Sposoby pozyskiwania
środków
Materiał dla osób pozyskujących środki dla gromady, drużyny,
szczepu, hufca
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RODZAJE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
składki członkowskie,
darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),
dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe,
dotacje ze środków publicznych i prywatnych,
zbiórki publiczne, kampanie,
dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
dochody z działalności gospodarczej,
sponsoring,
odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
(organizacje pożytku publicznego),
• nawiązki sądowe,
• spadki, zapisy,
• inne źródła: kredyty, pożyczki, itp.
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SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Płacenie składek członkowskich jest obowiązkiem wszystkich członków
danego stowarzyszenia, chyba, że jego statut określa jakieś wyjątki od tej
reguły. W Związku Harcerstwa Polskiego zwolnieni są członkowie
Nieprzetartego Szlaku. Niepłacenie składek wiąże się z wykluczeniem z
organizacji.
W ZHP wysokość i terminy płacenia składek określa Rada Naczelna ZHP.

Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w
sprawie składek członkowskich mówi, że składka kwartalna wynosi 12 zł od
osoby. Podział stawki wygląda następująco:
20% dla podstawowej jednostki organizacyjnej,
20% dla hufca,
20% dla chorągwi,
40% dla Głównej Kwatery ZHP.

DAROWIZNY
Darowiznami nazywamy rzeczy lub pieniądze, które są naszą własnością i
które przekazujemy innym, nie oczekując nic w zamian. Darowizny na rzecz
stowarzyszenia czy fundacji mogą być przekazywane na dowolne cele przez
zarówno osoby prawne (firmy, spółki itp.) jak i osoby fizyczne.
Należy posiadać dowód jej przekazania:
w przypadku pieniędzy – dowód wpłaty na konto organizacji,
w przypadku rzeczy – potwierdzenie przekazania z oszacowaną wartością.
Jeśli otrzymana przez organizację darowizna przekazana jest na jej cele
statutowe (mieszczące się w art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych), wówczas jest ona zwolniona z podatku dochodowego.

ODPIS 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
Osoby płacące podatek dochodowy mogą przekazać jego 1% na wybraną
organizację pozarządową, która musi posiadać status organizacji pożytku
publicznego. Aby to zrobić, należy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT)
wpisać w odpowiednich rubrykach nazwę wybranej organizacji i jej numer
KRS. Pieniądze na jej konto zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.
Lista organizacji pożytku publicznego, na które można odpisywać 1%
podatku dochodowego, jest na koniec roku publikowana przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Znajdują się na niej organizacje, które otrzymały
do 30 listopada danego roku, status pożytku publicznego.
Wszystkie jednostki ZHP, posiadające osobowość prawną, są na liście
organizacji pożytku publicznego. Odpis 1% podatku dochodowego może
stanowić duże źródło dochodu, dlatego należy pamiętać o zaplanowaniu
akcji promującej i skutecznym przeprowadzeniu.

SPONSORING
Sponsoring to finansowanie danego przedsięwzięcia mające na celu
promocję sponsora, który chce zwiększyć w ten sposób swój dochód. Jest
to niezmiernie skuteczne narzędzie używane w „public relations” – umacnia i
nawiązuje kontakt między przeważnie przedsiębiorstwami, a potencjalnymi
ich klientami. Sponsoring wpływa też na zachowanie lub polepszenie
renomy bądź naprawę lub metamorfozę obrazu sponsorującego. Osoby
prawne, jak i fizyczne są sponsorami, jednak potrzeba mieć przynajmniej
zdolność do zaciągania zobowiązań i zdolność sądową. Najczęściej
sponsorami są: przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne, banki,
instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne.

W przypadku znalezienia potencjalnego sponsora, należy pamiętać o
zawarciu z nim umowy sponsorskiej, która powinna być podpisana przez
Komendanta i Skarbnika Hufca (w przypadku Hufca lub jednostek mu
podległych).
Wyróżniamy następujące formy sponsoringu:
sponsor jest jednocześnie fundatorem i członkiem wspierającym
organizację,
stałe umowy wspomagające działalność statutową,
realizacja wspólnych programów,
darowizny na cele społeczne.

ZBIÓRKI PUBLICZNE
Zbiórka publiczna to odwoływanie się przez organizacje pozarządowe do
ofiarności społeczeństwa i przedsiębiorstw oraz gromadzenie od nich ofiar
finansowych jak i rzeczowych. Zbiórek publicznych nie mogą
przeprowadzać osoby fizyczne jak i stowarzyszenia zwykłe. Cel danej
zbiórki, musi pokrywać się z celami statutowymi organu
przeprowadzającego. Aby ją przeprowadzić, trzeba mieć pozwolenie
organów władzy administracyjnej.
Przykładem zbiórki publicznej w ZHP, jest powszechnie organizowana akcja
„Market”‐ ludzie ofiarowują datki w zamian za zapakowanie im zakupów.

AKCJE ZAROBKOWE
Akcja zarobkowa to wykonywana działalność gospodarcza nastawiona na
zysk, z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków
organizacji.
Przeprowadzenie akcji wymaga zgody komendanta i skarbnika Chorągwi
lub osoby upoważnionej przez nich (należy konsultować się przynajmniej ze
skarbnikiem i komendantem hufca). Działalność zarobkowa wymaga
fakturowania wpływów i naliczania podatku VAT.

Jest to forma pracy harcerskiej, której głównym celem jest wychowanie
gospodarcze. Efektami przemyślanej akcji zarobkowej są:
•rozwijanie odpowiedzialności za podjęte zadania,
•umiejętności planowania i tworzenia preliminarzy,
•integracja grupy,
•pozyskiwanie środków na działalność programową,
•a przede wszystkim dobitne uświadomienie siły, jaką daje młodym ludziom
działanie zespołowe.
Głównie w ZHP akcją zarobkową jest akcja Świeczka, podczas której z
okazji Święta Zmarłych są sprzedawane znicze. Jednak nie musi być to
jedyna akcja. Wystarczy trochę kreatywności i uda się wymyślić jeszcze
inne, przez co zapewnić można regularne finansowanie działalności
jednostki.

DOTACJE
Dotacją nazywamy materialny rodzaj pomocy dla organizacji na
dofinansowanie jej funkcjonowania. Są to wydatki z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego lub budżetu państwa, będące świadczeniem
jednostronnym dla jednostek organizacyjnych, których koszty nie wchodzą
w budżet, z którego udostępniane są dotacje. Dotowany jeśli nie jest to
określone w umowie, nie musi spełniać żadnego świadczenia na rzecz
dotującego. Jednak najczęściej precyzuje się cel, przeznaczenia funduszy –
np. związany z inwestycjami, czy na działalność bieżącą. W przypadku
organizacji pozarządowych stosuje się art. 69 Ustawy o finansach
publicznych, stwierdzający celowość dotacji, co eliminuje finansowanie
działalności bieżącej jednostek

GRANTY
Grant to jedna i najbardziej aktywnych metod finansowania. Obliguje do
poszukiwania intrygujących pomysłów i podwyższania swoich kwalifikacji.
Środki są przyznawane w drodze konkursu lub w sposób uznaniowy.
Jest to subwencja, o charakterze premii, którą dostają organizacje za
stworzenie wykreowanie projektu, który w ocenie władz jest warte
specjalnego uznania. Organizacja pozarządowa sama decyduje o zasięgu i
charakterze czynności, które chce organizować.
We wniosku grantowym organizacja aplikująca opisuje zazwyczaj:
•rodzaj i typ przedsięwzięcia;
•typ świadczonych usług;
•grupę docelową;
•cele, które mają zostać osiągnięte poprzez realizację projektu;
•przewidywane wyniki;
•kosztorys.

Przyznanie grantu jest przeważnie uwarunkowane od własnego wkładu
finansowego organizacji.
Często granty są nazywane dotacjami, gdyż są bardzo podobnymi
metodami finansowania. Można je uzyskać z:
•urzędu miasta,
•urzędu marszałkowskiego,
•kuratorium oświaty,

WYTYCZNE DO DOTACJI I GRANTÓW
•Wszelkie dokumenty – załączniki muszą być aktualne i podpisane przez
Komendanta Hufca bądź Chorągwi (zależy przez którą z tych instytucji jest
składany wniosek).
•Cel składanego wniosku musi być zgodny z celem konkursu, w którym
startuje.
•Jeśli w konkursie jest mowa o wkładzie własnym, musi on zostać
uwzględniony.
•Jeśli w konkursie jest określona maksymalna lub minimalna kwota
dofinansowania, należy jej przestrzegać.
•Wniosek musi być złożony w terminie i spełniać wymogi formalne, by mógł
być w ogóle rozpatrywany.
•Nie należy używać słów typowo harcerskich, gdyż osoby nie związane z
organizacjami harcerskimi nie zrozumieją co autor aplikacji miał na myśli i ją
odrzucą.

•Dane adresowe organizacji i dane kontaktowe muszą być aktualne.
•Organizatorem danego przedsięwzięcia w ramach wniosku jest Hufiec lub
Chorągiew, a podwykonawcą dana jednostka, która się ubiega o środki.
•Tytuł zadania musi być chwytliwy i powinien wiele razy pojawić się we
wniosku, aby zapadł w pamięć.
•Jeśli są wyznaczone ramki, czcionka i jej rozmiar, należy przestrzegać tych
wytycznych.
•Nie może być we wniosku błędów finansowych – zarówno w trakcie
liczenia, jak i gdy podawana jest w paru miejscach łączna kwota
dofinansowania.
•Powód, dla którego ubiegamy się o wsparcie, musi być jasno określony,
należy wykazać unikalność, nowatorstwo, konieczność projektu oraz co ma
zostać dzięki niemu osiągnięte.

•Przedstawić należy atuty organizacji, w jaki sposób chce ona walczyć z
danym problemem i jak udowodni sukces, efektywność organizacji, czy
sposób rozwiązania problemu jest dobry i tani w porównaniu do
konkurentów, ile pieniędzy zleceniodawca może zaoszczędzić. Najlepiej
posługiwać się na konkretnych liczbach, danych statystycznych.
•Należy wykazać wiarygodność, kompetencje i profesjonalizm organizacji.
•Wniosek musi być napisany jasnym, prostym językiem, należy unikać
pustosłowia, „napompowanego” języka i tzw. „lania wody”.

PROJEKT: „ HARC TV – TWORZYMY WŁASNĄ HISTORIĘ” 2011-2012
Cel: stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań dziennikarskoreporterskich wśród dzieci i młodzieży z 3 gmin powiatu leżajskiego poprzez
przygotowanie i promocję 3 reportaży z życia codziennego ich lokalnych
społeczności.

PROJEKT: „ ŚLADAMI HISTORII” 2011
Cel: został zorganizowany cykl zajęć tematycznych z zakresu historii,
konkurs plastyczny oraz wycieczka do muzeum w Warszawie. Podczas
zadania dzieci i młodzież miały okazję w ciekawy sposób poznać
najważniejsze wydarzenia historyczne.

PROJEKT: „ POWRÓT DO KORZENI” 2011
Cel: Zorganizowany został obóz harcerski w Sorkwitach na mazurach,
podczas którego dzieci i młodzież miały okazję zaobserwować jakie
zagrożenia rodzą się pod wpływem patologii. Grupa dzieci i młodzieży
została zintegrowana wokół tematu początków harcerstwa, co spowodowało
zainteresowanie korzeniami własnej działalności.

PROJEKT: „ MŁODZI MŁODYM” 2011
Cel: został zorganizowany trzydniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla
liderów przeciwdziałania patologiom społecznym, po czym grupa liderów
przeprowadziła zajęcia dotyczące przeciwdziałania patologiom w leżajskich i
okolicznych szkołach podstawowych. Na zakończenie został zorganizowany
konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
dotyczący profilaktyki uzależnień.

PROJEKT: „ AKTYWNE WAKACJE” 2012
Cel: Został zorganizowany obóz harcerski, w którym młodzież poznała
obrzędowość, zdobnictwo obozowe, samodzielnie wykonała pionierkę
obozową, zwiady ekologiczne. W programie znalazły się również: wycieczki
piesze i autokarowe, spływ kajakowy, gry sportowe i zabawy, konkursy z
nagrodami, zajęcia edukacyjne.

PROJEKT: „ RADIOSTACJA” 2012
Cel: W ramach zadania powstała Internetowa stacja radiowa. Grupa
młodych ludzi skorzystała z warsztatów dotyczących obsługi sprzętu
radiowego, obróbki dźwięku oraz poznała tajniki pracy realizatora,
prezentera i dziennikarza radiowego.

PROJEKT: „ 100 LECIE ZHP NA ZIEMI LEŻAJSKIEJ” 2013
Cel: Został zorganizowany cykl wydarzeń mających na celu przybliżenie
harcerzom i mieszkańcom naszego miasta historii harcerstwa na terenie
Leżajska i okolic. Zorganizowany również został obóz harcerski związany z
tematem obchodów 100 lecia. Aby uświetnić tak długą działalność harcerską
na ziemi leżajskiej został wykonany sztandar Hufca ZHP Leżajsk.
Podsumowaniem obchodów był Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„HiT” podczas którego została zorganizowana okolicznościowa wystawa
historyczna 1913 – 2013.

PROJEKT: „ 100 LECIE ZHP NA ZIEMI LEŻAJSKIEJ” 2013

PROJEKT: „ HARCERZ - DZIENNIKARZ” 2013
Cel: Została zorganizowana seria spotkań mających na celu nauczenie i
doskonalenie umiejętności związanych z pracą w mediach. Grupa młodych
ludzi miała okazję poznać tajniki pracy w telewizji, radiu i prasie, po czym
wszystkie umiejętności zostaną w praktyce wykorzystane podczas imprez i
uroczystości miejskich.

PROJEKT: „ HISTORIA NASZYM DOBREM” 2013
Cel: W ramach zadania został zorganizowany cykl zajęć tematycznych z
zakresu historii dotyczącej miejsc zagłady ludności w okresie II wojny
światowej, konkurs fotograficzny wraz w wystawą oraz wycieczka do
muzeum w Auschwitz-Birkenau.

