
Twoja poMOC ma MOC, również na 
Facebooku!  

Chcesz nam pomagać nie ruszając się z Facebooka? 

Zastanawiasz się czy to w ogóle możliwe? Tak! A 

my zaraz podpowiemy Ci jak to zrobić krok po 

kroku! Otwórz się na pomaganie i do dzieła!  

 

1. Zaloguj się na swoje konto w serwisie Facebook, a następnie wejdź na nasz profil 

https://www.facebook.com/fundacjaotwarteramiona Na górnej belce kliknij najpierw przycisk 

„Więcej”, a następnie „Zbiórki pieniędzy”, tak jak na poniższej grafice: 

 
 

2. Po prawej stronie ekranu kliknij przycisk „zbierz pieniądze”. 

 

 
 

3. Uzupełnij wszystkie dane po lewej stronie ekranu, po prawej będziesz mieć podgląd swojej zbiórki. 

Pamiętaj, by w tytule zbiórki określić na jaki cel zbierasz! 

 

 

https://www.facebook.com/fundacjaotwarteramiona


 

4. Możesz wybrać zdjęcie w tle, które będzie widoczne na zbiórce lub pozostawić zdjęcie domyślne. 

Po upewnieniu się, że wszystkie dane są prawidłowe, kliknij „Utwórz” na samym dole po lewej 

stronie ekranu.  

 
 

Gotowe!       Teraz udostępnij zbiórkę wśród znajomych, zachęć ich do wpłacania i pomagaj 

otwarcie! Wspieraj fundację Otwarte Ramiona i naszych podopiecznych. Bardzo dziękujemy, że 

jesteś z nami! 

 

Ważne informacje 

• Zbiórka zakładana na rzecz konkretnego podopiecznego, powinna zawierać w tytule jego 
dane, umożliwiające identyfikację podczas procesu księgowania środków. 

• Środki ze zbiórek, które nie będą zawierać w tytule potrzebnych danych, zostaną 
zaksięgowane jako darowizny na rzecz działalności statutowej Fundacji Otwarte Ramiona 

• Środki zebrane w ramach zbiórek na Facebooku trafiają na subkonto Podopiecznego 
Fundacji po miesiącu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego 

• Cała kwota, bez względu na to czy jest mniejsza czy większa od założonego celu trafia na 
subkonto podopiecznego, wskazanego jako beneficjent zbiórki. 

• Facebook i Fundacja nie pobierają prowizji od wpłacanych środków, niewielkie różnice w 
otrzymanych kwotach wynikają z wahań kursów walut i konieczności  przewalutowania 
(wpłaty dokonywane są w PLN, wypłaty otrzymujemy w EURO, przy przelewaniu środków 
na subkonto następuje ponowne przewalutowanie na PLN). 

Zachęcamy do kontaktu przez Facebooku na profilu Fundacji Otwarte Ramiona lub 

mailowo malgosia@otwarteramiona.pl 
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