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Książka 
na receptę



Q1 2020
nawiązanie współpracy z UW i PAN
wybór książek adekwatnych do rozwoju
pozyskanie książek od fundatorów 
pozyskanie książek z IK
przygotowanie ankiety badawczej z pediatrami
opracowanie prawne badania 

STOP w lutym/marcu 2020 : lockdown

powrót do projektu możliwy dopiero w 2021 roku

rozwój projektu



#TerazCzas
NaCzytanie



#TerazCzasNaCzytanie, to kampania, którą odpowiedzieliśmy 
na początek pandemii i zamknięcie dzieci w domach wiosną 
2020 roku.

Uruchomiliśmy wolontariat #młodzidzieciom, w którym 
nastolatki czytały książki dla młodszych.

Zgody fundatorów, regulamin, poszanowanie praw autorskich

intensywne działania w pandemii



Projekt #TerazCzasNaCzytanie zyskał bardzo szerokie wsparcie:

szeroka współpraca

#TerazCzasNaCzytanie - Fundacja Powszechnego Czytania (fpc.org.pl)

https://fpc.org.pl/znajdzczasnaczytanie/


social media



W ramach kampanii #TerazCzasNaCzytanie, we współpracy z 
firmą Selectivv, uruchomiliśmy dwie kampanie na smartfony, 
precyzyjnie targetowane do rodziców małych dzieci.

Wygenerowaliśmy 1 000 000 odsłon!

szerokie dotarcie



Jesienią 2020 roku, przy drugim lockdownie, dzięki wsparciu 

Legimi & Allegro & Lubimyczytac

wznowiliśmy działania, by znowu pomóc rodzicom pamiętać, że 
ekran w nadmiarze jest dla dzieci niedobry!

Więcej tu: https://fpc.org.pl/podsumowanie-dzialan-w-pandemii/

intensywne działania w pandemii

https://fpc.org.pl/podsumowanie-dzialan-w-pandemii/


Działania FPC w czasie pandemicznego 2020 roku zostały zauważone i docenione!

Zostaliśmy nominowani do tytułu Fundacja/Stowarzyszenie Roku w Plebiscycie 
lubimyczytac.pl allegro.
Zdobyliśmy podium!
Więcej tu: Poznaj laureatów Plebiscytu Książka Roku 2020 - Lubimyczytać.pl 

(lubimyczytac.pl)

podium!

https://lubimyczytac.pl/poznaj-laureatow-plebiscytu-ksiazka-roku-2020


Supermoc
książek



praca z samorządami

Zostaliśmy zaproszeni przez PIK, 
Targi Książki w Krakowie oraz Miasto Kraków do 
współpracy w celu stworzenia koalicji samorządów 
na rzecz czytelnictwa.

Debata o czytelnictwie, 
Targi Książki w Krakowie, 
24 października 2019 r.
.

Spotkanie warsztatowe 
„Samorządy dla Książki”,  

Warszawa, 14 stycznia 2020 r.
.



„Supermoc książek” to pierwszy w Polsce
poradnik upowszechniania czytania.

Opublikowaliśmy go dzięki współpracy z
Miastami literatury UNESCO, Fundacją Olgi
Tokarczuk i Polską Izbą Książki, już w 2021
roku ale jest efektem prac z 2020 r.

Przedstawia:
1/ holistycznie powody, dla których praca na
rzecz czytelnictwa jest bardzo ważna,
2/ kluczowe elementy działania
nastawionego na osiągnięcie zmiany
3/ złote reguły dziania.

Czym jest „Supermoc książek”?

Poradnik jest dostępny za darmo, można pobrać 
go tu: www.fpc.org.pl/supermoc; jest też 
dostępny na Legimi, publio.pl i woblink.com

http://www.fpc.org.pl/supermoc


Ratownicy czytelnictwa



fundraising + coś więcej

Q1 2020
pozyskanie ambasadorów
przygotowanie projektu
koszulki, plakaty
przewodnik
WSiP chciał wspierać

STOP w lutym/marcu 2020 : lockdown
prace wznowieniowe w toku



fundraising + coś więcej

fundraising nauczyciele wolontariat



FUNDRAISING

pieniądze od Ratowników Czytelnictwa
pieniądze z biznesu
pieniądze z wniosków



niedoszłe targi CSR

W marcu 2020 roku 
mieliśmy uczestniczyć 
w targach CSR, które 
zostały odwołane

Przygotowaliśmy na nie 
broszurę – tu strony 1 i 
4, na następnym 
slajdzie strony 2 i 3



niedoszłe targi CSR



wnioski

IK w 2020 r nie przyznał nam pieniędzy w żadnym z 5 złożonych wniosków
NCK w 2020 r nie przyznał nam pieniędzy w żadnym z 2 złożonych wniosków
Niepodległa nie przyznała nam pieniędzy w 1 wniosku złożonym do nich
NIW nie przyznał nam pieniędzy w żadnym z 3 złożonych wniosków
Miasto Warszawa nie przyznało nam pieniędzy w 1 wniosku złożonym do nich
Złożyliśmy dwie oferty do Fundacji Orlen, niestety też bezskutecznie

Jesienią 2020 złożyliśmy już tylko 1 wniosek do IK i też nie dostaliśmy nic (ogłoszone w 2021 r)



Budowanie środowiska i 
narracji

Zapraszamy do współpracy ludzi najróżniejszych profesji. 
Zależy nam na budowaniu szerokiego środowiska, którego 
oddziaływanie będzie coraz mocniejsze.



Umiejętność czytania ze zrozumieniem to
warunek konieczny świadomego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, 
warunek konieczny współbudowania przez nich społeczeństwa, państwa, a także jego gospodarki. 

Czytanie dla przyjemności niweluje różnice statusowe – bo buduje kompetencje przyszłości

Wskaźnik czytelnictwa w Polsce od lat jest na niepokojąco niskim poziomie – w świetle licznych 
światowych badań stanowi to niebezpieczeństwo dla przyszłej konkurencyjności naszego kraju na 
arenie międzynarodowej.

Naszą misją jest upowszechnianie czytania za zrozumieniem i dla przyjemności wśród naszych 
współobywateli. 

Chcemy w ten sposób polepszyć przyszłość naszego kraju i narodu.

misja



Długofalowość - myślimy perspektywicznie, podejmujemy wysiłek teraz, by pokolenie, które będzie 
wchodziło w dorosłość za dekadę czytało więcej. 

Apolityczność - nie wspieramy partii politycznych

Współpraca - Pracujemy razem ponad podziałami ideologicznymi, politycznymi, biznesowymi; chcemy 
uzupełniać pracę innych organizacji pozarządowych lub/i instytucji rządowych zajmujących się
promowaniem czytania.  Nie chcemy działać ‘konkurencyjnie’, chcemy wspierać to, co już działa w obiegu 
społecznym i rynkowym.

Szerokie dotarcie – nastawiamy się na szerokie zasięgi i mierzalne efekty

Merytoryczność [podstawy naukowe, rynkowe, statystyczne] – chcemy, by nasze akcje były efektywne 
– też dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu. Będziemy podejmować działania w oparciu o 
wyniki badań i dane rynkowe.

Racjonalność i transparentność – racjonalne wydawanie i  transparentne publikowanie sprawozdań

statutowe zasady działania



W 2020 roku do Fundacji dołączyli Platon i Muchomor. 

Rada Fundacji

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgrupacogito.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FMUCHOMOR-logo-czerwone.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgrupacogito.pl%2Fstrona-glowna%2Fmuchomor-logo-czerwone%2F&docid=-EF0jsalbKAnyM&tbnid=onK4FHnaDtNsbM%3A&vet=10ahUKEwiXn6qAx4rmAhXLzYUKHVp0AXQQMwhaKAAwAA..i&w=657&h=695&bih=791&biw=1670&q=muchomor%20logo&ved=0ahUKEwiXn6qAx4rmAhXLzYUKHVp0AXQQMwhaKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwirtualnywydawca.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FPlaton-logo-orginal.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwirtualnywydawca.pl%2F2014%2F09%2Fplaton-przejal-ksiegarnie-polskiego-domu-ksiazki%2Fplaton-logo-orginal%2F&docid=yloqD83t_yjTkM&tbnid=lzSCWbb4TdLvRM%3A&vet=10ahUKEwiM4LeQx4rmAhVyxYUKHQbXABkQMwg7KAAwAA..i&w=515&h=209&bih=791&biw=1670&q=platon%20logo&ved=0ahUKEwiM4LeQx4rmAhVyxYUKHQbXABkQMwg7KAAwAA&iact=mrc&uact=8


nasza narracja

W 2020 roku udało się zacząć budowanie narracji

Najważniejsze teksty:

Czytanie książek w czasach pandemii — Klub Jagielloński (klubjagiellonski.pl)

Spór o czytelnictwo. Nie wolno nieczytającymi gardzić, ale należy ich namawiać do czytania (wyborcza.pl)

Tekst dostępny też w całości tu: www.fpc.org.pl/bank-wiedzy/dlaczego-czytanie-jest-wazne/

+     https://www.youtube.com/watch?v=F5CBhokhQBk&t=28s

www.fpc.org.pl/supermoc

Udostępniamy materiały i
wiedzę tu:
Baza wiedzy - Fundacja Powszechnego

Czytania (fpc.org.pl)
1

3

2

https://klubjagiellonski.pl/2020/03/15/czytanie-ksiazek-w-czasach-pandemii/
https://wyborcza.pl/7,75968,27085550,spor-o-czytelnictwo-nie-wolno-nieczytajacymi-gardzic-ale-nalezy.html
http://www.fpc.org.pl/bank-wiedzy/dlaczego-czytanie-jest-wazne/
https://www.youtube.com/watch?v=F5CBhokhQBk&t=28s
http://www.fpc.org.pl/supermoc
https://fpc.org.pl/bank-wiedzy/


Włodzimierz Albin, WoltersKluwer

Dorota Bieniek-Kaska, LoveBrands group

Tessa Capponi-Borawska 

Maria Deskur 

Magdalena Duszyńska-Walczak, Zielona Sowa

Aneta Jurska-Gawrysiak 
Olga Korolec, Ringier Axel Springer

Maja Łatyńska 

Grzegorz Majerowicz 

Ireneusz Piecuch, DGTLaw

Christopher Siemieński, Skanska

Paweł Tyszkiewicz, SAR

Agnieszka Wiercińska-Krużewska, WKB

Katarzyna Wierzbowska, Foster Clinic

Maciej Witucki, Lewiatan

Rada Powiernicza

Zadania RP: fundraising, doradztwo
Rada Powiernicza spotkała się w 2020 roku dwukrotnie



Rada Powiernicza – pierwsze efekty



Podsumowanie 



Udało się / NIE udało się

Byliśmy widoczni, odnotowani, zostaliśmy docenieni
Nasza narracja zaczęła się przebijać
Pozyskaliśmy wsparcie finansowe
Wydaliśmy mniej niż pozyskaliśmy
Nie pozyskaliśmy wsparcia z grantów publicznych pomimo licznych wniosków



Podsumowanie finansowe  za rok 2020



Wpływy / wypływy



www.fpc.org.pl
sekretariat@fpc.org.pl

http://www.fpc.org.pl/
mailto:sekretariat@fpc.org.pl

