
moc dobrych gestów
Biznes odpowiedzialny społecznie

ZAPROSZENIE
DO PROJEKTU
DOBROCZYNNEGO



Kim jesteśmy
Nasza działalność skupia się 
wokół innowacyjnych rozwiązań
technologicznych w obszarze 
płatności bezgotówkowych.
Jesteśmy inicjatorem projektu 
Donateo, wspierającym 
dobroczynność w Polsce.

Naszą misją jest 
krzewienie w Polsce 
kultury pomagania, 
które przekłada się 
na dobro jednostki i 

poprawę życia 
społecznego

Naszym celem jest 
szerokozasięgowe 
wsparcie polskich 

organizacji 
non-profit 

w pozyskiwaniu 
środków 

finansowych na cele 
dobroczynne

 Wprowadzamy na 
rynek pierwszy 

terminal płatniczy, 
który pozwala 

przekazać datek 
charytatywny na 

wiele różnych 
fundacji i organizacji 
pożytku publicznego

Aby osiągnąć 
wysoką 

efektywnność w 
pozyskiwaniu 

środków na cele 
dobroczynne, do 

współpracy 
zapraszamy szeroko 

rozumiany biznes

Wspólnie z 
przedstawicielami 
biznesu budujemy 

nowy kierunek 
działań 

podejmowanych w 
ramach 

odpowiedzialności 
społecznej

Nowy wymiar fundrisingu



IDEA PROJEKTU
Inicjatywa integrująca działania fundacji, biznesu odpowiedzialnego
społecznie i darczyńców w oparciu o unikalną technologię płatności zbliżeniowych.

DONATEO
 terminal płatniczy i platforma

dobroczynna w jednym. 

FUNDACJE I ORGANIZACJE
NON-PROFIT

 zintegrowane na platformie Donateo,
wspierane przez darczyńców. 

PARTNERZY BIZNESOWI
zaangażowani w ideę

niesienia pomocy poprzez wspieranie
Donateo. 

FUNDACJA

PLATFORMA
DONATEO

PARTNER
BIZNESOWY

DARCZYŃCA

$ DARCZYŃCY
osoby wspierające fundacje

przekazując bezgotówkowy datek
na wybraną przez siebie organizację. 



CO OFERUJEMY?
Terminal płatniczy i platformę dobroczynną w jednym

DONATEO TERMINAL TERMINAL DONATEO - STAND

APLIKACJA PŁATNICZA DONATEO
wybór kategorii charytatywnej

wybór Fundacji

płatność kartą, telefonem z NFC lub blikiem

przekazanie datku bezpośrednio na konto fundacji 



FUNDACJE I STOWARZYSZENIA WSPIERANE
przez platformę DONATEO

Caritas jest największą 
organizacją dobroczynną   

w Polsce. W swojej 
działalności dociera do 
setek potrzebujących          

w całym kraju i poza jego 
granicami. Koncentruje 
swoją działalność wokół 

następujących priorytetów: 
wsparcie rodzin, dzieci           

i młodzieży, ochrona życia, 
pomoc ubogim, 

bezdomnym, chorym, 
osobom starszym                   

i niepełnosprawnym, 
migrantom i uchodźcom, 

poszkodowanym                   
w sytuacjach kryzysowych 

oraz Medykom. 

Fundacja Viva! zajmuje się 
działalnością charytatywną 

na rzecz zwierząt. Swoją 
misję realizuje poprzez 

opiekę i pomoc zwierzętom 
bezdomnym, porzuconym 
lub okrutnie traktowanym. 
Wspiera działania na rzecz 

środowiska, prowadzi 
kampanie edukacyjne 

dotyczące praw zwierząt, 
zdrowego trybu życia              
i żywienia. Dodatkowo 

Fundacja prowadzi 
Schronisko                               

w Korabiewicach i liczne 
Domy Tymczasowe

Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce od 
ponad 36 lat pomaga 

dzieciom pozbawionym 
opieki rodziców oraz tym      
z rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej. Obecnie ma pod 

opieką 1566 potrzebujących 
dzieci. Jest częścią 
międzynarodowej 

organizacji SOS Children’s 
Villages, obecnej w 136 

krajach świata.

Fundacja Mam Marzenie 
spełnia marzenia dzieci      

w wieku 3-18 lat, 
cierpiących na choroby 

zagrażające ich życiu. Nasi 
marzyciele udowadniają 

całemu sẃiatu, że marzyc ́
trzeba, bo to ogromna           

i cenna dawka endorfin, 
która daje siłę i energię           
do życia, moc do walki            

z chorobą.

„Zmieniajmy świat na lepszy 
i piękniejszy!” – od lat 

powtarza Anna Dymna. 
Fundacja aktorki, od 2003 r., 

zajmuje się dorosłymi 
osobami                                   

z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wybudowała 

dla nich i prowadzi dwa 
ośrodki terapeutyczno-
rehabilitacyjne. Ponadto 

realizuje coroczne, 
ogólnopolskie projekty 

artystyczno-integracyjne. 
Do tej pory wsparła 

leczenie, rehabilitację            
i edukację ponad 32 000 

osób w całej Polsce. 



FUNDACJE I STOWARZYSZENIA WSPIERANE
przez platformę DONATEO

JUŻ WKRÓTCE JUŻ WKRÓTCE



STRONA WWW

KOMUNIKACJA DONATEO

MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE

ULOTKA

PLAKATY



KORZYŚCI DLA BIZNESU

Zrealizowanie 
innowacyjnej

kampanii 
PR / CSR

Zbudowanie 
przewagi 

konkurencyjnej 
w zakresie 

działań biznesu 
odpowiedzialnego

społecznie 
(CSR)

Terminale 
Donateo w 

wersji mobilnej 
bądź 

stacjonarnej 
bezkosztowo

****

Pakiet marketingowy 
do skutecznej 
komunikacji 

(ulotki, plakaty, 
posty do social 
mediów, pakiet
marketingowy,

spoty do
radiowęzła itp.)

Promocję 
marki w 

kampanii 
społecznej 

(media, prasa, 
social media)

Promocję firmy 
poprzez kanały 
komunikacyjne 

wspieranych 
fundacji-kampania 

skierowana do 
setek tysięcy 
followersów

Udział w 
ogólnopolskim 

projekcie 
dobroczynnym

Satysfakcja z 
niesienia 

realnej 
pomocy 

potrzebującym



DOŁĄCZ DO FIRM
ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE!

www.donateo.pl       www.betterpos.pl


