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Wspieramy rozwój społeczności 
lokalnych oparty na świadomości 
kulturowej, poczuciu tożsamości 

i rozpoznaniu własnego dziedzictwa
 

czyli
 

twoje/moje, nasze/wasze 
dziedzictwo w działaniu

 
czyli

 
Zapewniamy wyjątkowe doświadczenia 

związane z byciem badaczami 
i archiwistami własnego dziedzictwa

MISJA FUNDACJI ARTS

Strategia marketingowa 
Fundacji ARTS 2022-2025

WARTOŚCI I ZASADY 
FUNDACJI ARTS



WIZJA FUNDACJI
ARTS

Synergia działań jest efektem współodpowiedzialności organizacyjnej,
wspólne działanie daje większe/nowe efekty, działania uzupełniają się
poprzez lojalną, zaangażowaną kooperację jej członków. 

Fundacja posiada stały zespół adekwatnie wynagradzany 
co jest rezultatem wspólnych działań.

Lokalne społeczności przy wsparciu Fundacji ARTS budują
własne archiwa, pozyskują środki na swoje działania,
samoorganizują się, współpracują i dbają o lokalne dziedzictwo.

Fundacja ARTS jest skuteczną organizacją szkoleniową 
w zakresie archiwizacji, projektów związanych z dziedzictwem,
nowych idei. Jest prekursorem, inicjatorem ciekawych,
niszowych wartościowych projektów, np. "Żeńszczyzna". 

Fundacja ARTS jest organizacją badawaczą zajmującą się
dziedzictwem, kulturą, organizacjami działającymi w sferze
kultury, pozyskiwaniem środków na kulturę. 

Fundacja ARTS ma stały fundusz stypendialny dla 
twórców i rozbudowany pogram grantowy. 

Fundacja ARTS jest rozpoznawalną organizacją w Polsce 
w obszarze dziedzictwo w działaniu czyli wsparciu do
samodzielnego archiwizowania dziedzictwa. 
Ma zbudowany kapitał społeczny i finansowy.

Fundacja ARTS ma wypracowaną markę "Targów
Książki - Dziedzictwo Zapisane Lokalnie" z NID.

Fundacja ARTS jest w sieci innych organizacji
działających w podobnych obszarach na świecie.

Fundacja ARTS ma dywersyfikację źródeł finansowania, które
pozwalają jej na działania stałe nieuzależnione od projektów.



BADANIA 
MARKETINGOWE

ankiety ewaluacyjne

przeprowadzane każdorazowo po
szkoleniu/warsztatach ankiety
dotyczące zainteresowania
poszczególnymi tematami
działalności fundacji

1
ankiety w grupach 
tematycznych na FB

z podziałem na grupy związane z 
archiwizacją/dziedzictwem oraz 
potrzebami w działalności NGO 

2

sonda (uliczna, 
powarsztatowa)

comiesięczne badanie opinii 
publiczne - sonda uliczna podczas 
rozdawania ulotek (kampania 1%), 
zebranie grupy focusowej (6-9 pytań 
doyczących kondycji NGO i potrzeb 
w regionie)

3



Grupa odbiorców Cel komunikacji Kanały dotarcia

organizacje 
pozarządowe w regionie 

(powiat myślenicki), 
KGW

zainteresowanie 
szkoleniami i 

warsztatami fundacji

mail, FB
strona www

strony urzędów

osoby zainteresowane 
badaniem historii kobiet

zainteresowanie 
kampanią "Żeńszczyzna 

- dziedzictwo kobiet"

fb (grupy 
genealogiczne, 

fotograficzne itp.), 
instagram (stories), 

zrzutka.pl

osoby, instytucje 
związane z 

dziedzictwem

wsparcie merytoryczne, 
ambasadorstwo, 

udzielanie wywiadów

mail
strona www
newsletter

Aktywni (w tym 
zawodowo) 

seniorki/seniorzy,
pasjonujący się historią

przekazywanie 
archiwów do 
digitalizacji, 

zainteresowanie 
warsztatami 

fb, domy kultury, domy 
seniora, ngo, biblioteki

GRUPY 
ODBIORCÓW



ANALIZA PEST

otoczenie polityczne

środowisko prawicowe,
małe szanse powodzenia kampanii 
dotyczącej dziedzictwa kobiet
w roku 2022 i 2023 dofinansowanie 
NIW PROO
w roku 2021 otwarto w Myślenicach 
Centrum Usług Społecznych 
 w celach strategicznych powiatu: 
"Rozwój współpracy z NGO" - 
Wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych i realizowanych przez 
nie projektów
zależność programów finansowania od 
zmian obozów władzy
zmiany kadr po wyborach 
samorządowych (lokalnie)
zmiany polityk (przepisów prawnych 
itd.) związanych z NGO

otoczenie ekonomiczno-geograficzne

otoczenie technologiczne

uczestnictwo fundacji w sieciach 
technologicznych (Liderzy PAWF, 
Mobilni Doradcy Sektora 3.0)
szkoła wyższa w powiecie
rozwój e- usług i e-administracji
narzędzia: newsletter, zbiórki (zrzutka + 
patronite), bramka na stronie www

otoczenie społeczne

chęć wolontariuszek do współpracy
integracja sektora pozarządowego
obecność w sieciach: Nowe 
Technologie Lokalnie/Sektor 3.0, 
Liderzy Dialogu, Liderzy PAFW, Sieć 
Doradców Lokalnych Fimango, Szkoła 
Fundarisingu FAOO, Centrum Usług 
Społecznych w Myślenicach, Działaj 
Lokalnie
ilosc kgw, ilosc ngo z tego samego 
obszaru
0 KGW zarejestrowanych w ARiMR w 
Gminie Myślenice
16 Stowarzyszeń Zwykłych 
zarejestrowanych w Starostwie 
Myślenickim
137 organizacji zarejestrowanych w 
KRS (w tym 7 posiadających status 
OPP) w Gminie Myślenice
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Myślenicach,  
Partnerzy: Centrum Archiwistyki 
Społecznej, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa (Regionalny Koordynator 
Europejskich Dni Dziedzictwa), 
Małopolski Instytut Kultury

bliska odległość Myślenic od centrum 
Krakowa - ok. 30 km
dodatni przyrost naturalny
na terenie powiatu 10 bibliotek, 8 
ośrodków kultury



ANALIZA SWOT

STRENGHTS

wiedza i doświadczenie realizacji usług, 
projektów, wiedza z tematyki szkoleń
zasoby ludzkie
certyfikacja jakości usług
tworzenie nowych narzędzi / aplikacji 
do usług,
sprawny system księgowy
wysoka pozycja Fundacji w działaniach 
lokalnych
częściowe, stałe finansowanie 
programu grantowego przez PAFW
nawiązane partnerstwa CAS, NID, PTL, 
UP, UJ i inne
szerokie kontakty z instytucjami 
kulturalnymi na terenie całego powiatu

WEAKNESSES

THREATS

brak środków na zrealizowanie celów
pogorszenie sytuacji ekonomicznej firm 
i osób fizycznych
przedłużająca się pandemia, która 
ogranicza działania różnych organizacji
nieznana skala działalności innych 
fundacji na lokalnym rynku,
duży konserwatyzm i religijność 
lokalnych wspołeczności - ograniczone 
zainteresowanie fundatorów, 
zmienny rynek JST, podatny na 
niekonkurencyjne wpływy, układy
obszary lokalne, gdzie Fundacja nie 
występuje, nie współpracuje, nie jest 
znana

OPPORTUNITIES

zwiększone zainteresowanie historią i 
dziedzictwem
możliwość dofinansowania działań z 
funduszy zewnętrznych
nawiązanie współpracy z większą 
liczbą samorządów
zwiększenie regrantingu w 
samorządach lokalnych
brak w tym momencie w regionie 
organizacji o podobnym profilu
zwiększenie zainteresowania kulturą i 
sztuką w regionie,
przeprowadzenie kampanii 
crowdfundingowej "Żeńszczyzna"
Google Ads - możliwość wykorzystania 
na reklamę 10000$ - zaplanowanie 
kampanii

koronawirus i wiążące się z nim 
obostrzenia dotyczące kontaktów i 
organizowania imprez 
ograniczona mobilność części zespołu
brak czasu zespołu na realizację 
zamierzonych zadań
niski poziom współpracy z biznesem,



CELE 
MARKETINGOWE 

Przeprowadzenie rocznej kampanii 
crowdfundingowej "Zeńszczyzna - 
Dziedzictwo Kobiet"

1
Do roku 2025 zwiększenie 
rozpoznawalności Fundacji jako 
eksperta w dziedzinie dziedzictwa 
(powiat, województwo, Polska)

2

samorządami - 3 samorządy
instytucjami kultury  - 5-10
liderami społecznymi oraz NGO - 10
biznesem - 5

Nawiązanie do 2025 stałych 
współpracy (finansowych i 
niefinansowych) z:

3



Co? Funkcja Jak często?

  2-3 wpisy w tygodniu

  1-2 wpisy w tygodniu

  1 w tygodniu

  minimum 1xmiesiąc

KOMUNIKACJA

informowanie, zachęcianie do 
uczestnictwa w warsztatach, 
przekazywania 1%

informowanie, publikowanie artykułów, 
opracowań naukowych naszych 
członkiń związanych z dziedzictwem - 
w planach, jeszcze nie rozpoczęłyśmy

Freshmail, newslettery informacyjne, 
newslettery szkoleniowe, 
newsletter zachęcający do wpłat 1%

informowanie, zachęcianie do 
uczestnictwa w warsztatach, 
przekazywania 1%, treści od 
partnerów



IDENTYFIKACJA 
WIZUALNA
Logo

Kolory

Czcionki

Przykłady grafik na social media

Wzór grafiki na social media



HARMONOGRAM KAMPANII 
ŻEŃSZCZYZNA - DZIEDZICTWO KOBIET

ogólny plan

działania "okoliczne"

lista miejsc do ofertowania



HARMONOGRAM KAMPANII 
ŻEŃSZCZYZNA - DZIEDZICTWO KOBIET

plan warsztatów wydobywczych



HARMONOGRAM KAMPANII 
ŻEŃSZCZYZNA - DZIEDZICTWO KOBIET

plan warsztatów wydobywczych - https://szkolenia.arts-fun.pl/szkolenia/365/

https://szkolenia.arts-fun.pl/szkolenia/365/



