
Double Challenge Fund



W Polsce zarejestrowanych jest 120 000 organizacji pozarządowych.

Roczny budżet połowy organizacji to nie więcej niż 27 000 zł,       
co trzecia utrzymuje się za mniej niż 10 000 zł.

Około 30% z nich już praktycznie nie funkcjonuje.

POMAGANIE NIE JEST PROSTE.



Rozwiązanie
Fundusz Podwójne Wyzwanie jest funduszem 
typu venture philanthropy, który powstał przy                                                 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
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Misją funduszu jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw 
społecznych w dążeniu do samodzielności i trwałości.

Double Challenge Fund pomaga organizacjom „stanąć na nogi”: 
usamodzielnia ważne inicjatywy społeczne, oferując im wsparcie 

niefinansowe w postaci doradztwa i szkoleń oraz finansowe.



Podwójne wyzwanie 
nie tylko dla 
organizacji!
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Każdy z nas chciałby mieć długie               
i wspaniałe, a jednocześnie 
spełnione i pełne pasji życie.                                                   
Takie, w którym realizuje ważne misje. 

Chęć nadania życiu głębszego sensu 
sprawia, że stawiamy sobie wyzwania. 
Mogą one być wielkie, jak na przykład 
przebiegnięcie Sahary, ale też mniejsze, 
„zwyczajne” - jak nauczenie się języka 
obcego czy przepłynięcie dwudziestu 
basenów. 
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Dzięki takim wyzwaniom możemy rozwijać nasze pasje, 
sprawdzać siebie, czy pokonywać własne słabości. 
Możemy także nadać im społeczną misję i zmobilizować 
otoczenie do działania. W pojedynkę, takiego podwójnego 
wyzwania sobie nie postawimy, ale ze specjalnie do tego 
celu powołanym Funduszem „Podwójne wyzwanie” jest               
to możliwe!

Kto może podjąć 
wyzwanie? 
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kryteria SDGs

wsparcie
eksperckie i finansowe

kampanie
fundraisingowe

wpływ społeczny

samowysatrczalność

ZGŁASZANE
INICJATYWY

SAMOWYSTARCZALNE
ORGANIZACJE

ZMIANA
SPOŁECZNA

CENNE
INICJATYWY

KOMISJA
SELEKCYJNA

PARTNERZY
FUNDUSZU

BOHATEROWIE
WYZWANIA
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SDGs criteria

expertise and financial
support

fundraising
campaigns

social impact

sustainability

PROPOSALS

SUSTAINABLE
ORGANIZATIONS

SOCIAL
IMPACT

VALUABLE
LOCAL

INITIATIVES

SELECTION
COMMITTEE

DOUBLE
CHALLENGE

HUB

CHALLENGERS



Bohater Wyzwania



Fundusz Double Challenge Fund wspierany jest m.in. przez 
Bohaterów Wyzwań – osoby, które podejmują dowolne 

wyzwanie i w trakcie wyzwania zbierają pieniądze na wybrany cel.                                    
Bohater Wyzwania zbiera środki na konkretny cel:                                                                                 

nie na „działalność statutową”, ale na np. „wyposażenie medyczne 
Poradni Leczenia Bólu w Hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa”.



Pierwszym Bohaterem Wyzwania wspierającym Double Challenge 
Fund jest Marek Rybiec. Marek zamierza przebiec serię 

ultramaratonów 4 Deserts i zebrać środki na zakup wyposażenia 
medycznego do poradni leczenia bólu                               

Fundacji Hospicjum Onkologiczne.
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Czym to się różni od innych akcji?

Włączając się zostajesz Inwestorem Funduszu. Twoje pieniądze 
są inwestowane, a organizacja staje na nogi i zaczyna             
funkcjonować samodzielnie. 
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Jest wiele sposobów by włączyć się 
w ratowanie cennych inicjatyw!

Możesz podjąć wyzwanie i wziąć udział w naszych 
wydarzeniach fundraisingowych

lub po prostu wpłacić dowolną sumę środków.



Czy to się zwróci?
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Double Challenge Fund daje dwa zwroty z inwestycji: 
biznesowy i społeczny. Najważniejszym zwrotem          

z inwestycji jest jednak przede wszystkim satysfakcja   
z tego, że wspólnie jesteśmy w stanie postawić         

„na nogi” cenne inicjatywy społeczne, umożliwiając 
im podjęcie konkretnych kroków na drodze do 

samodzielności finansowej i trwałości.

Odwaga i podejmowanie wyzwań to cechy,                  
które łączą Partnerów Double Challenge Fund!

Czy to się zwróci?



W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące z publikacji „Venture Philanthropy 
Locally” wydanej przez ARFP w 2017 roku oraz ze strony Funduszu „Podwójne wyzwanie”.

Dziękuję za uwagę

Paweł Łukasiak

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce






