesięcznych odpisów od pensji nie-

gotowych /fundacyjnych akcji typu Szlachetna

wielkich kwot na rzecz naszych partnerskich,

Paczka. W programie Szlachetna Paczka w tym

społecznych organizacji. Z kolei w autorskich

roku mimo pandemii był rekordowy poziom za-

programach Fundacji myślimy o rozwoju progra-

angażowania – zgłosiło się ponad 120 liderów,

mu Klasa – żeby włączyć nowe szkoły oraz jak

przygotowujemy paczki dla ponad 130 rodzin.

ten program zmienić i go dostosować do współ-

Za każdym liderem stoi zespół 20-30 wolonta-

czesnych realiów.

riuszy i w zeszłym roku łącznie zaangażowało
się 3300 pracowników. Myślę, że w tym roku bę-

Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zapraszamy

dzie podobnie.

na kolejną odsłonę bankowej działalności filantropijnej już w 7 marca w Dwumiesięczniku
Business Intelligence.
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POMAGANIA
SABINA OLESIAK

fot. Freepik

UBEZPIECZENIA

SABINA OLESIAK
Agent ubezpieczeniowy

Bardzo często przeglądając media społecznościowe napotykamy prośby o pilną
zbiórkę pieniędzy. Widzimy, obserwujemy, i czytamy, że on – mąż i ojciec dwójki dzieci
umiera na raka. Pieniądze na leczenie potrzebne są na już. Brakuje kilkaset tysięcy
złotych, bo choroba postępuje i kosztuje. Liczy się każda złotówka, a przede wszystkim liczy się czas. Trwa walka o życie. Czasem zdarza się, że klikniemy i przekażemy
swój datek. Bo żal patrzeć na cierpienie. Czy tak właśnie musi być? Czy można inaczej
zadbać o swoją przyszłość?
Są to sytuacje, które diametralnie wywracają do
DAJ SOBIE POMÓC

góry nogami nasze codzienne życie, pełne fascynacji, wytyczonych celów, postawionych marzeń.

Spotykając się z ciężką chorobą często nie dopuszczamy myśli, że taka sytuacja może i nas

POMOC Z RÓŻNYCH STRON

dotyczyć. To gdzieś w Polsce, w którymś szpitalu ktoś walczy o życie, może znajomy naszych

Mało kto, zastanawia się, co by się stało, gdyby ten

znajomych, tylko nie my. A nawet jeśli pojawi się

osobisty świat zatrzymał się na zawsze, gdybyśmy

chwilowa myśl, to mówimy, że jakoś to będzie, od-

już nigdy nie mogli wrócić do pracy. Jak wówczas

kładając temat na później. A później często jest już

potoczyłyby się losy naszej rodziny? Ile pieniędzy

za późno. Choroba przychodzi niespodziewanie.

zebralibyśmy dzięki akcjom charytatywnym, które

Czasem postępuje tak szybko, że nie zdążymy zro-

są jedną z form pomocy w trudnych sytuacjach

bić wszystkich badań i człowieka już nie ma. Jeśli

życiowych. Zbiórki pieniędzy, pomoc wolontariac-

masz jeszcze ten skarb od losu i myślisz, że masz

ka czy wsparcie w potrzebie to tylko kilka przykła-

czas by w ostatniej chwili się ubezpieczyć, okazu-

dów społecznego zaangażowania się w pomaga-

je się, że firmy ubezpieczeniowe nie chcą z Tobą

nie. Każda pomoc jest mile widziana, kiedy stawką

podpisać umowy - jesteś już nieubezpieczalny.

jest ludzkie zdrowie i życie. Nie ważna na jak długo

Zastanawiasz się pojawia się myśl – dlaczego nie

wystarczą zebrane pieniądze. Obdarowany marzy

zadbałam/em o siebie wcześniej? Wiele razy, ktoś

tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do peł-

do mnie dzwonił i proponował ubezpieczenie. Cią-

ni sił. W czasie choroby uruchamiamy wszystkie

gle były ważniejsze rzeczy do zrobienia. A prze-

możliwości, jakie przychodzą nam do głowy. To

cież życie potrafi pisać różne scenariusze. Stawiać

mogą być spoty reklamowe na YouTube, poprze-

nas w obliczu krytycznych zdarzeń, gdy diagnoza

dzające filmy. Szukamy fundacji, które pomaga-

poważnej choroby takiej jak nowotwór, zawał czy

ją chorym na różne schorzenia. Oczywiście ro-

udar byłaby poważnym problemem finansowym.

dzina staje się pierwszą liną wsparcia i pomocy.
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„Mając polisę na życie, masz wybór. Masz
pieniądze i możliwości. To taka kartka papieru,
którą wkładasz do szuflady, po to by z niej
skorzystać wówczas kiedy będziesz mieć problem,
w sytuacjach kiedy najpilniej tego potrzebujesz.”

fot. Freepik

Niestety czasem koszty drogiego leczenia są tak

na życie. Dobrze dopasowana polisa będzie za-

wysokie, że przekraczają nasze możliwości. Do-

bezpieczać nas oraz naszą rodzinę, a sumy wypłat

datkowo zastanawiamy się, co będzie z naszymi

z tytułu zdarzeń i składka za polisę, będzie odpo-

rodzinami, dziećmi? Co z zobowiązaniami, które

wiednia jakości naszego życia.

mamy w bankach? Co z firmą, kiedy niezdolność
do pracy wykluczy nas z prowadzenia biznesu?

Bo polisę na życie kupuje się wówczas, kiedy

Pamiętajmy, że dopóki jesteśmy zdrowi, możemy

mamy zdrowie, by być w pełni ubezpieczonym.

zadbać o sprawy dziedziczenia w firmie, zadbać

Owszem, pomoc finansowa uzyskana z akcji cha-

o płynność i rezerwy finansowe, a także zawrzeć

rytatywnych może ułatwić nam możliwości lecze-

najcenniejszą umowę ubezpieczenia na życie.

nia, ale wypłata z polisy na życie może nie tylko
okazać się kluczem naszego powrotu do zdrowia,

ODMIENNA FORMA POMAGANIA

jak również będzie bardzo przydatna w uporządkowaniu wielu spraw finansowych i zorganizowa-

Mając polisę na życie, masz wybór. Masz pienią-

niu życia na nowo. Nikt nie chciałby pozostawić

dze i możliwości. To taka kartka papieru, którą

swoich najbliższych z kłopotami.

wkładasz do szuflady, po to by z niej skorzystać
wówczas kiedy będziesz mieć problem, w sytu-

Często unikamy rozmów na trudne tematy, Pa-

acjach kiedy najpilniej tego potrzebujesz.

trząc dzisiaj na to, co dzieje się za oknem, jak bardzo dynamiczna jest sytuacja, nie ma czasu od-

Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym jest jed-

kładać decyzji na później. Warto zatem pomyśleć

nym z najważniejszych spotkań w życiu. Rzetelna

o odpowiedzialności za siebie i za najbliższych. By

analiza potrzeb, odpowiednio przygotowane roz-

zapewnić sobie i im bezpieczeństwo, może warto

wiązanie to tylko jedne z nielicznych elementów,

rozważyć zakup ubezpieczenia na życie.

które złożą się na finalny kształt ubezpieczenia
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PRAWNE ASPEKTY

DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI
K ATA R Z Y N A G U M U L A - K U B I C K A

fot. Freepik

PRAWO

KATARZYNA GUMULA-KUBICKA
Adwokat i doświadczony praktyk prawa. Pomaga
przedsiębiorcom prowadząc ich bieżące sprawy
prawne. Zarządza Kancelarią Adwokacką
Gumula-Kubicka Adwokaci.
www.gumula-kubicka.pl

Fundacja, to obok stowarzyszenia najbardziej typowa forma prawna organizacji pozarządowej. Aby mogła powstać konieczny jest fundator, który przeznacza pewien majątek
na publicznie użyteczny cel. To, jaki jest cel i wysokość majątku fundacji przeznaczanego
na realizację tego celu są najważniejszymi warunkami związanymi z utworzeniem fundacji. Po co fundatorzy zakładają fundacje? Jakie kroki należy powziąć, aby założyć taką
instytucję pozarządową? Jak działa fundacja na co dzień?

CEL ZAŁOŻENIA FUNDACJI

ETAPY POWOŁYWANIA FUNDACJI

Cel, dla którego możemy powołać fundację, pow-

Niezbędne dla powołania fundacji i rozpoczęcia

inien być społecznie lub gospodarczo użyteczny,

przez nią działalności są:

w szczególności związany z takimi tematami
jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka

1.

Ustalenie wysokości funduszu założycielskiego i ustanowienie aktu fundacyjnego.

i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz

2. Sporządzenie statutu fundacji.

opieka nad zabytkami. W praktyce fundacja

3. Zarejestrowanie fundacji w Krajowym Reje-

może realizować dowolne cele charytatywne

strze Sądowym (KRS)

lub społeczne czy też gospodarczo użyteczne
pod warunkiem, że mają one charakter public-

Bardzo ważne jest, by dokumenty te były prawi-

zny. Fundacja nie powinna być tworzona w celu

dłowo sporządzone. Akt założycielski to oświad-

zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fun-

czenie fundatora, którego celem jest ustanowienie

datora lub jakiejkolwiek innej osoby, lecz dla dobra

fundacji, określenie jej celu i majątku przeznaczo-

ogólnego – publicznego. Cechą charakterystyczną

nego na realizację tego celu. Ustawa wymaga,

fundacji jest niedochodowość celu, dla którego

żeby oświadczenie miało formę aktu notarialnego.

została ona ustanowiona

Dlatego fundator osobiście lub przez pełnomocnika musi udać się do notariusza.

Wyznaczenie celu, dla którego zakładana jest fun-

W Polsce mamy do czynienia zarówno z funda-

dacja jest konieczne. Fundator oprócz określenia

cjami, które mogą prowadzić wyłącznie działal-

celu fundacji, powinien przeznaczyć na rzecz fun-

ność statutową oraz tymi, które mogą prowadzić

dacji pewien majątek. Może to być dom, papiery

również, obok statutowej, działalność gospodar-

wartościowe, pieniądze.

czą. W tym drugim przypadku, podział środków
majątkowych tworzących fundusz założycielski
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powinien wskazywać, że działalność statutowa
jest działalnością podstawową fundacji, dlatego
kwota przeznaczona na nią powinna być wyższa
od przeznaczonej na działalność gospodarczą.
W prawie dokładnie określono jedynie minimalną
kwotę, którą fundator musi przekazać na działalność gospodarczą. Jest to 1000 zł. Dlatego, jeżeli
fundator ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, to na tę działalność powinno się przeznaczyć
minimum 1000 zł, a na działalność statutową nie
mniej niż na działalność gospodarczą, zatem również minimum 1000 zł.
ZALETY I WADY PROWADZENIA FUNDACJI
Najważniejsze plusy prowadzenia działalności
w formie fundacji to możliwość finansowania działań poprzez dotacje, granty, środki od osób fizycznych i prawnych (np. zbiórki publiczne, darowizny
pieniężne lub rzeczowe) oraz prowadzenie działalności zarobkowej we własnym zakresie. To również możliwość pozyskiwania środków z odpisów
1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
pod warunkiem zarejestrowanego sądownie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz
możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych.
Prowadzenie działalności przy pomocy fundacji ma również inne plusy. Umożliwia osiągnięcie
pewnych korzyści podatkowych, jak również tych
płynących z uniezależnienia majątku fundacji od
osoby samego fundatora. W pewnych okolicznościach fundacja – zarówno ta założona w Polsce,
jak i w innym państwie o korzystnym systemie
podatkowym – może stanowić bardzo korzystną podatkowo formułę prowadzenia działalności.
Może też skutecznie chronić majątek przed wierzycielami, bowiem co do zasady majątek fundacji nie podlega zajęciu. Może także pomóc w planowaniu sukcesji majątkowej. Warto pamiętać,
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fot. Freepik

że zysk wypracowywany w ramach działalności

ny lub realizacji osobistych interesów. Również

gospodarczej fundacji może zostać przeznaczony

konieczność corocznego sprawozdawania się

na pokrycie kosztów funkcjonowania fundacji. To

(składanie sprawozdania merytorycznego z pro-

z kolei oznacza, że fundator ma bardzo dużą ela-

wadzonej działalności do wskazanego w statucie

styczność w gospodarowaniu środkami fundacji.

ministra właściwego do spraw fundacji, który jest

Za minus funkcjonowania w ramach fundacji

jej organem nadzoru oraz składanie sprawozdania

z pewnością można uznać konieczność zapew-

finansowego do urzędu skarbowego) może pozo-

nienia społecznej lub gospodarczej użyteczności

stawać uciążliwe, jednak patrząc na ilość fundacji

działania fundacji. Nie można jej utworzyć tylko

w Polsce i na świecie, ewidentnie przeważają plu-

w celu działania na rzecz fundatora, jego rodzi-

sy prowadzenia działań w tej formie.
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fot. Freepik

DZIAŁAJĄC
NA RZECZ INNYCH
S A M I S TA J E M Y S I Ę L E P S I
LUDMIŁA PETRENKO

MODA, ZDROWIE I URODA
LUDMIŁA PETRENKO
Terapeutka urody, pasjonatka holistycznego podejścia do pielęgnacji,
doświadczony szkoleniowiec, kongresowy wykładowca. Założycielka
Centrum Zdrowia i Urody LuVital w Krakowie. Wyłączny przedstawiciel
Międzynarodowej Szkoły Estetyki i Masażu Manualistic dr Sergeya
Shchurevicha w Polsce.

www.luvital.pl

Charytatywność to działanie mające na celu niesienie pomocy potrzebującym w sposób
bezinteresowny, dobroczynny i filantropijny. Działalność charytatywna uczy wrażliwości,
chęci pomagania, dzielenia się i wspierania siebie nawzajem. Kiedy pomagamy innym,
przy okazji pomagamy też sobie. W biznesie dobroczynność również istnieje. Zdajemy
sobie bowiem sprawę z tego, że wspieranie potrzebujących jest intratne, nie w sensie
materialnym, lecz na bardziej wartościowej płaszczyźnie. Pomaganie dobrze wpływa
na reputację przedsiębiorstwa oraz potrafi wykreować ogrom pozytywnego PR-u.
Dlaczego warto dzielić się tym, co mamy? Jaką formę pomagania najlepiej wybrać? Jakie
działania charytatywne możemy zrobić w ramach własnej działalności?
postawy. Promując edukację fizjoterapeutyczną,
POMOCNA DŁOŃ W ŻYCIU I W BIZNESIE

mamy wpływ na zdrowie dorastającej młodzieży.
Opcji udzielania pomocy charytatywnej jest mnó-

Wspierając innych tworzymy również promo-

stwo. Możemy zawsze znaleźć coś bardziej od-

cję naszej firmy, co może nam przynieść nowych

powiedniego do naszych możliwości, zasięgu,

klientów, a Ci którzy zauważą i docenią nasze cha-

budżetu i wpisującego się w strategię marketin-

rytatywne działania, bardziej nam zaufają i chętnie

gową firmy. Bardzo ważne jest, aby te 100% po-

się do nas dołączą. Najlepiej i najprościej jest po-

zyskanych środków zostało przeznaczone na cele

móc, dając innym to co jest w naszych możliwo-

dobroczynne, gdyż za tym stoi reputacja naszej

ściach i co jest w zakresie naszych kompetencji.

firmy.

W zasięgu naszej „pomocnej dłoni” mogę, jako za-

Wiadomo, że w pomaganiu najważniejsze są chęci

łożycielka Centrum Zdrowia i Urody LuVital, orga-

i bezinteresowność, odpowiedzialność społeczna,

nizować dla potrzebujących osób, bezinteresowne

umiejętności organizacyjne, działanie zespołowe

wykonywanie usług takich jak: masaże, fizjotera-

i budowanie tzw. „team spirit” (duch zespołu).

pia, ćwiczenia korygujące wadę postawy i zajęcia
Tai-Chi. A moi empatyczni i bardzo sympatyczni

INNE FORMY DOBROCZYNNOŚCI

fizjoterapeuci oraz masażyści chętnie się angażują w takie szlachetne poświęcanie się dla innych.

Przykładów wspierania dla potrzebujących jest

Ostatnio, wzięli udział w realizacji filmu dla dzieci,

wiele do naśladowania. Możemy robić małe

promującego ergonomiczną postawę pracy przy

uczynki, które szybko i łatwo zorganizować, a po-

komputerze oraz ćwiczeń korygujących wady

moc jest natychmiastowa np. są to zbiórki pie-
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fot. Freepik

niężne typu „zrzutka”, gdzie możemy ofiarować

dzo duża grupę ludzi, a wręcz tworzące społecz-

każdą kwotę. Innym dosyć prostym sposobem

ności i mające najszerszy zasięg czy rozgłos. Nie-

jest przekazanie potrzebnej żywności, ubrań lub

wątpliwie, każdy w Polsce i nie tylko zna WOŚP,

środków czystości do konkretnych placówek (do-

którą zorganizował Jurek Owsiak. Zazwyczaj

mów opieki lub schronisk). Taką „szybką pomoc”

na czele takiego wydarzenia stoi charyzmatycz-

najlepiej zorganizować poprzez korzystanie z me-

na postać lidera, która potrafi „zapalić” szlachet-

diów społecznościowych, robiąc krótkie relacje,

ną ideę wśród ludzi i wzbudzić zaufanie do siebie.

wrzucając lub udostępniając post zachęcający

Przystępując do takiego typu wsparcia, stajemy

innych do niesienia pomocy potrzebującym. Czę-

się wspólną częścią znaczącej misji i wzrasta nasz

sto też są organizowane wydarzenia społeczno-

świadomość możliwości zrobienia czegoś napraw-

ściowe, eventy, bale charytatywne itp., uczestni-

dę bardzo ważnego!

cząc w nich jako np. sponsor lub partner, można
wesprzeć szczytny cel. Osobiście, bardzo chętnie

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ

angażuję się w takie wydarzenia jako darczyńca,

CHARYTATYWNYCH

przekazując Bony Podarunkowe na licytację. Takie
działania wspierają charytatywność i łączą ludzi,

Jako przedstawicielka branży Health & Beauty za-

poprzez nawiązywanie nowych kontaktów bizne-

chęcam gabinety kosmetologii estetycznej, SPA,

sowych.

gabinety fizjoterapii i masażu do udziału w Akcji

Najbardziej wymagającą i czasochłonną formą

„Zdrowy Nawyk, Zdrowe Piersi”, która wspiera

wsparcia są akcje charytatywne, angażujące bar-

profilaktykę raka piersi. Wspólnie z pomysłodaw-
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czynią, Panią Joanną Kostrzewską, organizowały-

mogło już wkrótce pomagać i zapewniać bezpłat-

śmy taką akcję charytatywną w Krakowie, która

ną opiekę psychologiczną.

miała ogromne powodzenia i znaczący wymiar finansowy dla osób dotkniętych tą chorobą.

Z całego serca zachęcam do wsparcia zbiórki,

Obecnie wspieram promowanie Fundacji Spa For

przekazując dowolną darowizn, bezpośrednio

Cancer w Polce, której założycielką jest Pani Anna

na fb:

Hencka-Zyser. Praca fundacji polega na pomaganiu, edukowaniu, motywowaniu i rozpieszczaniu
poprzez m.in., pielęgnację, kobiet dotkniętych

lub przelewem na konto Stowarzyszenia:

chorobą nowotworową.
STOWARZYSZENIE UNICORN
Bliskie mojemu sercu jest Stowarzyszenie Unicorn

ul. Śniadeckich 5|31-531 Kraków

jak i jego Członkowie Założyciele i Ambasadorzy

BNP PARIBAS:

Centrum Psychoonkologii UNICORN, Państwo

30 1750 1048 0000 0000 2732 9489

Barbara i Jerzy Stuhrowie. Jest to organizacja,

Tytuł przelewu: REMONT

która od ponad 20 lat pomaga chorym na nowotwory i ich bliskim w rehabilitacji psychofizycznej.

Bądźmy dla siebie dobrzy i nieobojętni dla tych,

Stowarzyszenie jest prekursorem opieki psycho-

którzy potrzebują naszej pomocy!!

onkologicznej w Polsce, a od ponad 6 lat prowadzi Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie. Ze względu na konieczność wyprowadzenia
się z dotychczasowego lokum przy ul. Kopernika
19E w Krakowie, jest bardzo potrzebne wsparcie
w wyremontowaniu nowej przestrzeni przy ul.
Śniadeckich 5. Dzięki Waszej pomocy w odnowieniu i wyposażeniu tej przestrzeni, Centrum będzie
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DLACZEGO WARTO

POMAGAĆ?

WYWIAD Z ALEKSANDRĄ ŚWIĄDER,
WŁAŚCICIELKĄ FIRMY EVENTOWEJ
E L Ż B I E TA J AC H Y M C Z A K

fot. Andrzej Fijałkowski
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ELŻBIETA JACHYMCZAK
Redaktor naczelna Dwumiesięcznika
Business Intelligence
www.jachymczak.pl

Ola, organizowanie eventów to jedna z nóg

Maraton to z reguły trzygodzinna impreza,

Twojej działalności. Czy wśród Twoich aktyw-

na której kilku instruktorów tańczy na scenie wraz

ności są również działania charytatywne?

z uczestnikami, którzy zgromadzeni są na sali. Bardzo ważna jest by w ramach organizacji całej im-

Pomagania innym nauczono mnie w domu. Odkąd

prezy, wybrana osoba – licencjonowany instruktor,

prowadzę własny biznes, część moich aktywno-

zajmował się pozyskaniem prowadzących, spo-

ści związanych jest z działalnością charytatywną.

rządzeniem planu maratonu oraz przygotowania

Moim wyborem stało się wspieranie mikołowskich

play listy. Miałam ogromne szczęście, że mogłam

dzieci z chorobami nowotworowymi, znajdujących

powierzyć to zadanie mojej córce, bo wiedzia-

się pod opieką Fundacji Iskierka. Sposobem po-

łam, że zrobi to wszystko znakomicie i nie będę

mocy podopiecznym fundacji było organizowanie

się musiała o nic martwić. Dzięki niej poznałam

lub współorganizowanie imprez charytatywnych,

również wielu wspaniałych instruktorów, z którymi

z których dochód przekazywany był dla konkret-

współpracuję do dziś. Instruktorzy Zumba Fitness

nego dziecka. Od 2014 roku zorganizowałam pięć

to cudowni ludzie, którym wystarczy jedno słowo

maratonów Zumba Fitness, które cieszą się dużym

i już pędzą zatańczyć w słusznym celu, nie biorąc

zainteresowaniem i frekwencją, co przekłada się

za to ani grosza. Na następne maratony zgłaszali

na wyjątkowo duże sumy przekazywane na po-

się sami, więc listę zamykałyśmy w ciągu 2-3 dni.

moc dzieciom.
Widzę, że współpracujesz nie tylko z osobami
Dlaczego akurat Zumba Fitness?

z zewnątrz, ale również angażujesz w to swoją
rodzinę. Jak oni zapatrują się na pomaganie?

Pokochałam

tę

aktywność

łączącą

fitness

z tańcem i zabawą. Daje ona ogromne odpręże-

Działając z córką, oczywiście zaraziłyśmy resztę

nie i dawkę pozytywnych emocji. Tą pasją zaraziła

rodziny i zawsze na maratonach jesteśmy razem.

mnie moja starsza córka, która została instrukto-

Ogromną pomocą służy mi mój mąż, który zajmu-

rem i razem chodziłyśmy na zajęcia przez nią pro-

je się tzw. strona techniczną i córki, które angażu-

wadzone. Wtedy właśnie wpadło nam do głowy,

ją się w kwestie organizacyjne tj. np. wpuszczanie

żeby zorganizować takie wydarzenie dla chorej

uczestników. I nie muszę ich namawiać - mają to

Anitki, jednaj z podopiecznych Fundacji Iskierka

we krwi i cieszą się pomagając innym. To ogromny
plus, bo tą postawą zarażą następne osoby.

Na czym polega maraton Zumby?
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Czy działalność charytatywna wpływa na wi-

we i inne kanały medialne, dzięki czemu firma sta-

zerunek Twojej firmy?

je się rozpoznawalna. Poza tym pokazuję, że moje
imprezy organizowane są na wysokim poziomie

Działalność charytatywna wykonywana z posza-

i każdy może się o tym przekonać, co z kolei prze-

nowaniem zasad, wywołuje pozytywne reakcje

kłada się na nawiązywanie współpracy komercyj-

i przyczynia się do wzmocnienia pozytywnego

nej z nowymi kontrahentami. Nie jestem w stanie

wizerunku firmy oraz osób, które w niej pracują.

policzyć ilu ciekawych ludzi poznałam działając

Dzięki takim działaniom jesteśmy wiarygodni jako

charytatywnie. Są wśród nich, sportowcy, dzien-

przedsiębiorcy. Bo skoro potrafimy zrobić coś

nikarze, właściciele firm. Bez ich pomocy nie da-

bezinteresownie, to jednocześnie dajemy sygnał,

łabym rady. Moje imprezy zawsze odbywają się

że jesteśmy uczciwi wobec swoich współpracow-

na mikołowskiej hali MOSIR. Zaprzyjaźniona firma

ników i klientów czy kontrahentów, a to pokazuje,

reklamowa wykonuje materiały reklamowe, za-

że warto z nami współpracować.

pewnia oprawę muzyczną, a restauracja serwuje
drobne przekąski. Mikołowski Decathlon zapew-

Wizerunek firmy to jedno. Angażując się w po-

nia napoje dla instruktorów

maganie zapewniasz sobie dodatkowe wspar-

można zapomnieć o fotoreportażach z imprez,

cie w promowaniu swojej firmy.

dzięki którym możemy wracać do tych wyda-

Dokładnie tak. Wybrałam organizowanie imprez

rzeń, kiedy tylko chcemy. Zawsze mamy też jakieś

charytatywnych, ponieważ moja firma zajmuje się

dodatkowe atrakcje w przerwie na odpoczynek.

między innymi organizacją imprez i mam w tym

Wszyscy ludzie, którzy nas wspierają, wykonują

doświadczenie. Organizując wydarzenie charyta-

swoją pracę nie pobierając opłat. Na imprezach

tywne wraz z partnerami i uczestnikami promuję

oczywiście jest kilkunastu wolontariuszy, którzy

swoją działalność poprzez media społecznościo-

służą radą i pomocą. Każdego roku ich liczba się
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zwiększa, choć większość z nich to stali wolonta-

wolontariuszką. Radość i wzruszenie w oczach

riusze. Mamy nawet całą rodzinę wolontariuszy

rodziców i wspieranych dzieci (jeśli zdrowie po-

– rodziców i ich dwóch synów. Pracując z ludź-

zwala im być z nami) to dla mnie znak, że to,

mi, którzy chcą dzielić się dobrem, nawiązujemy

co robię ma sens i warto to robić. Mam nadzie-

wyłącznie pozytywne relacje, które przenosimy

ję, że w końcu będzie nam dane znowu spotkać

w sferę biznesową i współpracujemy ze sobą. Nie

się na hali i razem potańczyć w słusznym celu.

można też pominąć uczestników, którzy przychodzą potańczyć lub po prostu pooglądać (opłata

Czy są minusy działalności charytatywnej?

za wejście jest taka sama), bez których maratony
nie mogłyby się odbywać.

Nie widzę ich. Niestety są ludzie, którzy uważają, że jeśli ktoś robi coś charytatywnie w ramach

Jakie emocje towarzyszą Wam podczas ta-

swojej działalności, to jego usługi też powinny być

kich eventów?

za darmo. Spotkałam się z taką sytuacją tylko raz,
ale tłumaczenie komuś, że moje usługi to moja

Nic nie zastąpi emocji, które towarzyszą takiej

praca i źródło utrzymania, było żenujące. Należy

imprezie. Zawsze na początku jest stres, ponie-

oddzielić podstawową działalność od działalności

waż kwota, którą uda się uzbierać do puszek, to

charytatywnej, nawet jeśli jest ona częścią naszej

suma opłat za wejście i jest ona zależna od ilości

pracy.

uczestników. Na szczęście zawsze jest ich bardzo
wielu mamy komplet, a czasem nawet i więcej.

Pamiętaj, że pomagając innym, otwierasz się

Na jeden z maratonów przyszła babcia chłopca,

na innych, obracasz się w kręgu życzliwych lu-

dla którego był on organizowany i gdy zobaczy-

dzi, a w konsekwencji wiesz, że zawsze możesz

ła, że kolorowy tłum tańczy dla jej wnuka, tak

na nich liczyć w razie potrzeby. Dlatego war-

się wzruszyła, że długo ją trzeba było uspoka-

to pomagać!

jać. Mama tegoż chłopca od kilku lat jest naszą
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