INTERNETOWE ZBIÓRKI NA STYPENDIA
CZYLI JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA STYPENDIA
PRZEZ INTERNET?

Od czego zacząć?
Na początku warto zastanowić się nad dwoma pytaniami:
1) Skąd potencjalni darczyńcy mogą dowiedzieć się o tym, że szkoła
prowadzi zbiórkę na stypendia dla swoich uczniów?
2) W jaki sposób potencjalni darczyńcy mogą dowiedzieć się, jak
przyłączyć się do zbiórki i wpłacić pieniądze na stypendia?

Ważne jest, aby komunikować na różne dostępne sposoby o tym, że
szkoła należy do programu Stypendia św. Mikołaja i że potrzebuje
pomocy Darczyńców, aby móc przyznać stypendia swoim uczniom.

Strona internetowa szkoły

Strona internetowa szkoły
• Szczególnie ważne jest, aby na stronie internetowej szkoły była
widoczna informacja o tym, że szkoła jest w programie
Stypendia św. Mikołaja i zbiera pieniądze na stypendia dla
swoich uczniów.

• Informacja ta powinna być widoczna od razu na stronie
głównej. Może to być:
• Baner/przycisk „Pomóż nam ufundować stypendium”
• zakładka „Stypendia św. Mikołaja”.

Strona internetowa szkoły
– strona główna (przykład)
Na stronie głównej szkoły powinna być
od razu widoczna informacja o tym, że
szkoła należy do programu Stypendia
św. Mikołaja – aby każda osoba, która
odwiedzi szkolną stronę, mogła się o
tym dowiedzieć.

Informacja o możliwości wpłacania 1%
podatku na stypendia jest od razu
widoczna na stronie głównej. Widzą ją
wszyscy: rodzice, nauczyciele,
absolwenci, przyjaciele szkoły, radni,
każdy, kto wejdzie na stronę szkoły.

Przykład strony internetowej Szkoły Podstawowej w Czarnej

Strona internetowa szkoły
– apel o pomoc (przykład)

Nie bać się prosić
• Komunikat w formie prośby wyzwala w ludziach chęć
pomocy. Dlatego warto wprost prosić o pieniądze na szczytny
cel, w tym przypadku na stypendia dla uczniów. Fakt ten
poparty
jest
doświadczeniem
wielu
organizacji
pozarządowych (również Fundacji Świętego Mikołaja), które
codziennie proszą o finansowe wsparcie dla swoich
podopiecznych.
• Na stronie warto jest jasno komunikować, o co Państwo
proszą, np. „prosimy o wsparcie naszych uczniów”, „Państwa
wpłata pomoże im się rozwijać”, itd.

Przykład strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

Strona internetowa szkoły
– apel o pomoc (przykład)

Pisać, o co konkretnie się prosi
Ważne jest, żeby jasno komunikować, jak konkretnie
darczyńca może wesprzeć program stypendialny.

Przykłady stron internetowych
ZS w Szczuczynie,
III LO w Ostrowie Wlkp.
i I LO w Opocznie

Przykłady stron internetowych LO w Słupcy i ZSO nr 5 w Zabrzu

Strona internetowa szkoły –
budowanie zaangażowania (przykład)
Opowiadać o swoich stypendystach
Chcąc pokazać, że Państwa cel jest ważny, dobrze jest
opowiedzieć im o nim. Jeśli w szkole są już stypendyści, warto
przedstawić ich sylwetki, opowiedzieć o nich - kim są, dlaczego
stypendium jest dla nich ważne, co im dało i jak zmieniło ich
życie.
Przykłady stron internetowych
SP nr 3 w Kudowie-Zdroju i
III LO w Ostrowie Wlkp.

Przykłady stron internetowych SP nr 4 i SP nr 1 w Kętrzynie

Strona internetowa szkoły –
budowanie zaangażowania (przykład)
Dziękować!
•

•
•

Za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę zawsze warto
podziękować! Jeśli widzą Państwo wpłatę na portalu
stypendialnym, a nie wiedzą od kogo wpłynęła, proszę
skontaktować się z nami.
Jeśli wpłata jest od firmy, przekażemy Państwu jej dane tak,
aby mogli Państwo osobiście podziękować darczyńcy.
W przypadku wpłaty od darczyńcy prywatnego w związku z
obowiązującym prawem niestety nie możemy udostępnić
danych. Proszę wtedy wysłać podziękowanie na adres
korespondencyjny lub mailowy do Fundacji Świętego
Mikołaja, a my przekażemy je darczyńcy.
Warto dziękować darczyńcom m.in. poprzez wyróżnienie
ich na stronie internetowej szkoły (proszę zapytać ich
wcześniej o zgodę).
Poprzez to wyróżnienie darczyńcy poczują się docenieni i
zachęceni do kolejnych wpłat. Budowanie relacji z
darczyńcami procentuje!

Przykład strony internetowej Zespołu Szkół w Lubaczowie

Media społecznościowe

Facebook
• Oprócz zbiórek szkolnych i parafialnych mogą
Państwo prowadzić także zbiórki na Facebooku.
• Jest to bezpieczny i zarazem znany sposób na
prowadzenie zbiórki przez Internet.
• Do zbiórki mogą Państwo zaprosić wszystkich
facebookowych znajomych, a oni – kolejnych
znajomych. Im więcej osób dowie się o zbiórce,
tym lepiej!

• Można też poprosić wszystkich partnerów i
przyjaciół szkoły o udostępnianie na swoich
profilach informacji o zbiórce na stypendia w
szkole.

Facebook
Jak zorganizować zbiórkę na Facebooku? To bardzo
proste! Wystarczy:
1. Kliknąć Zbiórki pieniędzy w menu w lewej części
Aktualności.
2. Kliknąć Wybierz organizację non-profit i wybrać
Fundację Świętego Mikołaja.
3. Wybrać zdjęcie w tle i opisać swoją zbiórkę –
napisać, że zbiórka organizowana jest na
stypendia dla uczniów w Państwa szkole.
4. Kliknąć Utwórz.
5. Pamiętać aby co kilka dni udostępniać informacje
o zbiórce i jej postępach. Pisać osobiste słowa
prośby o wsparcie zbiórki i dziękować
darczyńcom. Tylko stały kontakt jest gwarantem
powodzenia zbiórki!

Facebook
Pieniądze z Facebooka przyjdą na główne konto Fundacji
Świętego Mikołaja z miesięcznym opóźnieniem.
Pieniądze prześlemy na szkolne subkonto z datą, która
jest zakończeniem zbiórki na Facebooku. Jeśli zbiórka
zakończy się w trakcie okresu podwojenia, zebraną w ten
sposób kwotę również podwoimy.
Aby pieniądze sprawnie dotarły na subkonto szkoły,
prosimy:
1. Poinformować nas, że prowadzą Państwo zbiórkę na
Facebooku
2. W nazwie zbiórki wpisać dokładny cel zbiórki np.
Stypendium dla ucznia LO w Krościenku nad
Dunajcem
3. Kiedy zbiórka się zakończy, prosimy wysłać do nas
(stypendia@mikolaj.org.pl) zrzut ekranu ze zbiórki z
ostateczną kwotą, która została zebrana.

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny, np. Librus
• Warto rozesłać do wszystkich rodziców
informację o tym, że szkoła jest w programie
Stypendia św. Mikołaja i zbiera środki na
stypendia dla swoich uczniów.
• Ideą programu jest właśnie budowanie
postawy solidarności wśród społeczności
szkolnej i lokalnej.
• Warto informować też, że Fundacja Świętego
Mikołaja dopłaca do środków zebranych przez
szkołę, a w czasie prowadzonych w ramach
programu akcji – każdą wpłatę podwaja.

Mailingi

Maile do rodziców, absolwentów,
przyjaciół szkoły
W ramach budowania relacji ze szkolnymi partnerami, zachęcamy
Państwa do:
• Bycia w stałym kontakcie z osobami, które są Państwu
przyjazne – rodzicami, absolwentami, darczyńcami.
• Dzielenia się na bieżąco, co dzieje się w szkole, np. o
organizowanej właśnie zbiórce internetowej na stypendia lub
dopiero co wyłonionych stypendystach.

• Raportowania, co wydarzyło się w ramach programu Stypendia
św. Mikołaja w ostatnim czasie, np. „szkoła jest w programie już
x lat, w tym czasie przyznała już x stypendiów na łączną kwotę
x zł”.
• Dziękowania za każdą pomoc!

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Szkoły w programie Stypendia św. Mikołaja wspierane są zarówno przez duże firmy jak i
małych, lokalnych przedsiębiorców.
Wielu właścicieli firm często chce pomagać dzieciom w potrzebie, ale nie ma świadomości
tego, że Państwa uczniowie potrzebują wsparcia. Warto, żeby dowiedzieli się o programie i
potrzebujących uczniach w Państwa szkole!

Nawet w czasie pandemii część firm dzielnie opiera się kryzysowi, np. wytwórcy środków
sanitarnych, maseczek czy płynów dezynfekcyjnych, firmy informatyczne lub internetowe
sklepy spożywcze.
Wiele firm, chce budować swoją reputację w oparciu o ideę odpowiedzialności społecznej
biznesu (w sytuacjach kryzysowych tym bardziej) i stara się być widoczna w Internecie,
dlatego warto poszukać tych, które mogą Państwo poprosić o wsparcie stypendiów w
szkole, a następnie nawiązać z nimi kontakt mailowy lub telefoniczny.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Firma wspierająca Państwa uczniów może odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania
• Fundacja Świętego Mikołaja, która jest właścicielem stypendialnego subkonta szkoły
posiada status Organizacji Pożytku Publicznego;
•

Odliczeniu podlega kwota do 10% dochodu firmy w danym roku.

Firma może potrzebować pisemnego potwierdzenia przekazania darowizny.
•

Fundacja przygotuje odpowiednie zaświadczenie. Wystarczy się z nami skontaktować.

Lokalna prasa – lokalne tematy

Informacja prasowa
•

Lokalne media chętnie opowiadają o wartościowych
inicjatywach oraz dzielą się pozytywnymi wiadomościami z
gminy czy powiatu.

•

Warto wysłać im gotową informację prasową na temat tego, w
jaki sposób w Państwa szkole realizowany jest program
Stypendia św. Mikołaja, co aktualnie się dzieje i jak można
pomóc stypendystom.
W napisaniu informacji prasowej mogą pomóc uzdolnieni
humanistycznie uczniowie, przedstawiciele szkolnej gazety, lub
koła wolontariatu.

•
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Informacja prasowa
Aby media opublikowały informację, warto:
• Pamiętać o 3-4 zdaniowym paragrafie na początku informacji,
który zawiera najważniejsze informacje
• Dodać wypowiedzi np. dyrekcji, szkolnego koordynatora
stypendialnego, stypendysty.
•
•

Dodać zdjęcie, grafikę np. podesłaną przez Fundację Świętego
Mikołaja.
Dodać kontakt do osoby, która zajmuje się programem
stypendialnym w szkole.
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Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań
zapraszamy do kontaktu!
Fundacja Świętego Mikołaja
www.mikolaj.org.pl
stypendia@mikolaj.org.pl
Antonina
Grządkowska

Joanna
Głodowska

+48 791 793 021

+48 669 241 424

