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Zanim wyruszymy w podróŜ warto
przygotować jej plan
Często chcemy pomagać innym. Ale jak to zrobić, Ŝeby nasza pomoc była skuteczna?
Odruch serca to często pierwszy i najwaŜniejszy impuls do podjęcia działalności filantropijnej. Ale
aby pomagać efektywnie, trzeba robić to z głową. Warto przy tym skorzystać z doświadczenia i
wskazówek, dzięki którym łatwiej będzie nam wyruszyć w niezwykłą podróŜ filantropijną. MoŜe
stać się ona niezapomnianą przygodą naszego Ŝycia. Do kaŜdej podróŜy jednak trzeba się
właściwie przygotować. NajwaŜniejszy jest dobry plan, który pomoŜe nam przekuć odruch serca w
społeczną inwestycję. PomoŜemy go Państwu opracować.
Ustalmy najpierw, jakie są nasze motywacje do pomagania innym.
Zbadajmy nasze zasoby, czyli co moŜemy i chcemy podarować innym? Wybierzmy
wynikający stąd najwłaściwszy sposób pomagania.
Komu właściwie chcemy pomagać? Wybierzmy obszary naszego zaangaŜowania i ustalmy
odbiorców planowanej pomocy.
Zastanówmy się, co zrobić, aby efekty naszych działań były jak największe.
To tylko pierwsze kroki naszej podróŜy. Następne dotyczyć będą wyboru najlepszych moŜliwych
form pomocy, dopasowanych do potrzeb jej odbiorców i naszych moŜliwości. Wszystkie te
informacje i wiele innych znajdziecie Państwo w przewodniku „Filantropia odczarowana.
Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak”. Stanowi on kompendium wiedzy
dla wszystkich tych, którzy chcą pomagać nie tylko z sercem, ale i z głową.
PoniŜej prezentujemy Państwu pierwszą część Poradnika p.t. „Bardzo chcę pomagać, ale od
czego zacząć?. Jego pełna wersja dostępna jest na stronie http://www.fdp.org.pl/pl/inspiracjapublikacje-filantropia-odczarowana-poradnik-dla-tych-ktorzy-chca-pomagac-ale-nie-wiedzajak.html
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Krok I Dlaczego pomagamy? Motywacje.
Potrzeba ulepszania świata i pomagania innym wyzwala w nas pozytywną energię. Zanim jednak
zaczniemy pomagać, zastanówmy się, o jakiej przyszłości marzymy, jakie wartości są dla nas
najwaŜniejsze. Refleksja nad motywacjami pomoŜe nam ustalić kierunek naszej pomocy.
http://www.fdp.org.pl/files/Filantropia/Poradnik_KrokI.pdf
Krok II. Co moŜemy i chcemy zaofiarować innym? Własne zasoby.
Dzielić się moŜna pieniędzmi, ale teŜ czasem i umiejętnościami. Ustalmy zasoby, którymi moŜemy
dysponować. Właściwie oceniony potencjał pomoŜe nam zaplanować skalę i sposób naszego
zaangaŜowania.
http://www.fdp.org.pl/files/Filantropia/Poradnik_KrokII.pdf
Krok III. Komu chcemy pomagać? Jakie cele społeczne chcemy wspierać?
Nie da się uzdrowić całego świata. Musimy więc ustalić jakie dziedziny są nam najbliŜsze, jakie
problemy społeczne najbardziej nas bolą. Wówczas łatwiej będzie nam określić, do kogo przede
wszystkim chcemy skierować naszą pomoc. Nasze doświadczenie Ŝyciowe, pasje i zainteresowania
pomogą nam w tym wyborze.
http://www.fdp.org.pl/files/Filantropia/Poradnik_KrokIII.pdf
Krok IV. Jakich efektów naszej filantropii oczekujemy? Dobry plan działania jest juŜ połową
sukcesu.
KaŜdy, kto decyduje się pomagać innym chce, by pomoc ta była skuteczna. Warto więc, planując
naszą podroŜ filantropijną zastanowić się jeszcze raz nad jej celami, planowanymi działaniami oraz
oczekiwanymi rezultatami. Zastanówmy się, czy chcemy działać sami, czy moŜe z kimś. Oceńmy
teŜ, czy chcemy czynić to sporadycznie, czy w sposób systematyczny, długofalowy. Starajmy się
być kreatywni nie rezygnując jednocześnie z pomocy fachowców.
http://www.fdp.org.pl/files/Filantropia/Poradnik_KrokIV.pdf
Krok V. Drzewo myśli filantropijnej
Ustalając kompleksowy plan działań filantropijnych warto jeszcze raz zastanowić się nad jego
wszystkim elementami. Dlaczego, komu i jak chcemy pomagać? Czy chcemy w tym działaniu z
kimś współpracować? Co będzie naszym sukcesem? Musimy mieć pewność, Ŝe planowane
działania mają na prawdę sens. W podsumowaniu tym pomoŜe nam poniŜsze drzewo myśli
filantropijnych.
http://www.fdp.org.pl/files/Filantropia/Poradnik_KrokV.pdf
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