
Jak możesz zwiększyć wpływ

swojego dawania?

Adam Wałach



Co to jest strategiczne dawanie?



Strategiczne dawanie to:

Mądre dawanie ograniczonych zasobów 
(finansów) do projektów, które mogą 
przynieść największą zmianę/wpływ
w Królestwie Bożym.



Jak możemy wiedzieć, że nasze dawanie
ma jakiś wpływ?

Czy i jak to możemy zmierzyć?



Co mówi Biblia ?

Przypowieść o talentach
Mateusza 25:14-30



Podstawowe strategiczne pytania 
(DD)
Jaką potrzebę, problem rozwiązujesz i co chcesz pozytywnie zmienić? 

Jaki jest twój plan i strategia (na rozwiązanie tej potrzeby) ? 

Jakie są Twoje długoterminowe cele i jaką trwałą zmianę masz nadzieję 
zobaczyć?

Jakie są Twoje cele krótkoterminowe (wyniki!) i jak je zmierzysz?
(być konkretnym) 

Z kim będziesz współpracował przy tym projekcie? 

Czego wymaga służba, aby ukończyć ten projekt?



INPUT-ACTIVITY-OUTPUT-OUTCOME-IMPACT

Wkład Czynności Rezultaty Wyniki
Wpływ 
Zmiana

Zasoby, które 
wykorzystujemy 
do realizacji 
zadań i działań, 
nie tylko 
finansowe, ale 
także kapitał 
ludzki itp. 

Działania i 
Programy, 
które są 
wykonywane 
w celu 
osiągnięcia 
wyników.

Informują, że 
działania 
miały 
miejsce; 
zwykle jest to 
ilościowy 
kwantyfikator. 

Wyniki i 
Zmiana które 
działania 
przynoszą.

Długoterminow
a zmiana i  
korzyści dla 
Królestwa 
Bożego.



Przykład modelu – Harcerstwo

Wkład Czynności Rezultaty Wyniki Wpływ  
(Zmiana)

Finanse

Drużynowi

Mejsce 
spotkań

Zlot 
Harcerstwa

Zbiórki 
Harcerskie

Obozy 
Harcerskie

Szkolenia 
drużynowych

Zakładanie 
nowych drużyn

210 zbiórek 
Harcerskich

7 Obozów w 
tym 3 w 
Polsce

350 Harcerzy 
w tym 45 
nowych

Założona 1 
nowa 

drużyna

• Lepsze wyniki  w 
nauce i sporcie

• Wzrost wiedzy  o 
przyrodzie i jej 
ochronie

• Życie 
wartościami i ich 
znajomość.

• Lepsze 
zachowanie  

• Wzrost 
patriotyzmu, 
tożsamości i 
świadomości 
narodowej

Młodzież i 
społeczeństwo  
charakterowo 
ukształtowane, 
świadome, 
odpowiedzialne 
i przyczyniające 
się pozytywnie 
do rozwoju 
społeczeństwa.



Wyniki prowadzą do zmiany i wpływu!

Czy organizacje, którym dajesz, są zadowolone tylko z 
działań? Skąd wiedzą, że mają wpływ i wprowadzają 
pozytywną zmianę?

Strategiczni dawcy pragną Wyników, ponieważ można je 
zmierzyć, a Wyniki są jedyną drogą do Wpływu i długotrwałej 
zmiany.

Wkład 
(Inputs)

Działania 
(Activities)

Rezultaty 
(Outputs)

Wyniki 
(Outcomes)

Wpływ, Zmiana 
(Impact)



Osiągnięcie dobrych wyników i zmiany wymaga…

Jasnego opisu potrzeby, którą organizacja/projekt 
stara się zaspokoić i pomysłu, strategii na 
zaspokojenie tej potrzeby.



Dobre wyniki zaczynają się od...

Organizacja dobrze wie, jakie działania i co 
prowadzi do wyników i pozytywnej zmiany.



Dobre wyniki płyną z...

Kultury organizacji, w której wyniki i 
pozytywna zmiana są określane i mierzone.

„Co możemy mierzyć tym możemy zarządzać…”

(Liderzy organizacji uważają mierzalność zmiany i wyników jako ważną część ich 
pracy)



Dobre Wyniki Wymagają…

Narzędzi pomiarowych, które mierzą zarówno
jakość (zdrowie) organizacji, jak i wpływ
organizacji/projektu.



Dobre Wyniki Wymagają…

Liczby!

Liczby są potrzebne do oceny skali.

A liczby są biblijne!



systemu gromadzenia i analizy danych

Dobre Wyniki Wymagają…



Służb mierzących swoje wyniki we współpracy z 
innymi partnerskim służbami.

Dobre Wyniki Wymagają…



Prób i błędów. 

Pierwsze próby mierzenia wyników, czasami kończą się 
niepowodzeniem.

Dobre Wyniki Wymagają…



Długoterminowej strategii, 
jednocześnie celowo mierząc swoje postępy

w krótkim okresie.

Dobre Wyniki Wymagają…



Oddają chwałę Bogu

za prawdziwą transformację i zmianę.

Dobre Wyniki …



Czego możemy się nauczyć o Strategicznych Dawcach?

● Strategiczni darczyńcy chcą być inwestorami, a nie 
darczyńcami. Chcą być partnerami w projekcie/organizacji.

● Lubią finansować projekty. Wolą projekty niż finansowanie  
„stałych kosztów organizacji".

● Wymagają rozliczalności projektów, a nie tylko możliwości.

● Rozumieją dźwignię finansową. "To nie tylko to, co możesz 
zrobić, ale także to, co możesz pomóc zrobić." Chcą 
zrozumieć, gdzie służba chce się zmieścić w szerszej 
perspektywie.



Pytania do Strategicznego Dawcy:
● W jakie obszary darczyńca lubi inwestować?  Jaka jest 

jego strategia dawania?

● Czy dawca lubi start-upy (kapitał podwyższonego 
ryzyka), czy też woli wesprzeć - akcelerować 
sprawdzone organizacje i strategie?

● Jaką wiedzę posiada dawca?  Czy może zaoferować ci 
coś innego niż pieniądze?

● Jakie doświadczenie w temacie projektu ma dawca?



Strategiczni darczyńcy... stare vs nowe

Tradycyjne podejście
Darczyńca
Odizolowany
Zadowolony z "czynienia dobra"
Zależny od organizacji w 
otrzymywaniu informacji
Biernie obserwuje
Główne dary daje w późnym 
okresie życia
Nie chce ponosić 
odpowiedzialności za wyniki
Zadowolony z działań

Nowe spojrzenie i podejście
Inwestor
Połączony z innymi (networked)
Chce "coś zmienić"
Uzyskuje informacje z wielu 
źródeł (robi due dilligence)
Aktywnie się angażuje
Daje przez cały okres życia
Odpowiedzialność za wyniki
Skoncentrowany na wynikach i 
zmianie/wpływie"



Pytanie…

Czy chcę być strategicznym darczyńcą?

Jak mogę współpracować z innymi darczyńcami?



Zostaw też miejsce dla dawania sercem!

Czuj się absolutnie swobodnie dawać niektóre dary wg. 
twojego serca, a nie na podstawie analiz i pomiarów…

Niektóre projekty nigdy nie będą łatwe do zmierzenia, ale 
wierzysz, że Duch Święty wzywa cię do ich wsparcia. Często są 

to spontaniczne dary, do których dawania zachęca Cię Pan.

Rób to z radością!




