
Venture Philanthropy
CZYLI JAK SKUTECZNIE POMAGAĆ?



Koncentracja na tradycyjnych, dostępnych w Polsce źródłach 
finansowania działań społecznych i dobroczynnych,      
takich jak programy UE czy zbiórki publiczne, nie wystarcza. 

Tym bardziej, że jeśli chodzi o filantropię i wolontariat, 
Polska pozostaje na 109 miejscu World Giving Index. 
Trzeba więc ten rynek wspierać, dając szansę nie tylko 
na przetrwanie najcenniejszych inicjatyw, lecz także na 
zbudowanie ich samodzielności finansowej.

Co zrobić, żeby było lepiej?
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Co to jest Venture Philanthropy        
i do czego nam potrzebne?



Celem venture philanthropy jest wzmacnianie organizacji 
realizujących misję społeczną przez udzielanie im pomocy 
finansowej i niefinansowej (doradztwo merytoryczne), 
aby zwiększać ich społeczne oddziaływanie, jednocześnie 
wzmacniając finansową samodzielność. 

Co to jest venture 
philanthropy i po co nam 
potrzebne?
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Venture philanthropy korzysta z wszystkich      
dostępnych instrumentów finansowych               

(dotacji, inwestycji kapitałowych, kredytów, 
itp.), zwracając przy tym szczególną uwagę                                 

na ostateczny cel, czyli wpływ społeczny                                                                               
i rozwój organizacji.

Jak to działa?



Przedsiębiorczość             
nie tylko dla firm?



Źródło: EVPA Guide to VP – Mapping of Non-Financial Support.*SPO - social purpose organizations
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Wsparcie VP jest kierowane do organizacji  
zorientowanych na innowacyjność i otwartych                       
na długoterminową, strategiczną wizję rozwoju.           
Takie organizacje nazywamy social purpose organizations, 
czyli organizacje realizujące misje społeczne,                       
w skrócie SPO.

Kto może skorzystać?
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Każda organizacja może się 
usamodzielnić finansowo 

Hospicjum, schronisko dla zwierząt 
czy lokalny chór – mogą stworzyć 
stabilny model funkcjonowania
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VP to pomoc w skutecznym 
zarządzaniu wpływem 

społecznym i rozwojem 
organizacji



TEORIA ZMIANY I STRATEGIA
WPŁYWU SPOŁECZNEGO

FUNDRAISING

POMIAR WPŁYWU
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wsparcie zmiany oraz strategii wpływu społecznego

pomoc w zapewnieniu
finansowania z innych źródeł

opracowanie modelu
bizesowego

dostosowanie możliwości
finansowych zespołu
zarządzającegoi narzędzi
finansowych jakimi dysponują

opracowanie systemów
finansowych i tworzenie
budżetów

wsparcie dla zarządzania
nowymi systemami
finansowymi

wsparcie w celu opracowania wymiernych rezultatów zmiany społecznej

wykorzystanie reputacji VPO
w zdobyciu finansowania
z innych źródeł

praktyczne wsparcie
fundraisingu (strategia,
doradztwo); pomoc
w zabezpieczaniu
kolejnych dotacji

STRATEGIA GENEROWANIA
DOCHODÓW

ZARZĄDZANIE
FINANSAMI

WPŁYW
SPOŁECZNY

WSPARCIE
FINANSOWE

Źródło: EVPA Guide to VP – Mapping of Non-Financial Support.



Źródło: EVPA Guide to VP – Mapping of Non-Financial Support.

WSPARCIE ZASOBÓW
LUDZKICH

WSPARCIE
ZARZĄDZANIA
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konsultowanie strategii marketingu

wsparcie przy tworzeniu strategii
biznesowej

wsparcie zarządu w celu wezmocnienia
organizacji

wzmocnienie CEO oraz zespołu zarządzającego
- poprzez coaching, doradztwo i wsparcie
procesów rekrutacji nowych pracowników

zarządzania

wsparcie przy tworzeniu nowych
usług i produktów

pomoc w rekrutacji nowych członków
zarządu

obszarów specjalistycznych np.
technicznych, medycznych

doradztwo w zakresie zarządzania zmianą
porad prawnych

zarządzania majątkiem

WSPARCIE CAŁOŚCIOWE ORGANIZACJI

WSPARCIE STRATEGII: WSPARCIE OPERACYJNE
(w zakresie):

ELASTYCZNOŚĆ



Budowanie potencjału organizacyjnego – dążenie do wspierania 
rozwoju organizacji w rozmaitych obszarach, nie zaś poszczególnych 
projektów.

Wysoki poziom zaangażowania – ścisła współpraca między 
organizacją realizującą misję społeczną a organizacją                 
venture philanthropy.

Elastyczny dobór metod finansowania – korzystanie z różnorodnych 
instrumentów finansowych, dostosowanych do potrzeb organizacji.

Na wsparcie VP składa się:
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Rola partnerów – dostęp do partnerów, którzy oferują beneficjentom 
różnorodne i często uzupełniające się kompetencje.

Wsparcie niefinansowe, przyczyniające się do zwiększenia 
efektywności zarządzania (np. planowanie strategiczne, rozwijanie 
działalności dochodowej i inne).

Wieloletnie zaangażowanie – udzielanie wsparcia niewielkiej 
liczbie organizacji przez okres do trzech lat i zakończenie 
współpracy, gdy są one finansowo i operacyjnie samodzielne                                 
(idealnie, jeśli oba warunki są spełnione).

Ocena wpływu społecznego – nacisk na dobre planowanie i wymierny 
wpływ społeczny, odpowiedzialność finansową i przejrzystość:          
ocena efektywności inwestycji na wielu poziomach.
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Inwestycje w cel społeczny?



Podejście VP obejmuje korzystanie z wielu różnorodnych 
instrumentów finansowych, takich jak dotacje, granty, pożyczki, 

inwestycje oraz pomoc przy spłacie długów czy zarządzaniu 
kapitałem danej organizacji. Udzielając wsparcia w obszarze 

finansów, najważniejszy i obecny na każdym etapie działań jest cel                           
– osiągnięcie wpływu społecznego. 
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Inwestycje mogą mieć charakter bezzwrotnego 
wsparcia (granty),

mogą być przeznaczone na rozwój społecznych 
przedsiębiorstw,

Jak inwestuje
Fundusz Venture
Philanthropy?

a także na rozwój działalności komercyjnej – w formie 
zwrotnych instrumentów finansowych.
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Wsparcie niefinansowe zapewniają:

organizacje Venture Philanthrophy

osoby prywatne,

podmioty zewnętrzne

i inne organizacje zaangażowane 
wspólnie z SPO do udzielenia wsparcia.
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Jak mierzyć skuteczność?
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Wpływ społeczny w ostatecznym rozrachunku musi być 
mierzony przez ocenę poprawy życia beneficjentów. 
Chodzi o ustalenie, w jaki sposób ich życie zmieniało 
się na lepsze dzięki konkretnym działaniom organizacji 
i w jakim stopniu przyczyniło się do tego VP.

Większość wypracowanych wpływów społecznych 
dotyczy takich obszarów, jak opieka zdrowotna, 
edukacja, ochrona środowiska, kultura,                            
w których beneficjentami ostatecznymi                            
są grupy zagrożone wykluczeniem.

Jak mierzyć skuteczność?



W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z publikacji „Venture Philanthropy 
Locally” wydanej przez ARFP w 2017 roku oraz ze strony Funduszu „Podwójne wyzwanie”.

Dziękuję za uwagę

Paweł Łukasiak

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce




