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HISTORIA PRZYCIĄGA UWAGĘ

Fundraising to ïÈczenie ludzi, którzy chcÈ robiÊ dobre rzeczy, z tymi,
którzy je robiÈ. To takĝe budowanie wieloletnich relacji zespoïu organizacji z luděmi, którzy w róĝny sposób angaĝujÈ siÚ w dziaïalnoĂÊ.
Jednak nawet najlepsze dziaïania nie przyciÈgnÈ czyjejkolwiek uwagi
(poza rodzinÈ i znajomymi), jeĝeli nie bÚdÈ dobrze opowiedziane. Jeĝeli
nie bÚdÈ historiÈ, którÈ moĝna opowiedzieÊ w pracy, w trakcie spotkania ze znajomymi, przygodnym podróĝnym w pociÈgu czy w dowolnym
innym miejscu.
Opowiedziana historia musi przyciÈgaÊ uwagÚ, sprawiÊ, by ludzie poczuli, ĝe odĂwieĝa ich ĝycie i spojrzenie na Ăwiat, ĝe jest czymĂ, co przerwie monotoniÚ dom – praca – dom. To wïaĂnie swoiste „trzecie miejsce” powinny zajmowaÊ organizacje pozarzÈdowe. Definicja trzeciego
miejsca zostaïa sformuïowana przez amerykañskiego socjologa Raya
Oldenburga1. Wprowadziï on koncepcjÚ, ĝe nasze ĝycie koncentruje siÚ
w trzech waĝnych oĂrodkach — domu (miejscu, w którym przebywamy
i wypoczywamy), pracy (miejsca, gdzie zarabiamy) i trzecim miejscu
— przestrzeni, w której nie tylko prowadzimy ĝycie towarzyskie, ale
takĝe spÚdzamy czas w oderwaniu od pewnej rutyny dnia codziennego
(dom – praca – dom). Trzecim miejscem moĝe byÊ ulubiona kawiarnia,
knajpa, klub, ale takĝe przestrzeñ kultury — biblioteka, ksiÚgarnia,
1

R. Oldenburg, The Great Good Place, New York 1989.
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centrum kultury. Ze wzglÚdu na mnogoĂÊ relacji, które wywiÈzujÈ siÚ
pomiÚdzy luděmi realizujÈcymi kampanie spoïeczne, organizacja pozarzÈdowa Ăwietnie speïnia definicjÚ „trzeciego miejsca” (pod warunkiem,
ĝe posiada przestrzeñ, w której mogÈ siÚ spotkaÊ ludzie).
CzÚsto w Ărodowiskach ludzi pracujÈcych w róĝnych korporacjach, gdy
na jakimĂ spotkaniu pojawia siÚ przedstawiciel organizacji pozarzÈdowej, to wïaĂnie on skupia na sobie uwagÚ wiÚkszoĂci zgromadzonych.
Bo jest z innego miejsca. Bo robi coĂ innego.
Bo to osoba, która dotyka „prawdziwego Ăwiata” — spotyka siÚ
z luděmi, zapobiega biedzie czy wykluczeniu bÈdě promuje jakÈĂ ideÚ,
która jest dla niej waĝna. Tak naprawdÚ to, czym siÚ ta osoba zajmuje,
ma znaczenie wtórne w stosunku do tego, jakÈ historiÚ opowiada.
Dlaczego? Bo jednÈ opowieĂciÈ moĝe zaangaĝowaÊ ludzi, dla których
dany temat jest zupeïnie obojÚtny. Bo jest swoistym Prometeuszem
przynoszÈcym ogieñ idei na chïodnÈ ziemiÚ.
Moja koleĝanka zajmowaïa siÚ komunikacjÈ w duĝej organizacji pozarzÈdowej. Byïa bardzo blisko zwiÈzana z fundraisingiem. Wiedziaïa,
jak dziaïajÈ pewne mechanizmy tworzenia historii. Troszczyïa siÚ o edukacjÚ dzieci, poĂwiÚciïa temu kilka lat swojej pracy zawodowej. Pewnego
dnia przyszïa do pracy i podczas przerwy na kawÚ opowiedziaïa doĂwiadczenia poprzedniego wieczoru:
— PrzeglÈdaïam internet i natrafiïam na stronÚ, na której moĝna byïo zaadoptowaÊ kota. Do kotów mam stosunek pozytywnie obojÚtny, ale jak przeczytaïam, ĝe za moje 30 zï miesiÚcznie jeden kot, którego mogÚ sobie wybraÊ,
otrzyma domek, karmÚ przez caïy miesiÈc i jeszcze bÚdzie w moim imieniu
gïaskany, to nie wytrzymaïam. Zaadoptowaïam tego kota na rok. A oni obiecali, ĝe bÚdÚ dostawaïa regularnie zdjÚcia, ĝebym sama mogïa siÚ przekonaÊ, jak
bardzo bïyszczy jego futro. Wiem, jak oni zbudowali tÚ historiÚ i mechanizm
skïaniajÈcy do wpïaty. Znam to wszystko, ale nie mogïam siÚ oprzeÊ.
Taka kampania jest skuteczna. A równie dobrze jej twórcy mogliby
stanÈÊ na krakowskim rynku z puszkÈ, ulotkami i nieĂmiaïo mówiÊ:
Zbieramy na jedzenie dla kotów, a i przy okazji na funkcjonowanie naszej
organizacji. I bylibyĂmy wdziÚczni za cokolwiek, co wrzucicie do naszej puszki.
I pewnie byliby zdziwieni, ĝe nic w niej nie znajdujÈ.

Kup książkę

Poleć książkę

HISTORIA PRZYCIĄGA UWAGĘ

17

Skuteczne wprowadzenie fundraisingu w organizacji powoduje zmianÚ
postaw, mentalnoĂci. Budzi wiÚksze zaangaĝowanie, ale takĝe kreuje
nowych liderów. To proces, który wprowadza wĂród wszystkich
czïonków organizacji wspólny schemat myĂlenia i opowiadania historii.
Zazwyczaj powoduje, ĝe problemem stajÈ siÚ otrzymane pieniÈdze,
a nie ich brak.
Jednak kluczowym, pierwszym elementem tego procesu jest przekonanie czïonków organizacji do dumy z tego, co robiÈ. Niestety, spora
czÚĂÊ pracowników organizacji, którym udzielaïem konsultacji, ma z tym
problem. PracujÈ w organizacjach pozarzÈdowych robiÈcych Ăwietne
rzeczy, realnie zmieniajÈcych Ăwiat, w którym funkcjonujemy, ale nie
potrafiÈ tego przekuÊ w powód do dumy.
Jedna z moich znajomych studentek na imprezie podsumowujÈcej naszÈ wspólnÈ akcjÚ, „42 do szczÚĂcia”, przez póï godziny opowiadaïa
o swoim studenckim ĝyciu — kolokwia, sesja i inna aktywnoĂÊ studencka. Dowiedziaïem siÚ, ĝe jest szefowÈ jednej z organizacji studenckich dziaïajÈcych przy uniwersytecie. Opowiadaïa, jak realizuje Ăwietne
projekty, wyjazdy i szkolenia w ramach tej organizacji. Jednak w trakcie caïej jej wypowiedzi nie pojawiaïa siÚ nazwa tej organizacji, ciÈgle
zastÚpowana okreĂleniem „moja organizacja”. ¥wietnie, ale gdybym
nie wymusiï, by wyjawiïa nazwÚ tej organizacji, to sïuchacze straciliby
moĝliwoĂÊ uczestniczenia w tak ciekawych wydarzeniach, a ona nie pozyskaïaby nowych wolontariuszy.
Niestety, moje doĂwiadczenia wyniesione ze wspóïpracy z róĝnymi organizacjami pokazujÈ, ĝe ludzie zwiÈzani z nimi nie zawsze sÈ z tego
dumni. Co wiÚcej, czasami siÚ wstydzÈ, ĝe pracujÈ w sektorze pozarzÈdowym, a nie gdzieĂ w biznesie czy nawet w urzÚdzie. Dlaczego?
Wcale nie dlatego, ĝe sÈ to osoby zamkniÚte, introwertyczne, niespeïnione. Nie — po prostu brakuje im silnej marki i silnej historii, która
za nimi stoi. CzegoĂ, z czym mogÈ siÚ utoĝsamiaÊ. Nawet wiÚcej,
czegoĂ, czym mogÈ siÚ chwaliÊ w miejscach publicznych i wĂród swoich
znajomych.
Kiedy pracowaïem w Stowarzyszeniu WIOSNA, które byïo organizatorem Szlachetnej Paczki i Akademii PrzyszïoĂci, naszym nieustajÈcym powodem do dumy byïo to, ĝe wraz z caïym zespoïem tworzymy
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PaczkÚ. TÚ PaczkÚ, którÈ moĝna oglÈdaÊ na ekranach telewizorów,
którÈ tworzÈ zarówno celebryci, jak i tysiÈce zwykïych ludzi. Tak naprawdÚ to byliĂmy centrum sterowania wszechĂwiatem (taki napis
widniaï w naszym biurze). MieliĂmy poczucie sprawczoĂci, dysponowania pewnÈ wiedzÈ tajemnÈ, wiedzieliĂmy z wyprzedzeniem, co siÚ bÚdzie
dziaïo, jak bÚdzie wyglÈdaïa akcja.
Dlaczego wiÚc niektóre organizacje majÈ problem? Jestem przekonany, ĝe to nie jest kwestia rozmachu kampanii, ale pewnego caïoksztaïtu dziaïañ organizacji — braku przekonania, ĝe warto opowiadaÊ
o tym, co dana organizacja robi. Panuje w nich przekonanie, ĝe wyniki
je obroniÈ. ByÊ moĝe, ale kto zobaczy wyniki, jeĝeli sami o nich nie
bÚdziemy mówiÊ?
Organizacje potrzebujÈ zarzÈdów, których czïonkowie bÚdÈ wizjonerami i stale bÚdÈ odpowiadaÊ na podstawowe pytanie: DLACZEGO
to, co robimy, jest waĝne? MajÈc w gïowie odpowiedě, wszyscy czïonkowie organizacji bÚdÈ mogli z dumÈ przekonywaÊ Ăwiat, DLACZEGO
robiÈ to wszystko. Dlaczego poĂwiÚcajÈ caïe dnie na promowanie
mesjanizmu polskiego, wolontariatu w miejscowoĂci, którÈ opuĂciïa
wiÚkszoĂÊ mïodych mieszkañców (naturalnych wolontariuszy), czy
dlaczego walczÈ o zdrowie kaĝdego goïÚbia, który miaï nieszczÚĂcie
wpaĂÊ pod samochód.

HISTORIA, KTÓRA ŁAMIE SCHEMATY
TrÈbka daje sygnaï do marszu. Kolejnego w tym tygodniu. Cóĝ, takie
mamy czasy, ĝe wszyscy maszerujÈ, protestujÈc przeciwko czemuĂ bÈdě
promujÈc swoje wartoĂci. Odrobiny pikanterii dodaje fakt, ĝe nieustajÈca trÈbka wygrywa When Johny Comes Marching Home. Znawcy tematu juĝ domyĂlajÈ siÚ, ĝe zbliĝajÈca siÚ manifestacja bÚdzie odwoïywaÊ
siÚ do pacyfizmu i postulatów pokoju na Ăwiecie. Haïas zbliĝajÈcego
siÚ tïumu jest jednak inny niĝ ten, do którego jesteĂmy przyzwyczajeni. SïychaÊ tupot maïych stopek. Wyïania siÚ czoïo mrówczego pochodu — tak, to maszerujÈ mrówki, demonstrujÈc w obronie zieleni
i przyrody. Na transparentach zrobionych z liĂci widniejÈ postulaty:
„WiÚcej zieleni”, „Walcz”, „SolidarnoĂÊ”, w koñcu „Wesprzyj nas” i logo
miÚdzynarodowej organizacji proekologicznej — WWF.
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https://www.youtube.com/watch?v=BvQReE2Enmg

Kaĝdy z nas jest codziennie zasypywany wielkÈ iloĂciÈ komunikatów
reklamowych. Szacuje siÚ, ĝe przeciÚtny mieszkaniec Europy dziennie
otrzymuje okoïo 3000 reklam w róĝnej postaci2. To przemÚcza nasz
umysï, który nie chcÈc do tego dopuĂciÊ, przestaje je postrzegaÊ. Co
oznacza, ĝe standardowy komunikat reklamowy ma niewielkie szanse
na dotarcie do naszej ĂwiadomoĂci.
Tym bardziej typowy komunikat organizacji pozarzÈdowej: „Robimy
dobre rzeczy, moĝesz nas wesprzeÊ” (tu lektor podaje 26-cyfrowy numer konta) i jeszcze musi siÚ pojawiÊ kluczowa informacja, z jakim
dopiskiem naleĝy przekazywaÊ darowizny. A jeĝeli spot zostaï wyprodukowany przy wsparciu Unii Europejskiej, to koniecznie musi zawieraÊ takÈ informacjÚ — program operacyjny i nazwÚ projektu. LitoĂci!
Dlatego tym, co ma szanse przebiÊ siÚ do masowej wyobraěni (zwïaszcza jeĝeli nie dysponujemy budĝetem liczÈcym setki tysiÚcy zïotych),
musi byÊ pomysï. Czyli inaczej — historia do opowiedzenia. Taka, jakÈ
ludzie bÚdÈ chcieli powtarzaÊ w swoich sieciach w social mediach, w pracy, na spotkaniach ze znajomymi.
JednÈ z takich historii byï spot „Mafia dla psa”, znany równieĝ jako
„Rysiek z Klanu wraca do gry”, który w ciÈgu tygodnia zostaï wyĂwietlony w serwisie YouTube ponad 3 miliony razy i byï tematem rozmów nie tylko w Ărodowisku III sektora. Caïy koncept polegaï na
2

E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budowaÊ historie, które sprzedajÈ,
Onepress, Gliwice 2011, s. 27 – 29.
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grze kontrastami. Piotr Cyrwus, aktor znany pokoleniom Polaków jako
Rysio z Klanu — postać sympatyczna, ale lekko ciapowata — osadzony został przez autorów spotu w roli bezwzględnego szefa gangu,
który nie stroni od wulgaryzmów i stosowania przemocy. Na przykładzie „psa” — typowego policjanta-osiłka — pokazuje, jak nie należy
traktować zwierząt. Wykorzystanie skrótu myślowego, dość popularnego w pewnych środowiskach, i gra tym skojarzeniem to świetny
pomysł. Dzięki spotowi zebrano 120 000 zł przy zakładanych 50 000 zł,
jednak przypuszczam, że to bardziej efekt popularności Cyrwusa niż
utożsamienia się internautów z celem zbiórki, gdzie nazwa organizatora akcji nie pojawiła się nawet na planszy końcowej spotu.

https://www.youtube.com/watch?v=1quiKLMy0ng

Swoją drogą wykorzystanie postaci twardzieli w kampaniach społecznych przynosi dobre efekty, tak jak reanimacja w rytmie utworu Bee
Gees, którą prowadzi piłkarz znany z twardej gry na boisku i jednocześnie aktor — Vinnie Jones. British Heart Foundation, mając na uwadze, że ludzie wahają się udzielać pierwszej pomocy metodą usta-usta,
zgodnie z nowymi wytycznymi zdecydowała się na wyprodukowanie
filmu promocyjnego, który wyjaśniał zasady reanimacji za pomocą
samego masażu serca. Spot w rytmie piosenki Stayin’ Alive dzięki swojej
barwności dużo lepiej zapada w pamięć niż nudne filmiki instruktażowe, jakich pełno w internecie i na szkoleniach z pierwszej pomocy.
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