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Współczesna filantropia to nie powodowany
impulsem jednorazowy datek, to coś znacznie
więcej, to pomoc przemyślana, działanie
nastawione na osiąganie wymiernych
rezultatów.
Decydując się na działalność filantropijną, warto poznać wszystkie istniejące w Polsce instrumenty
i wybrać ten najodpowiedniejszy, najlepiej dostosowany do potrzeb odbiorców, a jednocześnie do
naszych moŜliwości finansowych, czasowych, planowanego stopnia zaangaŜowania.
Warto teŜ zasięgnąć rady specjalisty, organizacji czy instytucji, które świadczą doradztwo
filantropijne, które pomogą opracować indywidualny plan działalności filantropijnej. Odpowiednio
przygotowany zapewni skuteczną pomoc potrzebującym, a darczyńcy – satysfakcję z udziału w
dobrej i sensownej inwestycji społecznej. Wybór formy działalności wynika z doświadczeń,
zainteresowań i preferencji filantropa. MoŜe on jednak potrzebować wsparcia w procesie analizy i
wyboru najodpowiedniejszych w świetle jego zainteresowań i doświadczeń - odbiorców jego
pomocy, z drugiej strony – najbardziej efektywnych narzędzi pomocy filantropijnej. A jest ich cały
wachlarz – m.in. przekazywanie darowizn, tworzenie funduszy filantropijnych, spadków czy
zapisów, zakładanie fundacji rodzinnych, czy teŜ świadczenie pomocy niematerialnej poprzez
bezinteresowne angaŜowanie własnego czasu, wiedzy i umiejętności. Przy wyborze
najodpowiedniejszych narzędzi pod uwagę naleŜy brać róŜne aspekty, w tym m.in. takie, jak
potrzeba osobistego zaangaŜowania, trwałość odziaływania pomocy, koszty pośrednie, czy
moŜliwość skorzystania z ulgi podatkowej.
Jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która prowadzi kompleksowe doradztwo
filantropijne jest Fundacja dla Polski, www.fdp.org.pl. Fundacja dbając o jak najlepsze
wykorzystanie przeznaczonych na pomoc środków, pomoŜe zainteresowanym dobrać odpowiednią
formę działań filantropijnych, a takŜe oceni wiarygodność organizacji i instytucji mających tę
pomoc otrzymać. MoŜe równieŜ pomóc w przygotowaniu procedury wyboru obdarowanych,
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dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością społeczną, a takŜe w ocenie efektów tej
działalności.
Opis dostępnych najskuteczniejszych form pomocy znajdziecie teŜ Państwo w przygotowanym
przez Fundację dla Polski przewodniku p.t. „Filantropia odczarowana. Poradnik dla tych, którzy
chcą pomagać, ale nie wiedzą jak”. MoŜna go znaleźć na stronie http://www.fdp.org.pl
/pl/inspiracja-publikacje-filantropia-odczarowana-poradnik-dla-tych-ktorzy-chca-pomagac-ale-niewiedza-jak.html.
MoŜe więc, kiedy wrzucimy pieniąŜek do puszki, zatrzymajmy się na moment, pomyślmy przez
chwilkę, czy nie chcielibyśmy zrobić czegoś więcej. Czegoś trwałego i pięknego. Czegoś bardziej
naszego. MoŜe będzie to utworzony przy organizacji pozarządowej fundusz stypendialny, który
wyrówna szansę dzieciom z małej miejscowości, pomoŜe wyrwać im się z błędnego kręgu biedy.
MoŜe darowizna ratująca zabytkowy drewniany kościółek, czy ginący gatunek zwierząt. Jest
jeszcze tyle miejsc, gdzie moŜemy zrobić tak wiele dobrego.
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