
Jak pomóc pomagającym?  
Apel organizacji społecznych

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę  
jesteśmy świadkami największej od dekad 
spontanicznej akcji pomocowej, która  
angażuje obywateli, organizacje społeczne, 
firmy, samorządy, media oraz inne instytucje 
w Polsce. Fundacje i stowarzyszenia z dnia 
na dzień stały się miejscami koordynacji 
lokalnych działań pomocowych, teraz zaś 
apelują o przekazywanie tylko takich darów 
rzeczowych, które są w danym momencie 
potrzebne. Przypominają również o możli-
wości finansowego – najlepiej regularnego 
– wspierania organizacji, pozwoli to bowiem 
szybciej i lepiej reagować na potrzeby ludzi 
dotkniętych tragedią. I to zarówno teraz,  
jak i przez najbliższe miesiące.

Polki i Polacy ruszyli do pomocy w każdy  
możliwy sposób, nierzadko decydując się  
na przyjęcie gości ze wschodu bezpośrednio 
do swoich domów. Jest to jednak rozwiązanie 

na kilka, może kilkanaście tygodni. Dlatego 
doświadczone w długofalowym pomaganiu 
organizacje pozarządowe pracują już nad  
tym, jak zorganizować wsparcie przez kolejne  
miesiące, w których przybędzie nie tylko 
uchodźców, ale także potrzeb i problemów.  
Z tak gigantycznym wyzwaniem i na taką 
skalę nie mieliśmy do czynienia po 1989 roku. 
Stąd niezbędne jest nowe podejście również 
do filantropii.

Organizujemy pracę wolontariuszy w punktach 
recepcyjnych przy granicy i w Lublinie, poma-
gamy w transporcie uchodźców i ich zakwa-
terowaniu, uruchamiamy świetlicę dla dzieci 
uchodźców – mówi Justyna Orłowska z Cen-
trum Wolontariatu w Lublinie. – Od ukraińskich 
organizacji wiemy, że są im tam pilnie potrzebne 
powerbanki, agregaty prądotwórcze, karimaty  
i baterie, tymczasem toniemy w ryżu, kaszy  
i innych produktach, których nie mamy gdzie 

#JakPomocPomagajacym



składować. Nastawiamy się na pomoc długofa-
lową, także wtedy, gdy zryw narodowy osłabnie, 
dlatego zdecydowaliśmy apelować o wpłaty  
–  podkreśla Justyna Orłowska.

To czas próby dla polskich organizacji huma-
nitarnych, do których dołączyły teraz fundacje 
i stowarzyszenia zajmujące się do tej pory  
pomocą społeczną, edukacją, rozwojem  
lokalnym czy wolontariatem – mówi Andrzej 
Pietrucha z Fundacji Akademia Organizacji 
Obywatelskich, która szkoli i wspiera organiza-
cje pozarządowe. – Warto odpowiedzieć na ich 
apel o wpłaty, szczególnie te przekazywane  
regularnie. Nie tylko pozwoli to na zakup żywno-
ści czy lekarstw teraz, ale także pomoże pokryć 

na przykład koszty wielomiesięcznej terapii  
psychologicznej czy nauki języka dla osób,  
które uciekają przed wojną. Pamiętajmy też,  
jak wielkie znaczenie będzie mieć w obecnej  
sytuacji administracyjne zaplecze organizacji  
i ich pracownicy. Przecież ktoś musi kierować 
pracą wolontariuszy, rozliczać zbiórki czy  
raportować – zwraca uwagę Andrzej Pietrucha.

Fundacja Akademia Organizacji Obywa- 
telskich, Forum Darczyńców w Polsce  
oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych – przy wsparciu ponad 70 
organizacji społecznych – apelują o regularne 
wpłaty na rzecz organizacji i przypominają,  
na co zwrócić uwagę, przekazując dary  
rzeczowe. Zachęcają przy tym do skorzysta- 
nia z zestawu wskazówek dla darczyńców  
„Jak pomóc pomagającym?”.

Andrzej Pietrucha, FAOO 
apietrucha@faoo.pl

Magda Pękacka, Forum Darczyńców w Polsce 
magdap@forumdarczyncow.pl

Karolina Dreszer-Smalec, OFOP 
karolina.dreszer@ofop.eu
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Organizacje i filantropia w czasach  
kryzysu – wypowiedzi ekspertek
Na pytania odpowiadają:  

Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców i Karolina Dreszer-Smalec, OFOP

Do czego potrzebne są teraz organizacje 
społeczne? 
Ich rola w czasie kryzysu humanitarnego  
w Ukrainie jest kluczowa. To fundacje  
i stowarzyszenia będą w dużym stopniu 
brać na siebie zadania związane z integracją 
uchodźców, pomocą prawną i wsparciem ich 
w radzeniu sobie z administracyjnymi proce-
sami i procedurami, zapewnieniem pomocy 
psychologicznej dla osób doświadczających 
traum wojennych i rozdzielania rodzin, do-
finansowaniem leczenia i rehabilitacji czy 
transportem pomocy humanitarnej. Te wszyst-
kie działania wymagają sprawnie zorganizo-
wanego, doświadczonego i profesjonalnego 
zespołu. Organizacje pomocowe już takimi 
zespołami dysponują, ale przy obecnej skali 
potrzeb, wiele z nich będzie musiało zatrudnić 

nowe osoby gotowe nieść skuteczną pomoc, 
pozyskiwać środki (również z zagranicy),  
dbać o ich efektywne wykorzystywanie,  
rozliczanie i raportowanie.

Widzimy wielki odzew i zaangażowanie  
polskiego społeczeństwa na obecny kryzys. 
Jak to wygląda na co dzień?
Mimo pandemii polska filantropia wciąż się 
rozwija. Z danych GUS za 2020 roku wynika, 
że suma przychodów organizacji non-profit 
wzrosła w stosunku do 2018 roku o 1,5 mld zł 
i jest to, między innymi, zasługa pozytywnego 
trendu jeżeli chodzi o ofiarność publiczną. 
Odsetek środków przekazanych przez osoby 
indywidualne i firmy (darowizny, zbiórki,  
składki) wzrósł w ciągu dwóch lat z 21,80%  
do 23,70%  co oznacza, że do budżetów NGO 
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trafił dodatkowy miliard złotych. Zwróćmy 
jednak uwagę, że zaangażowanie obywateli 
ma zazwyczaj charakter akcyjny, tak jak to się 
dzieje przy okazji corocznego finału WOŚP  
i akcji okołoświątecznych. Tymczasem ludziom 
działającym w trzecim sektorze marzy się, aby 
normą stało się w Polsce regularne wspieranie 
fundacji i stowarzyszeń, tak, jak ma to miejsce 
np. w przypadku społeczeństwa brytyjskiego, 
gdzie 1/3 darczyńców wpłaca pieniądze sys-
tematycznie. Przekazywanie nawet małych 
kwot, ale co miesiąc, umożliwia organizacjom 
stabilne działanie i ciągłe wsparcie ich benefi-
cjentów.

Czy polskie organizacje są wystarczająco  
silne, aby sprostać temu co nas jeszcze  
czeka?
Niezwykle cenne będą tu praktyki organizacji, 
które od lat zajmują się pomocą humanitarną  
i rozwojową poza granicami Polski. Nie bez 
znaczenia będzie doświadczenie zdobyte 
przez wiele organizacji przy okazji powodzi  
w latach dziewięćdziesiątych. Nieocenione  
są doświadczenia organizacji, które od zeszłe-
go roku działają na pograniczu polsko-białoru-
skim. Należy także docenić umiejętności  
i zasoby organizacji społecznych, które  
pomagają w inicjowaniu oraz koordynowaniu 
działań obywateli, w tym grup samopomoco-
wych i samopomocy. Ogromnie ważna będzie 

współpraca, wymiana informacji i doświad-
czeń. Organizacje już tworzą sieci skupione 
wokół obecnego kryzysu, powstają platformy  
i aplikacje. Przy aktualnej skali potrzeb  
kluczowe będą zasoby. Konieczny jest profe-
sjonalnie przygotowany personel, któremu 
zapewnimy wsparcie i rozwój (superwizję, 
szkolenia czy wymianę doświadczeń z zagra-
nicznymi partnerami) oraz możliwości  
wytchnienia, ponieważ praca na pierwszej  
linii pomocy wymaga odpowiednich  
umiejętności miękkich, odporności psychicz-
nej oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami. 
Poczucie, że od naszych działań zależy  
czyjeś zdrowie czy życie, jest motywujące,  
ale równocześnie bardzo stresujące.  
I na koniec, system pomocy ze strony Państwa 
powinien być tak zorganizowany, żeby  
organizacje traktowane były partnersko,  
a nie jak tania siła robocza. 
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•  To wspaniałe, że chcesz pomagać! Dzięki organizacjom pomoc trafi tam,  
gdzie potrzeby są dobrze rozpoznane.

•  Pamiętaj, że możesz pomagać, wspierając zarówno organizacje znane,  
ogólnopolskie, jak i działające lokalne.

•  Zanim przekażesz dary rzeczowe, upewnij się, na co jest obecnie  
zapotrzebowanie i gdzie dostarczyć pomoc. Jeśli masz jakiekolwiek  
wątpliwości – skontaktuj się wcześniej z organizacją.

•  Wspieraj organizacje finansowo. Darowiznę możesz przekazać na konto  
lub skorzystać ze zbiórek prowadzonych na portalach crowdfundingowych,  
na Facebooku oraz innych platformach online.

•  Wpłacaj środki regularnie – to pomoże organizacjom funkcjonować stabilnie.  
W takich sytuacjach warto ustawić stałe zlecenie w swoim banku, skorzystać  
z polecenia zapłaty lub karty kredytowej.

•  Pozwól organizacji być z tobą w kontakcie. Dzięki temu otrzymasz informacje  
o tym, jak wydatkowane są środki oraz co jeszcze jest potrzebne.

                     Dziękujemy!

Jak pomóc pomagającym?
Zestaw wskazówek
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