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Organizacje pozarządowe (NGO) funkcjonują w każdej 
społeczności, a ich rolą jest wspieranie systemu 
w obszarach, w których ten nie do końca dobrze sobie 
radzi. Dlaczego warto o tym wspomnieć? Ponieważ to 
właśnie one znają lokalne struktury: jednostki 
administracyjne i publiczne, firmy, lokalną społeczność, 
a także społeczników i lokalnych liderów. Pełnią funkcję 
„łącznika”, który organizując projekt charytatywny lub 
społeczny, mobilizuje lokalną społeczność do przekazania 
„czegoś” od siebie na rzecz danego projektu lub 
beneficjentów.

7. Jak zaangażowanie 
w akcje społeczne 

i charytatywne  
rozwija Twój biznes?

Siłą sukcesu firm jest dbałość o pracowników 
oraz realizacja przyjętych założeń. Rozwijając 
przedsiębiorstwo, należy patrzeć na „cyferki” – sprzedaż, 
budżet, plany. Warto jednak pamiętać o bardzo ważnym 
aspekcie – to ludzie są podstawą każdej organizacji, 
projektu czy społeczności. Możemy to dostrzec podczas 
lokalnych wydarzeń, pikników, spotkań, festynów, 
organizowanych w naszej miejscowości. Ludzie jednoczą 
się w określonym celu społecznym lub charytatywnym, 
angażują swoje zasoby, kontakty oraz czas. Tworzy się 
społeczność, która wspólnie osiąga założony cel. Każdy 
daje coś od siebie, a to „coś” pomnożone przez grupę 
osób nabiera mocy sprawczej.

Grzegorz Ludwin
Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO
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Mobilizacja w słusznej sprawie pozwala często – nawet 
ponad podziałami – w krótkim czasie zrealizować 
projekty, z pozoru niemożliwe do realizacji. Zebranie 
środków na leczenie osoby chorej czy funduszy na zakup 
niezbędnego sprzętu medycznego to wybrane przykłady 

takich aktywności. Oprócz realnego wsparcia określonego 
celu, przy okazji zbiórki naturalnie buduje się kontakt 
pomiędzy lokalną społecznością. Możemy rozmawiać 
o aktualnych potrzebach, podejmowanych działaniach, 
zaangażowanych osobach oraz firmach, które włączają 
się w pomoc. Jesteśmy społecznością, która w sytuacjach 
trudnych i kryzysowych potrafi zmobilizować się i stawić 
czoła największym wyzwaniom. 

Świadome działanie w obszarze charytatywnym 
i społecznym potrafi przynieść realne korzyści zarówno 
małym, jak i dużym firmom. Aktualnie możemy 
zaobserwować, że informacje na temat działalności 
pomocowej dużych firm trafiają na czołówki serwisów 
informacyjnych, prezentując jasny przekaz danej marki. 
Ułatwia to z pewnością budowanie wizerunku 
i rozpoznawalności przedsiębiorstwa, które nie jest 
obojętne na potrzeby innych. Czy świadomość tego faktu 
wśród konsumentów ma wpływ na sprzedaż jego 
produktów? Z pewnością tak. 

7. Jak zaangażowanie w akcje 
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Co może zrobić mała, lokalna firma, która nie ma dużych 
zasobów, aby zrealizować taki projekt? 
Poniżej znajdziesz kilka propozycji i wskazówek, które 
ułatwią dobry start.

1.  Wykorzystaj własny potencjał – budynek, przestrzeń, 
personel, kontakty – to one stanowią Twoją największą 
wartość, którą możesz zaadaptować do realizacji np. 
zbiórki produktów czy środków finansowych do puszek 
dla lokalnej organizacji/beneficjenta. Ich 
zagospodarowanie nie wygeneruje dodatkowych 
kosztów, a pozwoli zbudować wokół Twojej firmy 
społeczność osób, która chce pomagać, ocieplając 
tym samym wizerunek Twego sklepu. Możesz również 
posłużyć się gotowymi projektami, takimi jak np. akcja 
charytatywna GO4NGO, która tworzy przestrzeń do 
budowania relacji i dialogu z organizacjami 
pozarządowymi.

2.  Pozwól rozwijać się i decydować – wykorzystaj 
potencjał swoich pracowników, zachęć ich do włączenia 
się w organizację akcji społecznej albo zaangażuj do 

wytypowania organizacji, z którymi – ich zdaniem 
– warto współpracować. Staraj się angażować swoje 
otoczenie, aby każdy mógł dać coś od siebie, co ułatwi 
realizację celu społecznego, a pracownikom da 
satysfakcję i okazję do wykazania się. 

3.  Dobierz beneficjenta – wybierz organizację, z którą się 
utożsamiasz, np. schronisko, jeśli lubisz zwierzęta, 
i realizuj działania pomocowe, wykorzystując 
zainteresowania i wspólne wartości. Możesz nie zdawać 
sobie sprawy z tego, jak wiele osób w Twojej okolicy to 
miłośnicy zwierząt! 

4.  Bądź aktywny – działania społeczne i pomocowe 
powinny towarzyszyć nam każdego dnia. To dzięki nim 
zbudujesz wizerunek firmy, która aktywnie wspiera 
beneficjentów i społeczność, w której działasz. Pamiętaj 
o tym i planuj akcje z odpowiednim wyprzedzeniem, 
umieszczając w Twoim sklepie np. plakaty informujące 
o planowanych aktywnościach.

7. Jak zaangażowanie w akcje 
społeczne i charytatywne 

rozwija Twój biznes?

Strefa eksperta
Dobre praktyki

Słowniczek



47

W Twoim  
odpowiedzialnym  

sklepie
Poradnik  

dobrych praktyk  
dla Przedsiębiorcy

Korzyści z udziału w akcjach społecznych 
i charytatywnych:

 •  Realizacja celu społecznego – pokazanie 
społeczeństwu, że oprócz zarabiania pieniędzy, Twój 
sklep pełni również ważną funkcję wspierania 
potrzebujących.

 •  Budowa wizerunku – osoby z Twojej społeczności 
będą kojarzyć Twoje przedsiębiorstwo z działalnością 
pomocową, co zachęci ich do wyboru produktów/
usług z Twojej oferty.

 •  Okazja do dialogu – z klientami, osobami 
decyzyjnymi, społecznikami, którzy zainteresowani 
prowadzonym projektem zadadzą pytania o akcję lub 
podzielą się swoimi zasobami (czasem, kontaktami), 
aby go wesprzeć.

 •  Promocja – o akcji będą rozmawiać okoliczni 
mieszkańcy, a jeśli dodatkowo poinformujesz  
o niej lokalne organizacje i społeczników  
(np. media, OSP, sołtysa), poszerzysz społeczność 
o jednostki oraz organizacje, wokół których już  
teraz funkcjonuje wiele osób.

 •  Nowe kontakty – wymiana informacji o tym, kto, 
gdzie i w jaki sposób może jeszcze pomóc, to 
naturalna ścieżka rozwoju projektów społecznych oraz 
pozyskania nowych kontaktów.

Podsumowując powyższe, udział w akcjach 
charytatywnych przynosi liczne korzyści i nie wymaga 
dużego nakładu czasu i środków. Oprócz korzyści 
biznesowych wynikających z realizacji takiego działania, 
z całą pewnością firma oraz pracownicy poczują radość 
i satysfakcję, kiedy uda się wspólnie osiągnąć określony 
cel. Zostaną one z Wami na długo, inspirując 
do podejmowania kolejnych, wartościowych inicjatyw.

O tym, jak nawiązać współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, przeczytasz również w wywiadzie  
z Magdaleną Masiak z Caritas Polska:
„Szanuję, nie marnuję! Podręcznik dla odpowiedzialnego 
Przedsiębiorcy i pracownika”.
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Rozmowa Dagmary Kowalskiej z Magdaleną Masiak – 
koordynatorką ogólnopolskiego programu Spiżarnia 
Caritas

Jaka jest liczba osób, które w Polsce z powodu swojej sytuacji ekonomicznej 
korzystają z żywności przekazywanej przez Przedsiębiorców?

W 2020 roku w ramach programu Spiżarnia Caritas odebraliśmy ze sklepów i przeka-
zaliśmy potrzebującym ponad 6600 ton żywności o wartości ponad 83,5 mln zł. W ten 
sposób wsparcie żywnościowe otrzymało ponad 60 tys. osób. W bieżącej edycji 
tego programu 45 Caritas diecezjalnych oraz współpracujących z nami organizacji 
kościelnych podpisało umowy na odbiór żywności z blisko 1300 sklepów, 18 hurtowni 
i 22 magazynów różnych sieci handlowych. Dla porównania – w 2017 roku w ramach 
Spiżarni Caritas przekazano potrzebującym ponad 2600 ton żywności, co oznacza, 
że w ciągu 3 lat jej ilość wzrosła prawie trzykrotnie.

Co to znaczy być biednym/potrzebującym w Polsce?

Jest coraz więcej potrzebujących. Ta liczba rośnie, nie tylko w dobie pandemii i zmie-
niającego się teraz rynku pracy, ale także z powodu zmian klimatycznych, które 
ostatnio dotykają nas namacalnie. Żeby pokazać skalę potrzeb, warto przytoczyć 
dane z programu POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa realizowany 

Magdalena Masiak
Koordynatorka programu  
Spiżarnia Caritas

Dagmara Kowalska
Dziennikarka lifestylowa, 
prowadzi audycje o kulturze,  
motoryzacji i zdrowym życiu  
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