
Marketing cyfrowy dla 
organizacji 
pozarządowych: media 
społecznościowe



Niezbędne narzędzia online

• E-mail 

• Media społecznościowe 

• Reklama w Internecie



Źródło: Avectra



Odsetek organizacji non-profit w sieciach 
społecznościowych (USA)

Źrodło: Avectra





Źródło: http://fedobe.com/raise-your-charitable-
fund-through-non-profit-organization-online-
marketing-guide/



Facebook

Sukces kampanii na Facebooku zależy od jej projektu. 
Wszystkie inne rzeczy są równe, jego wpływ będzie większy, 
jeśli: 

• ma chwytliwy tytuł, który przyciąga uwagę; 

• wzywa do natychmiastowego działania; 

• niesie prosty, jasny i zwięzły przekaz; 

• jest obsługiwany przez treści multimedialne, tj. zdjęcie lub 
wideo. 



Na każdego 1000 subskrybentów biuletynu 
elektronicznego organizacje non-profit mają 

149 fanów na Facebooku

Źródło: M+R and NTEN



Przykład nr 1 kampanii podnoszącej 
świadomość na Facebooku



Przykład nr 2 kampanii 
podnoszącej świadomość 

na Facebooku

i raportowanie
wyników…



Sprawdź samouczek stworzony przez 
Facebooka, aby pomóc organizacjom non-

profit: https://nonprofits.fb.com

https://nonprofits.fb.com/


57% fanów Facebooka „lubi” organizację charytatywną na 
Facebooku, ponieważ chce publicznie pokazać swoje wsparcie 

organizacji non-profit swoim znajomym 

Źródło: Waggener Edstrom



43% fanów Facebooka przestaje lubić/śledzić 
organizacje charytatywnee na Facebooku, 

ponieważ zamieszczali zbyt często informacę

Źródło: Waggener Edstrom



Bądź świadomy! „Polubienia” mają 
ograniczenia



Twitter

Twittera można użyć do aktualizacji kampanii rzeczniczej lub 
pozyskiwania funduszy i zachęcania do udziału w wydarzeniu. 
Twitter ma swój własny język i terminologię do nauki. Możesz 
zacząć od śledzenia niektórych organizacji non-profit na 
Twitterze.



Przykład wpisu na Twitterze



Twitter

Kilka wskazówek dotyczących skutecznej kampanii na 
Twitterze:

• Tweetuj w jasnych i odpowiednio skonstruowanych 
zdaniach. 

• Unikaj zbyt wielu skrótów i hashtagów. 
• Naucz się żargonu twitterowego, aby opanować limit 

280 znaków.
• Udostępniaj treści pochodzące z wiarygodnych źródeł, 

aby zwiększyć własną wiarygodność.
• Dodawaj linki, infografiki i inne treści multimedialne 

(np. filmy, zdjęcia) do swoich tweetów.



Przykład wpisu na Twitterze



Przykład kampanii na Twitterze z 
infografikami



Przykład kampanii na Twitterze z infografikami



Liczba obserwujących organizacje 
non-profit na Twitterze wzrosła w 

2012 r. O 264%

Źródło: M+R and NTEN



Korzystanie z Twittera podczas wydarzeń związanych z 
pozyskiwaniem funduszy może przynieść 10-krotnie 

więcej pieniędzy zebranych online.

Źródło: MDG Advertizing



YouTube

Filmy mają znaczący i niezapomniany wpływ.

Kilka wskazówek na temat udanej kampanii w YouTube:

• Regularnie publikuj materiały multimedialne na kanale,

• Twórz krótkie filmy i rozpowszechniaj proste wiadomości,

• Używaj jednocześnie różnych mediów społecznościowych
(np. Facebook, Twitter itp.),aby udostępniać swoje filmy



• Korzystaj z różnych mediów społecznościowych, 
prowadząc równolegle różne, ale uzupełniające się 
zadania, np. kampanię zbierania funduszy na 
Facebooku wraz z kampanią uświadamiającą 
(obracającą się wokół filmów) na YouTube i Twitterze.

• Pamiętaj, że każde konto w mediach 
społecznościowych ma różnych obserwujących, a 
wpływ jest kumulatywny. 

YouTube



„Impact Lab” pomaga rozpocząć pracę z YouTube i zapisać 
swoją organizację do kanału YouTube dla organizacji non-

profit: https://www.youtube.com/yt/impactlab/

https://www.youtube.com/yt/impactlab/


LinkedIn

Organizacje non-profit mogą korzystać z LinkedIn w celu 
znalezienia:

• Informacji o osobach, z którymi zamierzają pracować lub 
spotykać się.

• Ekspertyz do pozyskiwania.

• Osób kontaktowych w organizacjach.

• Aktualnych danych kontaktowych osób.



Przykład: Human Rights Watch używa 
LinkedIn



LinkedIn utworzyło stronę, aby pomóc organizacjom 
non-profit w korzystaniu z platformy: 

https://nonprofit.linkedin.com/

https://nonprofit.linkedin.com/


Pinterest and Instagram

Stare powiedzenie „zdjęcie jest warte więcej 1000 słów” jest 
bardzo aktualne w dobie mediów społecznościowych. 
Organizacja non-profit może przekazywać odpowiednie 
wiadomości odpowiednim osobom za pomocą Pinteresta i 
Instagrama. Obserwujący chcą zobaczyć zdjęcia, które 
przyciągają uwagę i są warte tego.



Instagram ma około 100 milionów aktywnych użytkowników 
miesięcznie i jest bardzo popularny wśród młodych ludzi (od 18 do 
29 lat). Pinterest nie jest tak popularny, ale jest częściej używany 

przez osoby o wysokich dochodach.



Obrazy i efekty wizualne z krótkimi 
wiadomościami!

Organizacja non-profit może najlepiej korzystać z Pinteresta i 
Instagrama, publikując zdjęcia i wizualizacje 
przedstawiające jej misję i działania. Używanie grafiki i 
krótkich akapitów może uzupełnić wiadomość ze zdjęciem. 

Dzięki Instagram Direct i Pinteresting możesz wybrać 
konkretną osobę, która otrzyma specjalną wiadomość wraz 
ze zdjęciem. Może to pomóc w ukierunkowanym 
pozyskiwaniu funduszy.



Przykład nr 1 na Instagramie



Przykład nr 2 na Instagramie





Dodatkowe źródła
•http://www.seerc.org/atsiv/vle/

•https://www.facebook.com/trainingNGOs/

•www.ngotraining.eu

http://www.seerc.org/atsiv/vle/
https://www.facebook.com/trainingNGOs/
http://www.ngotraining.eu/


Praca ta stanowi część zasobów rozwoju zawodowego dla organizacji
pozarządowych, opracowanych w ramach projektu „Rozwój trzeciego sektora
poprzez innowacje i zmiany„ (ATSIV).

ATSIV to projekt finansowany przez ERASMUS + KA2, realizowany w latach
2016–2019 przez konsorcjum organizacji greckich, bułgarskich, polskich i
rumuńskich. Ma on na celu zwiększenie kompetencji zawodowych
pracowników organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i udostępnienie
otwartej platformy szkoleniowej online oraz gry. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja
Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za
umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.



Organizacje partnerskie


