Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu za rok
2015.
Rok 2015 to czas wielu zmian w organizacji.
Oceniając potencjał działalności organizacji tzn., ponad 400 osób które zapisały się do PSF,
ponad 6000 osób które ukończyło szkolenia na różnym poziomie i ponad 1000 osób
uczestniczących w Konferencjach i seminariach organizowanych przez PSF, Zarząd
rozważał kilka kierunków rozwoju. Wobec pomysłu na tworzenie nowego podmiotu który
przejąłby role organizatora usług fundraisingowych, postanowiono jeszcze w końcu 2014
roku o rozwoju biura i intensyfikacji działań. Jako źródła finansowania wskazano przychody z
bieżącej działalności, profesjonalizację szkoleń, konieczność podjęcia grantów oraz rozwój
członkostwa.
W czasie kilku miesięcy zespół rozrósł się do 10 osób pracujących w biurze w Krakowie
oraz we Wrocławiu. Systemowa kontrola wyników już na początku marca wskazała na niską
efektywność zespołu. Nacisk na wyniki i weryfikacja zaprowadziły nas do decyzji zarządu o
konieczności wycofania się z tego projektu i przesunięcia organizacji do pozycji znacznego
ograniczenia kosztów.
Nie udało się zrekrutować osób na szkolenia, z napisanych 8 grantów żaden nie został
zakwalifikowany do finansowania pomimo kilku pozytywnych ocen. Decydująca była
Konferencja oraz Kurs CFR.
Uzyskano 50 % zakładanej liczby uczestników a w CFR grupę minimalną.
Dopiero pod koniec roku można było stwierdzić że niska sprawność dużego zespołu PSF to
także (a może w dużej mierze) wynik zmian na bardzo słabym rynku organizacji
pozarządowych i zmniejszenie jego płynności.
Co skłoniło do refleksji, że to sytuacja zewnętrzna jest głównie przyczyną niskiej
efektywności naszych działań i sytuacji na koniec roku.
Można też dostrzec w często deficytowych działaniach prowadzonych w poprzednich latach
o charakterze inwestycji społecznej PSF przyczynę zakumulowania się braków finansowycht
czego efektem stał się rok 2015.
Pomimo zawirowań organizacyjnych był to rok bardzo wielu przedsięwzięć i pełen wydarzeń.
Kontynuując nasza misję popularyzowania fundraisingu początek roku stał się momentem
dystrybucji podręcznika – w ciągu kliku miesięcy od wydania cały nakład 1000 egzemplarzy
został praktycznie wyczerpany a wersja elektroniczna szacunkowo rozeszła się do blisko
1200 osób i nadal jest dostępna.
PSF opublikował i dystrybuował kolejny numer magazynu Fundraising przekraczając w 2015
r liczbę 3000 egzemplarzy dostarczonych do czytelników w znacznej mierze nieodpłatnie.
Obecnie wydawnictwa PSF z archiwum stały się podziękowaniem za darowizny wpłacane na
konto na rozwój fundraisingu.
Rozwój biura we Wrocławiu przyczynił się do intensyfikacji prac z systematyką spraw
członkowskich oraz prób uruchomienia stabilnego działania Klubów Fundraisera, odbyły się
one we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie i Gdańsku.
Przyjęto 16 nowych osób do PSF. Zarząd pracował nad kilkoma wariantami rozwiązań spraw
członkowskich, Uporządkowano temat zaległości składkowych i stanu członków.
Zorganizowana 9 Miedzynarodowa Konferencja Fundraisingu była ciekawą i intensywną
formą nauki i popularyzacji Fundraisingu. Na uwagę zasługują zwłaszcza tematy które
skupiły specjalistyczne środowiska np. fundraiserów hospicyjnych.
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Pomimo prawie całkowitego zaniku szkoleń odbywały się liczne konsultacje i bezpłatne
formy przekazywania wiedzy.
Zrealizowano kurs zawodowy CFR 6 z bardzo dobrym wynikiem praktycznym :7 osób, które
ukończyły go terminowo razem zebrały blisko milion złotych dla swoich organizacji.
Kolejna Edycja kampanii Kilometry Dobra pomimo jeszcze deficytowego wyniku dla PSF była
źródłem przychodu blisko miliona złotych dla organizacji w niej uczestniczących. Druga z
rozwijanych Kampanii zabezpieczona prywatnym zaangażowaniem finansowym – Kampania
testamentowa skupiła pierwszych uczestników.
Po raz kolejny PSF stał się prekursorem działań w Fundraisingu.
Od początku roku trwały prace nad powołaniem Polskiego Instytutu Filantropii. Instytucja ta
miała być w pierwotnym zamyśle elementem działania PSF. Ostatecznie jednak PSF
postanowił zachować całkowita oddzielność od tworzonej nowej organizacji zachowując w
pierwszych jej latach współpracę opartą na obustronnych korzyściach wyrażonych w umowie
o wspieraniu się wzajemnym.
Podjęto starania o inwestorów, partnerów i sponsorów. Przez kilka miesięcy nawiązano
relację z kilkunastoma osobami określanymi jako życzliwi PSF-owi. W efekcie jednak nikt nie
zdecydował się na darowiznę w 2015 roku. Pozyskano kilka drobnych darowizn. Nawiązane
relacje są rozwijane.
Zarząd pracował systematycznie a po wyborach nowego składu dość intensywnie. Praca
członków Zarządu to praca społeczna bez wynagrodzenia – dziękujemy za to
zaangażowanie. Odbyło się także wspólne spotkanie Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki i
Zarządu na którym omówiono założenia na dalszą pracę PSF.
W relacjach zagranicznych to także ważny rok. Zawirowania w EFA oraz AFP zakończone
zwolnieniami z pracy oraz zmianami w zarządach osłabiły także naszą aktywność.
Prowadzony projekt wspólnie z Węgrami to jedynie ograniczony zakres konsultacji. Nową
jakość w relacjach przyniesie w następnym roku zmiana osób prowadzących ten wątek.
Decyzja o minimalizowaniu kosztów zdominowała sposób działania. Porządkowanie
dokumentacji i archiwizacja oraz zakończenie wynajmowania biura w Krakowie to prace
wykonane dużym nakładem pracy a mało spektakularne.
Rok 2015 kończył się przygotowaniem Gali Fundraiserów i otwarciem szerzej na prace z
darczyńcami.
Pomimo wielu działań, które nie przyniosły sukcesu był to czas zaangażowanej intensywnej
pracy za którą bardzo dziękujemy:
Aleksandrze Aleksandrowicz za organizację MKF, uporządkowanie spraw członkowskich i
kontakty osobiste z członkami PSF, Zycie Rabce za ogarnianie całości spraw organizacji
PSF, walkę o efektywność zespołu i wizerunek w internecie, Kasi Grzyś za staranie o bazy
danych. Jackowi Mechowi i Robertowi Kawałko za pracę przy Kilometrach Dobra, Ewelinie
Szeratics za Kampanię Testamentową, Justynie Jundze za próbę zbudowania
profesjonalnego działu szkoleń. Szczególnie pragniemy podziękować Karolinie Rządzik za
porządkowanie dokumentacji i staranność z jaką pracowała. Dziękujemy współpracownikom
podejmującym prace na krótko lub w mniejszym zakresie czasowym.
Dziękujemy członkom PSF, którzy podjęli inicjatywy i aktywność: Grzegorzowi Filipiakowi a w
jego osobie całej ekipie z Poznania a także Małgosi Sieńczyk, Agnieszce Szafrańskiej,
Szczepanowi Kasińskiemu, Marcinowi Węcowi. Szczególne podziękowania dla ks. Marka
Kidonia za aktywność i gotowość służby duszpasterskiej członkom PSF a także dla Tomasza
Kierula – naszego wykładowcy z Bostonu (USA ) na kursie zawodowym CFR.
Oprac. Jerzy Mika

ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, tel. 663 480 000, e-mail: psf@fundrasising.org.pl; www.fundraising.org.pl

