
ABSOLWENCI
CZYLI JAK ZNALEŹĆ SOLIDARNEGO DARCZYŃCĘ?



Budowanie bazy absolwentów

Zachęcamy Państwa do tego, aby:

• Sprawdzić, czy istnieje stowarzyszenie absolwentów Państwa szkoły lub
internetowa grupa absolwencka, np. na Facebooku

• Na podstawie szkolnych baz absolwentów stworzyć bazę absolwentów
wraz z kontaktami (adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu)

• Nawiązać kontakt. Mogą Państwo zaangażować też obecnych uczniów
w pisanie listów oraz wysyłanie/roznoszenie ich do absolwentów.



Kontakty do absolwentów mogą Państwo znaleźć też w
Internecie.

• Część absolwentów na pewno prowadzi własną działalność
gospodarczą, zatem ich dane dostępne są w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub bazie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej)

• Wiele osób można znaleźć przez media społecznościowe
(Facebook, Goldenline, LinkedIn, itp.)

Budowanie bazy absolwentów



Znani absolwenci

• Program Stypendia św. Mikołaja wspiera obecnie wiele
znanych osób, m.in. aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy.
(O ambasadorach programu mogą Państwo przeczytać na
stronie https://mikolaj.org.pl/stypendia/ambasadorzy-
projektu/)

• Być może któryś z absolwentów Państwa szkoły jest
obecnie znaną osobistością. Warto sprawdzić czy wśród
Państwa absolwentów są takie osoby i jeśli tak to
nawiązać z nimi kontakt: opowiedzieć o możliwości
wsparcia uczniów poprzez stypendia oraz zapytać czy
chciałyby zostać szkolnymi ambasadorami programu
Stypendia św. Mikołaja.

https://mikolaj.org.pl/stypendia/ambasadorzy-projektu/


Zachęcamy do tego, aby:

• Informować absolwentów o tym, co dzieje
się w szkole i zapraszać na szkolne
wydarzenia, np. pikniki rodzinne, otwarte
akademie lub inne lokalne spotkania.

• Wysyłać relacje z wydarzeń, które już miały
miejsce.

• Raz na jakiś czas organizować zjazd
absolwentów, np. danego rocznika lub całej
szkoły.

Jak nawiązać i dbać o relacje z absolwentami?
Warto od samego początku dbać o relacje z absolwentami. Część szkół pyta uczniów
ostatnich klas, czy chcą być w bazie absolwentów i utrzymywać kontakt ze szkołą. Jest to
dobry sposób na budowanie relacji z absolwentami od samego początku, kiedy ich
związek emocjonalny ze szkołą jest największy.



Szczególnymi okazjami do nawiązania relacji z absolwentami są
święta, np. Boże Narodzenie lub Wielkanoc, kiedy to wszyscy
wysyłają życzenia. Zachęcamy do wysłania w tym czasie kartek
świątecznych lub maila z życzeniami i ładną, świąteczną grafiką.

Znając datę urodzin mogą Państwo wysyłać absolwentom też kartki
z okazji urodzin. Z pewnością będzie im bardzo miło, jak zobaczą, że
pamięta o nich ich szkoła.

Do kartek/listów można dołączyć ulotkę i informację o udziale
szkoły w programie Stypendia św. Mikołaja, numer subkonta szkoły
oraz zachętę do wpłat.

Jak nawiązać i dbać o relacje z absolwentami? – c.d.



Przydatnym narzędziem do podtrzymywania
relacji z absolwentami może okazać się
platforma służąca do wysyłania mailingów. Za
jej pomocą mogą Państwo ten sam mail
wysłać do dużej liczby adresatów oraz
uatrakcyjnić graficznie treść maila.

Są różni dostawcy takich platform, m.in.:
• Mailchimp – w bezpłatnej wersji oferuje

możliwość wysyłania maila jednocześnie
do 2000 kontaktów (minusem jest fakt, że
platforma jest tylko w języku angielskim)

• Freshmail – istnieje wersja polskojęzyczna,
natomiast podstawowe konto kosztuje 50
zł miesięcznie.

Jak nawiązać i dbać o relacje z absolwentami? – c.d.



Zjazd absolwentów to czas na odnowienie relacji z
rówieśnikami oraz ze szkołą. Warto go dobrze wykorzystać.

Zachęcamy Państwa, aby podczas zjazdu absolwentów:

• opowiedzieć uczestnikom o idei programu Stypendia
św. Mikołaja i o tym, jak program działa w szkole

• rozdać ulotki informacyjne i zachęcić do wpłat na
szkolne subkonto stypendialne

• przeprowadzić zbiórkę do puszek na rzecz stypendiów

Zjazd absolwentów

• Poprosić absolwentów o przekazanie danych kontaktowych (adres pocztowy, email, telefon), aby móc w 
przyszłości zaprosić ich na kolejne zjazdy, inne ważne, szkolne wydarzenia, wysłać życzenia świąteczne oraz 
przypomnieć im o trwającej zbiórce na stypendia i możliwości wsparcia zdolnych, zaangażowanych społecznie 
uczniów



• Prezentacja o programie Stypendia św. Mikołaja

• Spotkanie i rozmowa z obecnymi stypendystami

• Występ artystyczny stypendystów/uczniów

• Gablota ze zdjęciami i osiągnięciami stypendystów

Jak mogą Państwo przybliżyć absolwentom program stypendialny podczas 
zjazdu absolwentów: 

Zjazd absolwentów – promocja programu 
Stypendia św. Mikołaja



 Idea programu stypendialnego – Nasz program powstał po to, by stworzyć solidarną więź
między uczniami, szkołami i absolwentami. Naszym celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia
dla zdolnych uczniów oraz zaangażowanych społecznie dzieci, których sytuacja finansowa
uniemożliwia rozwijanie ich talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna,
fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę
na dalszą edukację i spełnienie marzeń. My poprzez dopłaty do stypendiów powiększamy
pulę środków na stypendia w danej szkole.

 Stypendyści w szkole – warto przedstawić absolwentom sylwetki Państwa stypendystów, ich
osiągnięcia, zainteresowania, zaangażowanie społeczne oraz plany na przyszłość. Jeśli w
Państwa szkole nie ma jeszcze stypendystów, mogą Państwo przedstawić sylwetki zdolnych,
potrzebujących wsparcia uczniów.

 Mogą Państwo zaproponować założenie Klubu Solidarnych Darczyńców – kilka lub
kilkanaście osób może umówić się, że fundują razem stypendium w konkretnej szkole

 Możliwość przekazania darowizn i 1% podatku na rzecz stypendiów w szkole - istotne w
kontakcie i zachęcaniu absolwentów do wpłat jest poinformowanie, że włączenie się do
programu nie musi oznaczać fundowania całego stypendium. Można wpłacić dowolną, nawet
niewielką kwotę.

Prezentacja o programie Stypendia św. Mikołaja –
co warto w niej zawrzeć?



• Warto przy okazji prezentacji 
rozdać słuchaczom ulotki
informujące o programie.

• Jeśli potrzebują Państwo 
materiały promocyjne, 
prosimy o kontakt. Po 
otrzymaniu od Państwa 
informacji, wyślemy 
materiały  na adres szkoły. 

Materiały promocyjne – plakaty, ulotki i puszki 
kwestarskie



Zbiórka na rzecz Stypendiów św. Mikołaja

• Zjazd absolwentów jest doskonałą okazją do
przeprowadzenia w jego trakcie zbiórki na stypendia.

• W zbiórkę pieniędzy warto zaangażować uczniów i/lub
samorząd szkolny.

• Fundacja Świętego Mikołaja uzyskała od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji stałą zgodę na
prowadzenie zbiórek publicznych. Każda szkoła biorąca
udział w programie może organizować zbiórkę posługując
się numerem zbiórki 2018/4182/OR

• WAŻNE! Po przeprowadzonej zbiórce prosimy przesłać
skan protokołu z przeprowadzonej zbiórki. Jest to dla nas
potwierdzenie, na podstawie którego rozliczamy zbiórkę
w ministerstwie.



Loteria fantowa na rzecz Stypendiów św. Mikołaja

W trakcie zjazdu mogą Państwo również
zorganizować loterię charytatywną na rzecz
stypendystów.

Losowane przedmioty mogą być wykonane przez
uczniów szkoły lub podarowane przez ważne
lokalne osobistości np. sławnego absolwenta
szkoły, prezydenta/burmistrza/wójta, dyrektora
szkoły, sławnego sportowca lub piosenkarza itp.
Mogą to być też nagrody rzeczowe ufundowane
przez lokalnych przedsiębiorców.

O tym, jak w praktyce zorganizować i
przeprowadzić loterię charytatywną przeczytają
Państwo w prezentacji o loteriach fantowych.



• Zachęcamy, aby w przygotowania do
zjazdu absolwentów zaangażować również
uczniów. Mogą oni np. upiec ciasto lub
wręczyć gościom własnoręcznie robione
upominki, np. zakładki do książki lub
bukiety kwiatów z krepiny.

• Do upominku mogą Państwo dołączyć
bilecik np. z podziękowaniem za wpłatę i
prośbą o dalsze wspieranie programu
stypendialnego.

Upominki od uczniów



Wpłaty na Stypendia św. Mikołaja

Warto przy każdej okazji przypominać absolwentom o tym, w jaki sposób
mogą wesprzeć zdolnych uczniów:

 Informować o numerze subkonta szkoły

 Informować o tytule przelewu: nazwa szkoły i miejscowość

Wpłaty mogą być:

 dokonywane na poczcie, w banku lub przez Internet

 jednorazowe lub wielokrotne/regularne

15

Warto zachęcać do regularnych, nawet
niewielkich kwot, np. 20 zł miesięcznie.

Pozwoli to Państwu na przewidzenie puli
środków na stypendia w kolejnym roku
szkolnym.



1% podatku na Stypendia św. Mikołaja

Co roku w okresie grudzień – kwiecień warto przypominać
absolwentom o możliwości przekazania 1% podatku na program
Stypendia św. Mikołaja w ich szkole.

Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT):

 wpiszą numer KRS Fundacji Świętego Mikołaja: 0000126602

 w rubryce informacje uzupełniające (cel szczegółowy) wpiszą
nazwę i adres szkoły (należącej do programu Stypendia św.
Mikołaja)

Za 2018 rok jedna ze szkół otrzymała ponad 2700 zł tylko z 1%
podatku!



Warto zachęcać absolwentów do:

o Umieszczania ulotek i plakatów dotyczących programu
w miejscu pracy, sklepie, bibliotece, zakładzie
usługowym, itp.

o W przypadku osób prowadzących działalność
gospodarczą – dołączania ulotek do rachunku/faktury.

o Zorganizowania zbiórki ślubnej zamiast wręczania
kwiatów.

o W przypadku osób pracujących w biurach
rachunkowych – zachęcania klientów do przekazania
1% na stypendia w szkole.

Możliwości pomocy w promocji programu 
Stypendia św. Mikołaja



Antonina 
Grządkowska

+48 791 793 021

Joanna 
Głodowska

+48 669 241 424

W przypadku jakichkolwiek pytań   
zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Świętego Mikołaja

www.mikolaj.org.pl

stypendia@mikolaj.org.pl

Kontakt

mailto:stypendia@mikolaj.org.pl

