KAMPANIE PR REALIZOWANE
PRO BONO PRZEZ AGENCJE ZFPR

GODNE DZIECIŃSTWO
dla

wrzesień – październik 2018

Najważniejszy rezultat:

Zebranie przeszło 38 000 zł, które wystarczyły na 7,5 tys. posiłków dla dzieci
w potrzebie.

Kategoria:

Opis projektu:

POMOC BEZPOŚREDNIA

„Bycie głodnym” ma dwojakie znaczenie. Można być głodnym wiedzy, sukcesu,
czy nowych doznań. Niestety można również być głodnym… po prostu

Tematyka:
UBÓSTWO WŚRÓD DZIECI

głodnym, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wraz z 13 ambasadorami
projektu zwróciliśmy uwagę na to, że w Polsce w dalszym ciągu są dzieci, które
cierpią z powodu głodu lub niedożywienia. Pobudzenie dyskusji na ten temat
pomogło Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi zgromadzić środki na zapewnienie
ponad 7,5 tys. ciepłych posiłków już w pierwszych tygodniach kampanii.
Więcej informacji na stronie: www.pck.pl

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

3 miesiące współpracy (ok. 350 h konsultantów)
Doradztwo komunikacyjne
Media relations i social media
Organizacja konferencji prasowej

Blisko 300
publikacji

Ponad 30 mln zasięgu

68 postów ambasadorów
w social media

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ
dla

Marzec - Kwiecień 2018
Najważniejszy rezultat:

Zebranie blisko 1 mln zł na wsparcie działań pro-obywatelskich, inicjowanych
lub wspieranych przez Fundusz Obywatelski.
Opis projektu:

Kategoria:
POMOC BEZPOŚREDNIA
Tematyka:
OCHRONA PRAW
OBYWATELSKICH

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

34% Polaków, którzy przekazali 1% na rzecz jakiejś organizacji, nie jest w stanie
sobie przypomnieć na jaką. Naszym celem było przypomnienie, że dla tych
organizacji 1% podatku to ważne wsparcie oraz przekonanie odbiorców,
że wspólne działanie przynosi realne efekty, które następnie mają wpływ
na przyszłość naszego państwa.
Przy współpracy z Wojciechem Malajkatem stworzyliśmy spot mobilizujący
Polaków do wsparcia inicjatyw pro-obywatelskich, na rzecz których działa
Fundusz. Oprócz znanego aktora, w kampanię włączyli się także influencerzy
internetowi, tacy jak: Ola Nowak i Nadia Długosz ("Beksy"), Justyna Nowak,
Krzysztof Adamek, Less Than Perfect Blog, którzy udostępniali na swoich kanałach
informację o akcji.
Więcej informacji na stronie: www.funduszobywatelski.pl

Zaangażowanie agencji:

Wyniki kampanii:

2 miesiące współpracy (ok. 150 h konsultantów)
Doradztwo komunikacyjne
Media rela^ons i social media

Ponad 27 tys.
Wyświetleń spotu

Blisko 20 postów w social media influencerów,
z ponad 100 interakcji

GLOBAL DIGNITY – DZIEŃ GODNOŚCI
dla

czerwiec 2017
Najważniejszy rezultat:

Projekt został objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka
i przyczynił się do szerokiej debaty społecznej na temat zjawiska
hejtu wśród dzieci.
Opis projektu:

Kategoria:
OCHRONA PRAW JEDNOSTKI
Tematyka:
ZJAWISKO HEJTU WŚRÓD
DZIECI I MŁODZIEŻY

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Zjawisko hejtu w Internecie dotyka coraz więcej dzieci, które
nie radzą sobie z taką formą agresji. Międzynarodowa organizacja
Global Dignity opracowała raport dot. sytuacji w Polsce, a naszym
zadaniem było zainicjowanie szerokiej dyskusji na tematy jego
wyników.
W tym celu pozyskaliśmy dla inicjatywy patronat Rzecznika Praw
Dziecka i zorganizowaliśmy wspólną konferencję prasową, do której
zaprosiliśmy również Dorotę Zawadzką, znaną jako „Superniania”.
W wydarzeniu wzięło udział niemal 40 dziennikarzy, a wycinki prasowe
nawiązujące do raportu są cytowane po dziś dzień. Dzięki współpracy
z Global Dignity zainicjowaliśmy dialog społeczny o tym, jak ważna jest
umiejętność przygotowania dzieci przez rodziców i nauczycieli
do radzenia sobie ze zjawiskiem hejtu.

Zaangażowanie agencji:
2 miesiące współpracy (ok. 180 h konsultantów)
Doradztwo komunikacyjne i strategiczne
Media rela]ons
Organizacja konferencji prasowej

O projekcie napisali m.in:

ZDROWA GMINA
2015

dla

Najważniejszy rezultat:

Uzyskanie rekordowej liczby jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
zaangażowanych w tę edycję programu profilaktyki onkologicznej.
Opis projektu:

Mimo zaangażowania znaczących środków publicznych w centralną promocję
profilaktyki onkologicznej, kampanie w mass mediach, listy prezydenta RP, itd.
Zgłaszalność na badania pozostaje na niskim poziomie.
Kategoria:
Społeczności lokalne i
samorządy
Tematyka:
Proﬁlaktyka onkologiczna
Forma współpracy:
Roczna kampania

Zdrowa Gmina to projekt aktywizacji oddolnej, środowiskowej. Adresując wójtów
i burmistrzów do organizacji lokalnych programów promocji i oferując nagrody
– wsparcie w ich realizacji, program istotnie okazał się bardziej efektywny
niż działania administracji publicznej (relacja nakładu finansowego na liczbę osób
zgłaszających się na badania. Pod nośnym hasłem „Wójcie, możesz uratować
komuś życie”, m.in. dzięki dodatkowej pracy pro bono zespołu, polegającej często
na „pozytywistycznych działaniach (praca w terenie, komunikacja bezpośrednia
z personelem samorządów), ta edycja kampanii uzyskała rekordowy wynik, jeśli
chodzi o liczbę uczestniczących gmin a tym samym najwyższy odsetek zbadanych
względem liczebności populacji w danym regionie.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki:

Koncepcja na dodatkową aktywizację adresatów oraz dodatkowa praca
operacyjna w zakresie komunikacji bezpośredniej.
Średnio 40h konsultantów na m-c pro-bono | cennikowo (wartość
uśredniona) 10k pln / m-c (120k pln / roczna kampania)

Udział rekordowej liczby 459 gmin w Polsce (vs. 240300 w poprzednich edycjach

Światowy Dzień Cukrzycy
2018
Najważniejszy rezultat:

dla

Uzyskanie rekordowej liczby uczestników wydarzenia, zarówno od strony
grantodawców, jak i przedstawicieli organizacji pacjentów a także samych
pacjentów. Wypromowanie wydarzenia jako najważniejszego dnia w Polsce
dla osób z cukrzycą i ich bliskich.
Opis projektu:

Edukacja publiczna i uwrażliwianie w tematyce życia z cukrzyca dzieje się stale.
Ma jednak formę celowanych inicjatyw, często sezonowych, uzależnionych
Kategoria:
Społeczeństwo
Tematyka:
Proﬁlaktyka diabetologiczna
Forma współpracy:
Cykliczna, co roku od 2013

od doraźnych interesów i potrzeb „interesariuszy” tego tematu. Światowy Dzień
Cukrzycy został pomyślany tak, aby z roku na rok budować swoją markę jako
unikalnego, najważniejszego i największego wydarzenia dla społeczności osób
z cukrzycą, „ponad podziałami”, w interesie i z korzyścią dla pacjentów
i ich bliskich. ŚDĆ 2018, m.in. za sprawą dodatkowego zaangażowania pro-bono,
odnotował rekordowe rezultaty. Inicjatywę wsparły praktycznie wszystkie
wiodące podmioty komercyjne funkcjonujące na rynku diabetologii. Udział
wzięli przedstawiciele i pacjenci reprezentujący wszystkie najważniejsze
organizacji społeczne. Użyteczne przekazy dnia osiągnęły historyczny zasięg
przekraczający wcześniejszą skalę.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki:

* Wsparcie pro bono zostało dodane jako rozszerzenie współpracy komercyjnej
Wkład pro-bono: pozyskanie grantodawców, praca nad frekwencją wydarzenia,
relacje medialne.
Część pro bono: 80h konsultantów, co roku, w każdej edycji; cennikowo 32k pln /
edycja.

2018 (w odniesieniu do zaangażowania pro-bono vs. 2017): rekordowa liczba
grantodawców (24 firmy vs. 16 rok poprzedni), potrzeba wynajmu teatru na
wydarzenie (600+ uczestników vs. 240 w roku poprzednim), ponad 20 mln impresji
w mediach (vs. 14 mln rok poprzedni)

Medycyna rozrodu. Zdrowie reprodukcyjne Polaków
2018

dla

Najważniejszy rezultat:

Wzrost liczby uczestników kluczowych wydarzeń merytorycznych, edukacyjnych
dla lekarzy - profesjonalistów w zakresie najnowszych doniesień i standardów
postępowania w leczeniu niepłodności oraz promocji zdrowia prokreacyjnego
Opis projektu:

Kategoria:
Zdrowie
Tematyka:
Zdrowie prokreacyjne
Polaków. Edukacja
specjalistów
Forma współpracy:
Cykliczna, co roku od 2013

Dyskurs publiczny w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w Polsce skupia się ostatnio
wokół ideologicznych sporów i całość tematu próbuje sprowadzić do in-vitro.
Tymczasem ta metoda wspierania płodności (naukowa, medyczna, poparta tysiącami
badań),
stanowi
tylko
odsetek
procedur,
w
ramach
których
kobieta
czy para otrzymują profesjonalne wsparcie medyczne i leczenie skutkujące
rodzicielstwem. Profilaktyka płodności i leczenie niepłodności to obszar dużo szerszy.
Nie mając wpływu na rozwiązania i decyzje polityczne bądź administracyjne,
a pracując przy programie edukacji medycznej dla profesjonalistów (lekarzy leczących
niepłodność), postanowiliśmy, w ramach dodatkowego zaangażowania pro-bono
wesprzeć tę inicjatywę, aby jej atrakcyjność przyciągnęła jak największą liczbę
zainteresowanych tematem ekspertów i praktyków.
W efekcie wydarzenia edukacyjne Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu
i Embriologii przyciągają praktycznie 100% lekarzy na co dzień pracującymi
z parami starającymi się o dziecko.

Zaangażowanie agencji:
*Wsparcie pro bono zostało dodane jako rozszerzenie współpracy komercyjnej
Wkład pro-bono: koncept „medializacji” tematu dla odbiorców dla podniesienia
jego atrakcyjności (wzrost frekwencji), dodatkowe wsparcie w zakresie rekrutacji
uczestników.
Część pro bono: 60h konsultantów, co roku, w każdej edycji; cennikowo 24k pln /
edycja.

Wyniki:
2018 (w odniesieniu do zaangażowania pro-bono vs. 2017): wzrost liczebności
uczestników 25% vs rok poprzedni, wysoka ocena atrakcyjności wydarzenia (5,8 na
skali 1-6, vs. 5,4 w roku poprzednim)

NIE MA RAK’N’ROLLA BEZ PROCENTÓW
dla

styczeń - kwiecień 2018
Najważniejszy rezultat:

Zgromadzone środki z 1% podatku w 2018 wzrosły o 15% w stosunku do roku
poprzedniego.
Opis projektu:

Kategoria:
POMOC BEZPOŚREDNIA 1%
Tematyka:
PROFILAKTYKA I WALKA Z
NOWOTWORAMI

Kampania „Nie ma Rak’n Rolla bez procentów”, dzięki której Fundacja Rak’n
Roll pozyskała rekordowe środki z 1% podatku, okazała się jedną
z najbardziej efektywnych kampanii organizacji pożytku publicznego
w 2018 r. Kluczem do sukcesu okazało się hasło oparte na grze słownej „Nie
ma Rak’n’Rolla bez procentów” oraz łatwy do zapamiętania nr KRS 0000
338 803 umieszczony na butelkach ze specjalnie uwarzonym na tę okazję
bezalkoholowym piwem. W sumie rozdystrybuowano 15 tys. butelek.
Równolegle opublikowano inspirujące filmy- historie podopiecznych
Fundacji - pt. „Miłość, Taniec i Wygrana”, które przypominały, że Fundacji
Rak’n’Rolla nie byłoby bez wsparcia finansowego pochodzącego w dużej
mierze ze środków zgromadzonych z 1% podatku.

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Więcej informacji: https://www.raknroll.pl/nie-ma-raknrolla-bez-procentow/

Zaangażowanie agencji:

Wyniki (mediowe):

3 miesiące współpracy i ok. 160 h pracy konsultantów
Doradztwo komunikacyjne
Media relations i social media
Współpraca z influencerami
Produkcja grafik i filmów.

2 razy więcej publikacji w
stosunku do poprzedniego roku
(w sumie 1095)
Kampania nagrodzona Złotymi
Spinaczami 2018.

Ruch na stronie Rak’n’Rolla
wzrósł o 26%, a na podstronie
dotyczącej przekazania 1% liczba
odwiedzin wzrosła o 750%.

PIJANI ŻYCIEM
dla

luty - kwiecień 2019
Najważniejszy rezultat:

Na chwilę obecną nie ma jeszcze danych z Urzędu Skarbowego.
Dotarcie do nowych grup odbiorców z grupy m.in.. lifestyle i marketing.
Poprzez nowy środek przekazu (utwór muzyczny + teledysk) informacja
nabrała charakteru bezterminowego.
Kategoria:
POMOC BEZPOŚREDNIA 1%
Tematyka:
PROFILAKTYKA I WALKA Z
NOWOTWORAMI

Opis projektu:

Na potrzeby drugiej edycji kampanii Fundacji Rak’n'Roll stworzono teledysk
nowego singla The Dumplings „Dla Nas KRS 0000 338 803”. Utwór
opowiada o ludziach „pijanych życiem”, którzy silniej czują jego smak. Hasło
wyreżyserowanego przez Olgę Bołądź teledysku: „Nie ma nas bez
procentów,
nie ma Rak’n’Rolla bez procentów” zachęca do przekazywania 1% podatku
na Fundację Rak’n’Roll.
Więcej informacji na: https://www.raknroll.pl/pijani-zyciem-the-dumplings-i-olgaboladz-dla-raknrolla/

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Zaangażowanie agencji:
2 miesiące współpracy i ok. 90 h pracy konsultantów
Doradztwo komunikacyjne i pełna realizacji projektu
Media relations, social media I digital
Współpraca z influencerami i zakup mediów
Produkcja grafik i filmów

Wyniki (mediowe):
Ok. 2,2 mln zasięgu
Ilość wyświetleń na youtube: ok 84tys.
Miesięcznie; w tym 2,6 tys. polubień

POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE
dla

2016 - 2018
Najważniejszy rezultat:

W ramach czterech edycji programu PNO, 78 organizacji sportowych
zapewniających rozwój dzieciom zdrowym i niepełnosprawnych otrzymało granty
w wysokości łącznie ponad 3,6 mln. zł
Opis projektu:

Kategoria:
EDUKACJA
Tematyka:
PROFILAKTYKA WS. ZATRUĆ
TLENKIEM WĘGLA

Forma współpracy:

Droga do sportowych sukcesów zawsze wymaga wsparcia (niezależnie
czy mówimy o sporcie dzieci zdrowych czy niepełnosprawnych). Dlatego
w ramach programu Polskie Nadzieje Olimpijskie wspiera się nie tylko
organizacje, zrzeszenia oraz szkoły sportowe, ale również organizacje
pozarządowe
oraz podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
zdrowej, chorej i niepełnosprawnej. Partnerzy programu P&G, Polsat, PGNiG,
LOTOS, GREY.
Więcej informacji: www.nadziejeolimpijskie.pl

PROJEKTOWA

Zaangażowanie agencji:
W latach 2016- 2018 konsultanci agencji zrealizowali
2 edycje programu PNO; 200h pracy konsultantów
Doradztwo komunikacyjnie i realizacja programu
Media relations; produkcja grafik i filmów; wsparcie
eventowe

Wyniki (mediowe):
Ok. 250 publikacji

ZNAK FLORIANA (KAMPANIA ANTYCZADOWA)
dla

listopad 2017 - marca 2019
Najważniejszy rezultat:

Zwrócenie uwagi społecznej na niebezpieczeństwo zatrucia czadem w sezonie
grzewczym. W ramach dwóch edycji kampanii rozdano 30 mln. instrukcji
z informacją, jak uchronić się przed zatruciem czadem. Akcja otrzymała
patronat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu
Higieny.
Kategoria:
EDUKACJA
Tematyka:
PROFILAKTYKA WS. ZATRUĆ
TLENKIEM WĘGLA

Opis projektu:

Krajowa Izba Kominiarzy i przedstawiciele trzech religii - PRAWOSŁAWNEJ,
KATOLICKIEJ i MUZUŁMAŃSKIEJ wzięli udział w kampanii edukacyjnej mającej
na celu edukację ukierunkowaną na uchronienie Polaków przed zatruciem
tlenkiem węgla. Obrazek z wizerunkiem świętego Floriana, będący
jednocześnie instrukcją, jak uchronić się przed zatruciem czadem,
był rozdawany przez duchownych w trakcie kolędy.
Więcej informacji: https://florian.prowly.com

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Zaangażowanie agencji:
5 miesięcy współpracy i ok. 200 h pracy konsultantów
Doradztwo komunikacyjne
Media relaaons
Produkcja graﬁk i ﬁlmów

Wyniki (mediowe):
Ok. 50 publikacji
Udział reprezentantów projektu w
informacyjnych programach telewizyjnych i
radiowych np. TVP, Polskie Radio Program 3

MISTRZOSTWA ŚWIATA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ
dla

Współpraca od 2016 roku, realizacja wydarzenia 02-07.2019
Najważniejszy rezultat:

Corocznie ok. 300 dzieci z domów dziecka z całego świata przyjeżdża
do Polski, aby walczyć o mistrzostwo. Mecze finałowe gromadzą
corocznie publiczność liczącą ok 8 tys. na stadionie, a od czasu
realizacji transmisji w sieci, ok 30 tys. oglądających relację online.
Kategoria:

Opis projektu:

SPOŁECZEŃSTWO

Celem komunikacji medialnej jest budowanie społecznej świadomości
wydarzenia, aby zapewnić maksymalną frekwencję i rozgłos
w mediach ogólnopolskich oraz zagranicznych. Ideą strategii było
odejście od starego wizerunku charytatywnego „pomagania
biednym” na rzecz nowego - Puchar jako „najlepsza impreza rodzinna
w mieście”. Wydarzenie dodatkowo wspierały gwiazdy piłki nożnej,
rozegrany został również Wielki Mecz Gwiazd TV vs. Internet.
Wsparcie komunikacyjne wydarzenia zaowocowało Ponad 1110
publikacji (wygenerowanych w ciągu 10 dni) w Internecie, prasie,
radiu, telewizji i mediach społecznościowych o zasięgu ponad 44,3
mln i ok. 4,5 mln PLN w AVE.

Tematyka:
AKTYWIZACJA DZIECI
Z DOMÓW DZIECKA

Forma współpracy:
STAŁA

Więcej informacji na stronie: www.nadziejanamundial.pl

Zaangażowanie agencji:
Wyniki mediowe:
Corocznie ok 7 miesięcy ciągłej współpracy, ok. 200 h konsultantów
Ponad 1 110
Doradztwo strategiczne i komunikacyjne oraz wsparcie organizacyjne
Publikacji i 4,5 mln AVE
Media relabons, social media, biuro prasowe
Organizacja konferencji prasowej przed Mistrzostwami Świata
Wsparcie komunikacyjne Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej
Współorganizacja i komunikacja medialna Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Ponad 44,3 mln zasięgu

30 tys. widzów transmisji live z
meczu

LEADERSHIP ACADEMY FOR POLAND
dla

maj 2016 – obecnie
Najważniejszy rezultat:

Wzrost zainteresowania udziałem w Akademii, co znajduje odzwierciedlenie
w statystykach rekrutacyjnych. W ramach III edycji LAPo 1 miejsce starało się
15 kandydatów
Opis projektu:

Kategoria:
EDUKACJA
Tematyka:
ROZWÓJ DOBREGO
PRZYWÓDZTWA

Forma współpracy:
STAŁA

Graling od 2016 r. prowadzi komunikację dla Leadership Academy for Poland
(LAP) – programu rozwoju dobrego przywództwa dla Polski, realizowanego
z udziałem profesorów z najbardziej prestiżowych ośrodków edukacyjnych
na świecie.
Grayling wspiera LAP w zakresie pozycjonowania ekspertów – wykładowców
Akademii, relacji z mediami, przygotowywania materiałów prasowych
i doradztwa w komunikacji z partnerami oraz uczestnikami szkoleń. Kluczowym
momentem współpracy jest prowadzona co roku kampania promującą
rekrutację do kolejnej edycji Akademii, której celem jest szerokie dotarcie
do potencjalnych kandydatów oraz ekspertów zainteresowanych tematyką
przywództwa i edukacji. Działania koncentrują się na współpracy z mediami
lokalnymi oraz branżowymi.
Więcej informacji na stronie: www.center-for-leadership.org

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

3 lata współpracy i ok. 720 h konsultantów
Wsparcie medialne procesu rekrutacji
Doradztwo komunikacyjne
Pozycjonowanie ekspertów
Media relations

<60 publikacji nt. rekrutacji
do III edycji LAP

Ponad 900 tys. zasięgu

JEDEN DZIEŃ WART CAŁE ŻYCIE
dla

sierpień – wrzesień 2018
Najważniejszy rezultat:

Skuteczne dotarcie z przekazem do mediów oraz influencerów. Pozyskanie
do współpracy pro bono 17 znanych osób, głównie aktorów, którzy w sumie
opublikowali 60 postów w mediach społecznościowych.
Opis projektu:

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
Tematyka:
PROBLEM SAMOBÓJSTW
WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Co roku odnotowuje się drastyczny wzrost prób samobójczych i samobójstw
występujących wśród młodzieży. Polska jest na drugim miejscu w Europie
pod względem samobójstw nieletnich. W 2017 r. w Polsce 469 osób w wieku
do 24. roku życia popełniło samobójstwo. Wszystkich zamachów samobójczych
odnotowano 5276.
Celem kampanii współrealizowanej dla fundacji Zobacz… Jestem! przez Havas PR
Warsaw było zwrócenie uwagi na rosnącą skalę problemu samobójstw wśród
dzieci i młodzieży oraz zbudowanie świadomości, że to problem, który dotyczy
każdego. Dodatkowym celem było wsparcie oraz zainspirowanie rodziców
do spędzania czasu z dziećmi.
Więcej informacji na stronie: http://zobaczznikam.pl/jeden-dzien/

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

1,5 miesiąca współpracy – wsparcie komunikacyjne kampanii
2 konsultantów – 80 h
Opracowanie komunikatu prasowego, dystrybucja
Media reladons, inﬂuencer reladons i social media

40 publikacji w tym materiał
w Faktach TVN oraz w
Pytaniu na Śniadanie TVP2

Mediowa wartość
kampanii 2 mln PLN

17 celebrytów zaangażowanych w
akcję
60 postów w social media
Wartość 250 000 PLN

Fundacja im. Stefana Batorego
dla

sierpień 2019
Najważniejszy rezultat:

Przekazanie 10 lokalnym koordynatorom programu „Masz głos” wiedzy
pozwalającej im bardziej skutecznie realizować ich cele komunikacyjne
oraz budować relacje z przedstawicielami mediów lokalnych.
Opis projektu:

Kategoria:
ORGANIZACJA NON PROFIT
Tematyka:
WSPIERANIE DEMOKRACJI W
POLSCE

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

„Masz Głos” to jedna z inicjatyw realizowanych przez Fundację Batorego, której
celem jest budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną
a władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności
za losy gminy wśród mieszkanek i mieszkańców, a także zwiększanie ich udziału
w życiu publicznym.
Tegoroczna edycja programu skupia się na zachęceniu jak największej liczby
Polaków do udziału w wyborach samorządowych, ale równorzędnie niezmiennie
podkreśla znaczenie aktywnego angażowania się w sprawy lokalnych
społeczności. Uczestnicy planują i realizują działania, wykorzystując możliwe formy
dialogu pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi,
aby doprowadzić do określonej zmiany w swoim otoczeniu, która poprawi życie
mieszkanek i mieszkańców i/lub wzmocni w nich poczucie możliwości wpływania
na decyzje dotyczące ich miejscowości.

Prośba o wstawienie zdjęcia, lub kolażu zdjęć (np.
dwa panoramiczne) najlepiej obrazującego
kampanię lub współpracę
Polecane:
- KV kampanii
- Zdjęcie z konferencji lub akcji
Proszę nie zamieszczać w tym miejscu:
- logo organizacji,
- logo projektu
- bardzo wielu zdjęć w formie kolażu, które staną
się nieczytelne
Prośba, aby zdjęcie zmieściło się przeznaczonym
miejscu.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki:

W sierpniu 2019 roku konsultanci Agencji H+K przeprowadzili dla przedstawicieli
Fundacji oraz lokalnych koordynatorów programu „Masz Głos” szkolenie medialne
pro bono dotyczące modelu współpracy z mediami lokalnymi.
25 godzin 2 osób na stanowiskach Account Director.

Wyposażenie koordynatorów największej polskiej akcji profrekwencyjnej w wiedzę
jak komunikować się z mediami. Tegoroczna kampania osiągnęła wiele milionów
dotarcia.

NAJSŁODSI – FUNDACJA MICHAŁA FIGURSKIEGO
dla

październik 2018 – on going
Najważniejszy rezultat:

Wypracowanie strategii działań dla nowo powstałej Fundacji Michała Figurskiego
“Najsłodsi” oraz zdefiniowanie jej misji, celów oraz kluczowych inicjatyw.
Opis projektu:

Kategoria:
ZDROWIE
I ORGANIZACJE PACJENCKIE
Tematyka:
EDUKACJA
NT. CUKRZYCY

Forma współpracy:
STAŁA

Cukrzyca, ze względu na ogrom zachorowań, nabiera dziś cech epidemii
społecznej. Szacuje się, że tylko w Polsce jest 2,5-3 miliony osób chorych
i co najmniej 500 tysięcy ludzi, którzy posiadają predyspozycję do zachorowania
lub nie są świadomi występującyh symptomów. Wśród nich jest wielu młodych
ludzi.
Celem Fundacji “Najsłodsi” jest przekonanie nastoletnich diabetyków, że życie
z chorobą, choć obarczone szeregiem restrykcji i ryzyka, może być szczęśliwe,
twórcze i pełnowartościowe. Natomiast ukrywanie cukrzycy oraz bunt prowadzą
wyłącznie do pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiając wdrożenie skutecznej
terapii.
Fundacja skupi się na organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych, podczas
których prowadzone będą działania edukacyjne oraz badania przesiewowe.
Ponadto “Najsłodsi” zorganizują kampanie społeczne i zaangażują się w kwesty
na rzecz organizacji terapeutycznych czy placówek medycznych, aby finalnie
powstał pierwszy w Polsce Instytut Diabetologii.

Zaangażowanie agencji:
Od października 2018 roku świadczone usługi doradztwa strategicznego i
komunikacyjnego dla rozpoczynającej działalność organizacji non-proﬁt.
8 miesięcy i około 60h pracy konsultantów, w tym przede wszystkim CEO H+K
Strategies.

Prośba o wstawienie zdjęcia, lub kolażu zdjęć (np.
dwa panoramiczne) najlepiej obrazującego
kampanię lub współpracę
Polecane:
- KV kampanii
- Zdjęcie z konferencji lub akcji
Proszę nie zamieszczać w tym miejscu:
- logo organizacji,
- logo projektu
- bardzo wielu zdjęć w formie kolażu, które staną
się nieczytelne
Prośba, aby zdjęcie zmieściło się przeznaczonym
miejscu.

Wrocław Business Run
dla

kwiecień-wrzesień 2017 i 2018
Najważniejszy rezultat:

Zebranie ponad 300 tys. zł na pomoc dla osób po amputacjach
i z chorobami układu ruchu.
Opis projektu:

Kategoria:
Zdrowie i organizacje
pacjenckie
Tematyka:
Pomoc osobom po
amputacjach
i z chorobami układu ruchu

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Poland Business Run to największy charytatywny bieg w Polsce, odbywający
się w 9 miastach jednocześnie. We Wrocławiu kluczowe było zwiększenie
świadomości na temat imprezy oraz jej charytatywnego charakteru, a także
odróżnienie jej od innego wydarzenia o podobnej charakterystyce
organizowanego w mieście – Biegu Firmowego. Wykorzystując komunikację
w mediach, social mediach oraz mailingi każdego roku udało się zachęcić
do udziału w biegu rekordową liczbę biegaczy – w większości przedstawicieli
wrocławskich korporacji.
Między innymi dzięki działaniom komunikacyjnym fundacja PBR zebrała ponad
115 tys. zł w 2017 roku oraz ponad 200 tys. zł w 2018 roku. W ciągu tych dwóch
lat współpracy pomoc otrzymało 15 beneficjentów z Dolnego Śląska, a także
wrocławska fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.
Więcej informacji na stronie polandbusinessrun.pl

Zaangażowanie agencji:

Wyniki

Ok. 200 h konsultantów/rok
Doradztwo komunikacyjne
Media relations
Social media
Wsparcie organizacyjne

Średnio 38-procentowy
wzrost liczby biegaczy rok do
roku

138-procentowy wzrost
liczby ﬁrm, które zgłosiły
drużynę w 2018 roku w
porównaniu do roku 2016

Pomoc 15 osobom
z Dolnego Śląska oraz jednej
fundacji

CIRCULAR WEEK 2018 (INSTYTUT INNOWO)
dla

październik – listopad 2018
Najważniejszy rezultat:

Wsparcie Instytutu INNOWO w organizacji pierwszej polskiej edycji Circular Week.
Zawiązanie koalicji 32 partnerów. W wydarzeniach w 11 miastach wzięło udział
ponad 700 uczestników.
Opis projektu:

Kategoria:
ŚRODOWISKO
I EKOLOGIA
Tematyka:
WALKA
Z ODPADAMI.
PROPAGOWANIE POSTAW
EKOLOGICZNYCH
Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Od 1 sierpnia 2018 r. (Dzień Długu Ekologicznego) żyjemy na kredyt, nasz
globalny dług wobec Ziemi systematycznie rośnie, a karne odsetki, w postaci
nieodwracalnych konsekwencji dla natury, stale się powiększają. Wszystko
za przyczyną problemu olbrzymiej ilości wytwarzanych odpadów.
Aby zwrócić uwagę na ten problem, zorganizowano pierwszy polski Circular
Week. Inicjatorem i głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Innowacji
i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Działania podjęte w ramach Tygodnia
Gospodarki Obiegu Zamkniętego miały na celu edukację i promocję postaw,
zachowań i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej. Ważnym motywatorem
była również chęć zainicjowania podczas cyklu wydarzeń dyskusji na temat
możliwości ograniczania powstawania odpadów i wykorzystywania surowców
wtórnych w wielu różnych branżach, m.in. modowej, spożywczej czy budowlanej.
Więcej informacji o
www.circularweek.org

wydarzeniach

Circular

Week

2018

Zaangażowanie agencji:

Wyniki (mediowe):

1,5 miesiąca współpracy i ok. 80 h konsultantów
Przygotowanie koncepcji badania opinii
Udział w debacie w roli eksperta
Media relations
Doradztwo komunikacyjne

Blisko 60
publikacji

na

stronie:

Blisko 500 tys. zasięgu

FUNDACJA MARATON WARSZAWSKI
dla

Pomagamy od 2007 roku
Najważniejszy rezultat:

Zebranie przeszło 5 000 000 zł na cele partnerskich fundacji charytatywnych.
Opis projektu:

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
Tematyka:
BIEGANIE CHARYTATYWNE /
PROMOCJA AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ

Forma współpracy:
STAŁA

Fundacja „Maraton Warszawski” została założona w 2002 roku. Jej główną misją jest
popularyzacja biegania w Polsce, wsparcie zarówno profesjonalnych zawodników
jak i biegaczy-amatorów, a także poprawa standardów organizacyjnych imprez
biegowych. Fundacja organizuje między innymi: Maraton Warszawski, Półmaraton
Warszawski, Ekiden oraz cykl imprez biegowych „Puchar Maratonu Warszawskiego”.
#BiegamDobrze to pierwszy biegowy projekt w kraju, który oparty jest na modelu
aktywnej charytatywności. Początek akcji miał miejsce przy 37. PZU Maratonie
Warszawskim w 2015 roku. Od tego czasu #BiegamDobrze jest elementem każdego PZU
Maratonui Półmaratonu Warszawskiego oraz Sztafety Maratońskiej Ekiden. 29 stycznia
2017 roku odbył się specjalny bieg #BiegamDobrze dla Aleppo.
Agencja Partner of Promotion od 2010 roku wspiera kontynuację tradycji najstarszego
maratonu w Polsce, zorganizowanego po raz pierwszy w 1979 roku prowadząc
komunikację wszystkich imprez w cyklu rocznym FMW.
Więcej informacji na stronie: www.pzupolmaratonwarszawski.com

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe (2018 rok):

Doradztwo komunikacyjne
Media relaCons
Organizacja konferencji prasowych
Wsparcie w organizacji wydarzeń
9 lat współpracy i 9 050 godz. pracy konsultantów
Około 3 000 godzin pracy w ciągu ostatnich trzech lat

7618
publikacji

7 813 913 – zasięg w mediach
społecznościowych

RAZEM SPEŁNIAMY MARZENIA
dla

Pomagamy od 2016 roku
Najważniejszy rezultat:

W ramach programu „Razem Spełniamy Marzenia” spełniono już ponad 8000
marzeń nieuleczalnie chorych dzieci.
Opis projektu:

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE/KAMPANIE
AKTYWIZUJĄCE
I PROMUJĄCE WOLONTARIAT

Tematyka:
WSPARCIE NIEULECZALNIE
CHORYCH DZIECI

Fundacja Mam Marzenie pomaga realizować marzenia dzieci cierpiących
na nieuleczalne, zagrażające ich życiu choroby. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy
oraz wsparciu agencji Partner of Promotion udało się spełnić marzenia już ponad 8000
dzieci. Spełnione marzenia sprawiły, że w trudnych chwilach na twarzach chorych oraz
ich rodzin pojawił się uśmiech. Dzięki naszym działaniom nadaliśmy pozytywnego
rozgłosu inicjatywom realizowanym przez Fundację, a tym samym wsparliśmy
pozyskiwanie wolontariuszy oraz darczyńców. O kampanii mówi się w prasie,
internecie, radiu i telewizji, w tym w programach z kilkumilionową publicznością.
Wspieramy Fundację Mam Marzenie poprzez promocję takich wydarzeń jak m.in.
Kolacja Marzeń, Ogólnopolski Dzień Marzeń czy Koncerty z cyklu Magia Marzeń.
Corocznym uwieńczeniem pracy Fundacji jest Wielka Gala Charytatywna.

Prośba o wstawienie zdjęcia, lub kolażu zdjęć (np.
dwa panoramiczne) najlepiej obrazującego
kampanię lub współpracę
Polecane:
- KV kampanii
- Zdjęcie z konferencji lub akcji
Proszę nie zamieszczać w tym miejscu:
- logo organizacji,
- logo projektu
- bardzo wielu zdjęć w formie kolażu, które staną
się nieczytelne
Prośba, aby zdjęcie zmieściło się przeznaczonym
miejscu.

Forma współpracy:
STAŁA
Zaangażowanie agencji:
Doradztwo komunikacyjne
Media relafons i social media
Organizacja wydarzeń prasowych
Współpraca z ambasadorami
4 lata współpracy i 1 600 godz. pracy konsultantów
Około 1200 godz. pracy konsultantów w ciągu ostatnich 3 lat

Wyniki (mediowe):
8344 publikacje/ wzmianki w okresie 01.201612.2018
Szacunkowe AVE (wg danych PSMM):
24 533 892 zł

Kampanię wsparło blisko 100 znanych osób, w
tym ambasadorka Fundacji Mam Marzenie –
Małgorzata Kożuchowska.

RAZEM POKONAMY RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
dla

2017 - 2019 (ongoing)
Najważniejszy rezultat:

Zwiększenie świadomości społecznej rdzeniowego zaniku mięśni oraz refundacja
pierwszej terapii – leku nusinersen od stycznia 2019 r.
Opis projektu:

Kategoria:
Zdrowie i organizacje
pacjenckie
Tematyka:
Podniesienie świadomości
choroby i potrzeba refundacji
terapii

Agencja wspiera działania Fundacji SMA, których celem jest prowadzenie
działalności edukacyjnej i zwiększanie świadomości społecznej dot. SMA
(rdzeniowego zaniku mięśni).
Agencja skupiła się ponadto na budowaniu rozpoznawalności przedstawicieli
Fundacji – Prezesa Kacpra Rucińskiego, Doroty Raczek i Kamili Górniak wśród
dziennikarzy oraz kluczowych decydentów ochrony zdrowia w Polsce.
W okresie współpracy Fundacja skupiała się ponadto na komunikowaniu
potrzeby refundacji pierwszej terapii przeciwko SMA – leku nusinersen.

Prośba o wstawienie zdjęcia, lub kolażu zdjęć (np.
dwa panoramiczne) najlepiej obrazującego
kampanię lub współpracę
Polecane:
- KV kampanii
- Zdjęcie z konferencji lub akcji
Proszę nie zamieszczać w tym miejscu:
- logo organizacji,
- logo projektu
- bardzo wielu zdjęć w formie kolażu, które staną
się nieczytelne
Prośba, aby zdjęcie zmieściło się przeznaczonym
miejscu.

Forma współpracy:
STAŁA

Zaangażowanie agencji:
Regularne działania od 2017 r.
2 lata współpracy i ok. 550h pracy konsultantów
Wsparcie merytoryczne – opracowanie dokumentów komunikacyjnych
Media relations
Wsparcie w organizacji eventów (Weekend ze SMA-kiem 2017, 2018, 2019)

Wyniki (mediowe):
Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w licznych
konferencjach prasowych:
-Forum Rynku Zdrowia (2017, 2018)
- Kongres Wyzwań Zdrowotnych (2018)
- Forum Ekonomiczne w Krynicy (2017, 2018)

Patronaty honorowe Pierwszej Damy i
Ministra Zdrowia dla wydarzeń
organizowanych przez Fundację i
obecność decydentów

NIE CHCĘ BYĆ STRAŻAKIEM
dla

2016
Najważniejszy rezultat:

Przełamanie stereotypów dotyczących zdolności do pracy osób
z niepełnosprawnościami, docenienie kampanii przez media oraz
przedstawicieli wybranych instytucji państwowych
Opis projektu:

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
Tematyka:

78% Polaków z niepełnosprawnością nie pracuje. Patrząc przez pryzmat
stereotypów, pracodawcy postrzegają ich jako niezdolnych do wykonywania
większości zawodów. Polskie kampanie społeczne dotyczące osób
z niepełnosprawnościami najczęściej pogłębią te stereotypy.

Forma współpracy:

Postanowiliśmy przełamać tabu i zmienić zasady komunikacji problemu
niepełnosprawności w pracy. Poprzez casting online zaprosiliśmy ludzi
z całej Polski – z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – do nakręcenia
humorystycznego filmu, w którym wcielą się w role strażaków.
Chcieliśmy w ten sposób przełamać tabu i pokazać, że osoby
z niepełnosprawnościami są świadome swoich ograniczeń, ale z powodzeniem
sprawdzają się w wielu innych zawodach.

PROJEKTOWA

Więcej informacji na stronie http://walk.pl/cases/nie-chce-byc-strazakiem/

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W
PRACY

Zaangażowanie agencji:
ok. 120 godzin pracy zespołu PR
Strategia i koncepcja kampanii wypracowana przez Walk Crea]ve,
Komunikacja – Walk PR

Wyniki mediowe:
Ponad 9 milionów widzów
(Internet + TV)

• Zwrócenie uwagi Ministra
Pracy i Polityki Społecznej;
• ZUS wyemitował spot
• Wsparcie medialne TVP

• Cannes Lions – Brąz (PR)
• Srebrny Spinacz za kampanię
społeczną

NIEWIDZIALNI
dla

2016/2017
Najważniejszy rezultat:

Zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy osób bezdomnych
Opis projektu:

Forma współpracy:

Od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. w Polsce z powodu wychłodzenia
zmarło 90 osób (dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa).
Celem kampanii było zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem
bezdomności w Polsce. W Warszawskiej Fundacji Kapucyńskiej poznaliśmy
trzech bezdomnych literatów i postanowiliśmy wydać wybrane teksty
ich autorstwa jako zbiór. Książka o bezdomności miała silnie nawiązywać
do tematyki dlatego wykonana została z tektury odpadkowej wykończonej
taśmą pakową naklejaną własnoręcznie przez osoby bezdomne z Fundacji.
Wydruk tekstów farbą termoaktywną umożliwiał odczytanie treści jedynie
w określonych warunkach – w odpowiednio niskiej temperaturze.
W akcję zaangażowali się ludzie kultury: krytycy literaccy z GW, TVP Kultura,
Polityki, portalu Dwutygodnik.com profesjonalnie (i wysoko) ocenili wartość
literacką tekstów.

PROJEKTOWA

Więcej informacji na stronie www.walk.pl/cases/niewidzialni

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
Tematyka:
BEZDOMNOŚĆ

Zaangażowanie agencji:
ok. 120 godzin pracy zespołu PR
Współpraca działów: Creative, Design i PR

Wyniki mediowe:
AVE: 1 348 656 zł

• Prawie 12 mln zasięgu
• Nominacja do Cannes
Lions

Bardzo ciepłe przyjęcie przez
opinię publiczną – brak
negatywnych komentarzy.

PIERWSZA DOBA BEZ SMOGU
dla

2018
Najważniejszy rezultat:

Nagłośnienie problemu jakim jest smog i zwrócenie uwagi opinii publicznej
na tę kwestię w celu wspólnego wypracowywania rozwiązań
Opis projektu:

Forma współpracy:

Raport NIK z 2018 r. wskazuje, że stan powietrza w Polsce plasuje nas
w niechlubnej czołówce krajów Unii Europejskiej. Europejska Agencja Środowiska
podaje natomiast, że rocznie z powodu skażonego powietrza umiera ponad 46
tys. Polaków.
W trosce o zdrowszą przyszłość
namówiliśmy znanych Polaków żeby
zaangażowali się w kampanię antysmogową i wstrzymali oddech na jak najdłużej
mogą. Skoro smog jest tak powszechny, zdaje się, że można go uniknąć jedynie
nie oddychając. Wstrzymywanie oddechu jest punktem wyjścia do tytułowego
założenia akcji: zebrania Pierwszej Doby bez Smogu.
Dzięki prostemu mechanizmowi, do viralowej akcji łatwo dołączyć i wyrazić swoje
zaangażowanie. Każdy wstrzymany oddech otagowany na Instagramie
@wstrzymajsmog zostaje automatycznie dodany do zegara zliczającego łączny
czas bez smogu.

PROJEKTOWA

Więcej informacji na stronie https://wstrzymajsmog.pl

Kategoria:
ŚRODOWISKO I EKOLOGIA
Tematyka:
ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA

Zaangażowanie agencji:
ok. 90 godzin pracy zespołu PR
Współpraca działów: Creaave i PR
Stworzenie strony www, obsługa social media, media relaaons

Wyniki (mediowe):
AVE: 1 792 582 zł

• Zaangażowanie 56
ambasadorów pro bono
• Dotarcie do ponad 12,14
mln

Wyświetlenie spotu kampanii
na szczycie klimatycznym
COP24

WOJNA Z RAKIEM – KAMPANIA 1%
dla

luty – kwiecień 2016
Najważniejszy rezultat:

Kategoria:
ZDROWIE I ORGANIZACJE
PACJENCKIE
Tematyka:
KAMPANIA 1% - ŚRODKI NA
FUNKCJONOWANIE FUNDACJI
I WSPARCIE PACJENTÓW
ONKOLOGICZNYCH
Forma współpracy:
PROJEKTOWA

W 2016 roku liczba nowych darczyńców zwiększyła się o 55%, a wartość przekazanej
kwoty 1% wzrosła o 11% (618 mln PLN). Samej tylko „Alivii” przekazano o 85% więcej
środków (ok. 2,9 mln PLN), dzięki czemu Fundacja weszła do pierwszej pięćdziesiątki
beneficjentów 1% przekazanego podatku wśród OOP (32. miejsce) - był to trzeci wynik pod
względem zanotowanego wzrostu). Walką z rakiem udało się poruszyć nowe grupy osób,
przede wszystkim tych, którzy nie czują się blisko związani z tematem nowotworów.
Opis projektu:

Alivia to organizacja wspierająca pacjentów onkologicznych w ich walce z chorobą.
Zważywszy na to, że w Polsce państwo niemal nie refunduje nowoczesnych terapii, pacjenci
onkologiczni potrzebują realnej pomocy z zewnątrz - pieniędzy. Ale też rzecznika, który
będzie ich reprezentował w walce z rządem o zmiany w legislacji i politykę refundacyjną.
Tym zajmuje się Fundacja Alivia, której działanie może wesprzeć każdy z nas, m.in.
przekazując swój 1% z podatku. Okres kampanii 1% to jednak czas, gdy wszystkie NGO’sy
rywalizują z całych sił – dlatego, by dotrzeć do darczyńców, trzeba się przebić i wyróżnić
spośród setek potrzebujących. To od buzz wokół danej kampanii zależy też czy otrzyma ona
darmowe czasy na emisję spotów etc. – PR jest więc wyjątkowo ważny. Ideą kampanii Alivii
było wyjście poza standardowe schematy przypisywane kampaniom społecznym
i szokowanie – brutalnym przekazem i gamingowym formatem. Rolą PR, za który
odpowiadało Big Picture, było wykreowanie całych ‚earned media’ i publikacji o Fundacji,
problemie kampanii, a także buzz w branży, dający dodatkowe czasy antenowe.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

3 miesiące współpracy - ok. 40h stratega i 200 h
konsultantów. Cennikowo: ok. 74 tys. PLN ne]o
Doradztwo komunikacyjne
Media rela_ons i social media

Ponad 120
Publikacji mediowych

Spot kampanii był 4.
najpopularniejszą reklamą
na YouTube w lutym 2016

Złota Nagroda Effie 2017
MIXX Awards 2016 - kategoria Public Service and
Non-profit Campaign
Kampania Społeczna Roku 2016 - wyróżnienie

WOJNA Z RAKIEM
dla

luty – kwiecień 2017
Najważniejszy rezultat:

Zebranie ponad 2,7 mln zł w ramach rozliczeń z 1%, przekazanych bezpośrednio
na leczenie podopiecznych oraz na działalność rzeczniczą Fundacji.
Opis projektu:

Kategoria:
ZDROWIE I ORGANIZACJE
PACJENCKIE
Tematyka:
WSPARCIE POLSKICH
PACJENTÓW
ONKOLOGICZNYCH
W WALCE Z CHOROBĄ
Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Rak jest podstępną chorobą, która bezpośrednio lub pośrednio dotyka nas
wszystkich. Zmagania z nią to prawdziwa walka, w której amunicją jest wiedza
i niezbędne do leczenia środki finansowe. W obliczu często niewystarczającej
opieki medycznej i braku skutecznego leczenia, pacjenci onkologiczni w Polsce
muszą wiedzieć, jak zwiększyć swoje szanse na pokonanie choroby.
Jak co roku, gorący okres komunikacji 1% i rywalizacji o uwagę mediów, wymagał
niestandardowych rozwiązań. W ramach kampanii 1% zorganizowaliśmy Narodowy
Test Wiedzy o Walce z Rakiem, czyli badanie wiedzy Polaków o profilaktyce,
diagnostyce oraz leczeniu chorób nowotworowych. Podkreśliliśmy, że oprócz
kwestii finansowych, wiedza to bardzo ważne narzędzie do prowadzenia skutecznej
walki z rakiem. Wykreowanie dodatkowego jakościowego kontekstu i kontentu
dla mediów pozwoliło generować publikacje nie tylko relacjonujące samą
kampanię, ale jakościowe, poświęcone problemowi.
Więcej informacji na stronie: www.alivia.org.pl

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

3 miesiące współpracy, ok. 20h stratega i ok. 100 h konsultantów.
Cennikowo: ok. 36 tys. PLN
Doradztwo komunikacyjne
Media relations i social media

Ponad 60
Publikacji mediowych

Dotarcie do ponad 3 mln osób

WOJNA Z RAKIEM
dla

luty – kwiecień 2018
Najważniejszy rezultat:

Zebranie ponad 3,1 mln zł w ramach rozliczeń z 1%, przekazanych bezpośrednio
na leczenie podopiecznych oraz na działalność rzeczniczką Fundacji.
Opis projektu:

Kategoria:
ZDROWIE I ORGANIZACJE
PACJENCKIE
Tematyka:
WSPARCIE POLSKICH
PACJENCTÓW
ONKOLOGICZNYCH W WALCE
Z CHOROBĄ
Forma współpracy:
PROJEKTOWA

„Tsunami onkologiczne” w Polsce nie traci na sile, a pacjenci onkologiczni wciąż muszą walczyć
o leczenie zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Statystyki są bezlitosne - co czwarty
z nas zachoruje na raka, a co piąty umrze z powodu nowotworu. Niestety obecnie przeciętny Polak
ma o 20 proc. mniejsze szanse na przeżycie 5 lat z chorobą nowotworową w porównaniu
z mieszkańcami innych krajów Europy. Efektywność leczenia w naszym kraju zmienia się w zbyt
wolnym tempie, do tego występują duże nierówności w dostępie do niego ze względu
na poszczególne regiony.
Pomogliśmy Fundacji Alivia kolejny raz wywołać debatę oraz zwrócić uwagę na wciąż aktualną
i alarmującą sytuację polskich pacjentów onkologicznych w kwestii dostępu do leczenia.
Wsparliśmy komunikację zachęcającą do rozliczania 1% na rzecz Fundacji. Przy okazji działań
na rzecz kampanii, zorganizowaliśmy także 3-miesięczne szkolenie przedstawiciela Alivii pod kątem
komunikacji i media relations.
Więcej informacji na stronie: www.alivia.org.pl

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

3 miesiące współpracy i ok. 20h pracy stratega oraz 150 h pracy konsultantów
Cennikowo: ok. 45 tys. PLN
Doradztwo komunikacyjne
Media relations i social media

Ponad 100
publikacji mediowych

MŁODZI MISTRZOWIE
dla

lipiec 2018 – sierpień 2018
Najważniejszy rezultat:

W I edycji odbyło się ponad 40 treningów w dwóch lokalizacjach.
Opis projektu:

Kategoria:
POMOC BEZPOŚREDNIA
Tematyka:
UBÓSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Giganci polskiej sceny sportowej MMA, znani na całym świecie wojownicy
oraz najlepsi warszawscy trenerzy sportów walki, spotkali się na wspólnej arenie:
w projekcie społecznym pod hasłem „Młodzi Mistrzowie”. Program, który wystartował
w Warszawie, ma prostą ideę: zapewnienie możliwości trenowania sportów walki
dzieciakom z najbiedniejszych rodzin. To pomocna dłoń od federacji KSW i klubu
Akademia Gorila – ich liderzy wierzą, że sport to dla wielu młodych w trudnej sytuacji
najlepsza droga do wyjścia na prostą, uwierzenia w siebie i realizacji marzeń.
W rekrutacji na darmowe treningi organizatorzy współpracują z fundacjami
wspierającymi młodzież w trudnej sytuacji. Darmowe treningi odbywają się dwa razy
w tygodniu, w klubach w Śródmieściu i na Żoliborzu. Być może to właśnie tam pojawi
nowy talent na miarę Mameda Khalidova…
Big Picture, które współpracuje na stale korporacyjnie z KSW, wsparło ten projekt
pro bono.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

Współpraca projektowa oraz ok. 30 h stratega i konsultantów
Cennikowo: ok. 10 tys. PLN
Doradztwo komunikacyjne
Media relations i social media

Szeroki buzz w mediach i kanałach poświęconych
sportom walki, audycje radiowe poświęcone tematyce
kampanii w RDC oraz Czwórka Polskie Radio

#LOOKBEYONDBORDERS – SPÓJRZMY SOBIE W OCZY
dla

V – VIII 2016
Najważniejszy rezultat:
LookBeyondBorders to pierwsza tak silna polska i najbardziej efektywna w historii
światowego Amnesty International kampania walcząca z tabloidyzacją dyskusji
o uchodźcach. Mówiły o niej media na całym świecie. Miała 930 mln zasięgu.
W okresie, gdy polski rząd wysyła w świat i do wewnątrz kraju radykalny sygnał
ksenofobii, pokazaliśmy światu, że w Polsce potrafimy też myśleć inaczej.
Opis projektu:

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE I WIZERUNEK
POLSKI NA ŚWIECIE
Tematyka:
UCHODŹCY WE
WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

W ostatnich latach świat stanął w obliczu największego kryzysu humanitarnego
w historii, tymczasem polski rząd zaczął wysyłać przekaz wrogości wobec uchodźców.
Niezależnie od poglądów, sam jego ton jest fatalny w skutkach – w UE tworzy nam wizerunek
państwa, które nie dojrzało do wspólnoty i solidarności. Kampania zainspirowana przez
Amnesty International, wspierana przed DDB oraz Big Picture, dała sygnał światu i UE,
że Polacy potrafią myśleć inaczej. A Polakom pokazała inną, ludzką perspektywę spojrzenia
na problem uchodźców.
Idea kreatywna: 20 lat temu psycholog Arthur Aron odkrył, że 4 minuty patrzenia sobie
w oczy potrafią zbliżyć do siebie ludzi. A co gdybyśmy zatrzymali się na chwilę i spojrzeli
na tych, z którymi na co dzień pozornie wszystko nas dzieli? Amnesty International
w projekcie opartym na filmowym eksperymencie przypomniało, że – szczególnie dziś, gdy
świat zdaje się tonąć w podziałach oraz konfliktach – zawsze warto patrzeć na sprawy także
z perspektywy drugiego człowieka. Film Look Beyond Borders zrealizowany w Berlinie,
wychodząc od symbolicznego spotkania Europejczyków z uchodźcami staje się uniwersalną
metaforą.
Kampania dostępna pod linkiem : https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

Współpraca projektowa oraz ok. 40h pracy stratega i 300h pracy
konsultantów.
Cennikowo: ok. 100 tys. PLN
Public Affairs
Media relations, influncer marketing i social media

Ponad 820 publikacji na świecie (w 46 krajach)
O kampanii informowały najbardziej presgżowe
media ze świata, m.in. CNN, BBC, Die Welt, El
País, Euronews, Huﬃnjon Post, czy India Today.

Ponad 150 publikacji o zasięgu
36,9 mln w polskich mediach

Łączny zasięg kampanii 930
mln. (publikacje w mediach
i wyświetlenia ﬁlmu na
YouTubie i Facebooku)

COŚ DO NICH MAM
dla

Październik 2018

Najważniejszy rezultat:
Miernikiem sukcesu kampanii było zainteresowanie darmową pulą badań w ramach akcji.
Już pierwszego dnia kampanii wyczerpała się cała pula, a w kolejnych pytania o badanie USG
nie ucichały. Ponad 80% kobiet, które zapisały się na badanie diagnostyczne piersi i blisko 50%,
które w tym okresie takie badanie wykonały twierdzi, że zrobiły to pod wpływem kampanii
„Coś do nich mam”.

Kategoria:
ZDROWIE I ORGANIZACJE
PACJENCKIE
Tematyka:
EDUKACJA NA TEMAT
PROFILAKTYKI LECZENIA
RAKA PIERSI
Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Opis projektu:

Większość dziewczyn nie robi USG piersi. Powód? Unikają regularnych badań, bo… boją się wyniku.
Trudno jest im też przełamać barierę i pójść na badanie po raz pierwszy. Kampanię oparliśmy
na premierze zupełnie wyjątkowego na polskim rynku produktu – żelu, którego wystarczy użyć raz
w roku, aby zachować piękno i potwierdzić zdrowie swoich piersi. Produkt był dopasowany do każde
go kształtu piersi – zezowatych, sterczących, trójkątnych… a nawet silikonowych! Ten cudowny produkt
okazał się być niczym innym jak żelem do USG. Tym samym, którego lekarz używa podczas każdego
badania! Kampania została zrealizowana we współpracy z firmą Avon, przez DDB.
Koncepcja spodobała się licznym gwiazdom i influencerkom, które miały na tyle odwagi, by… pokazać
swoje piersi w kampanii i zabawić się konwencją: Karolina Gilon, Joanna Horodyńska, Joanna
Jabłczyńska, Julia Kuczyńska (Maffashion), Daria Ładocha, Małgorzata Rozenek-Majdan, Barbara
Wrońska, Jessica Mercedes, Julia Wieniawa, Aleksandra Hamkało, Zosia Ślotała. Gwiazdy wspierając
kampanię zachęciły swoje fanki do regularnego badania piersi. W doborze żelu oraz umówieniu się
na badanie wspierał Polki nowy BOT o nazwie „BOOBlabla” dostępny na Messengerze. Dzięki niemu,
w prosty sposób mogły umówić się na dofinansowane badanie USG piersi w gabinetach w całej Polsce.
Big Picture odpowiadało za całe media relacje oraz wspierało influencer relations kampanii.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

Współpraca projektowa - ok. 30h pracy stratega i 60h
konsultantów. Cennikowo: ok. 35 tys. PLN
Doradztwo komunikacyjne
Media relations, influncer marketing i social media

Ponad 130 publikacji mediowych
w samym październiku 2018

Zasieęg kampanii ok. 25 mln.

dla

WIODĄCE NGO’S OBYWATELSKIE
– FUNDACJA BATOREGO, SZKOŁA LIDERÓW I INNE
Bieżące wsparcie consultingowe w planowaniu strategii, kryzysach, kluczowych decyzjach
komunikacyjnych.
Najważniejszy rezultat:
Wyposażenie organizacji, które na co dzień budują społeczeństwo obywatelskie i demokrację
w Polsce, w know how strategów i usprawnienie ich komunikacji.

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE
Tematyka:
WSPARCIE ORGANIZACJI
PROMUJĄCYCH
ZAANGAŻOWANIE
OBYWATELSKIE I DEMOKRACJĘ
Forma współpracy:
STAŁY LUB PROJEKTOWY
CONSULTING STRATEGÓW

Opis projektu:
Organizacje pozarządowe potrzebują pomocy nie tylko w realizacji konkretnych projektów kreatywnych,
akcji czy kampanii. Potrzebują także doradztwa ”korporacyjnego”. Jak odnaleźć się z komunikacją,
pozycjonowaniem i przekazami w świecie coraz bardziej spolaryzowanych mediów i debaty publicznej?
Jak budować komunikację, by tworzyć mosty ponad podziałami politycznymi, budować dialog
w środowisku konfliktu i nie dać się wciągnąć w partyjne awantury? Jak rekrutować wolontariuszy z obu
stron „barykady”? Jak umówić z dnia na dzień ważny wywiad na jedynki? Jak przekonać media, że dana
ustawa, choć wydaje się nudna, ma krytyczne znaczenie? Jak bronić się przed atakami trolli? Te i dziesiątki
innych pytań stawiają nam na co dzień szefowie dużych NGOs i szefowie ich organizacji. Czasem wystarczą
2 czy 3 godziny consultingu stratega, żeby pomóc im pójść w dobrym kierunku z komunikacją. A czasami
potrzebny jest audyt i 30 godzin pracy, by wnioski pokazały, że trzeba „przestawić zwrotnicę”. Czasem
z kolei, poświęcając 10 godzin na reprezentowanie kogoś medialnie w obliczu dużego kryzysu, dajemy
ogromne wsparcie i siłę komuś, kto na co dzień reprezentuje nas wszystkich, budując demokrację.
W Big Picture wierzymy, że taki consulting to bezcenna inwestycja i dajemy go obywatelskim NGOs stale,
na bieżąco.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

Stałe wsparcie: średnio 10/20 h miesięcznie strategów
– cennikowo: 6/ 12 tys. PLN neco/ mies.
Wsparcie projektowe przy większych potrzebach (np. audyt, obsługa ważnego
wydarzenia medialnego) – ok. 30h konsultantów – cennikowo 7,5/ 12 tys. PLN.

Wyniki są jakościowe,
nie ilościowe.

Obok tego, że wsparcie przekłada się często wprost na większe efekty
mediowe, a co za tym idzie – większy wpływ NGOs, kluczowe wydaje
nam się wsparcie samych liderów NGOs. Obecność ekspertów daje im
dużą siłę w trudnych sytuacjach.

SZLACHETNA PACZKA - wsparcie w zarządzaniu kryzysowym
dla

Kryzys IX – XII 2018 r. + pomoc stała, do teraz
Najważniejszy rezultat:

Dzięki sprawnemu zarządzeniu kryzysem, udało się utrzymać stabilność organizacji,
zaufanie partnerów, mobilizację wolontariuszy i pracowników. A co za tym idzie: uratować
skalę jednej z największych w Polsce akcji pomocy. Pomoc w ramach akcji Szlachetna
Paczka w XII 2018 roku dotarła do 17 tysięcy rodzin i osiągnęła wartość 47 mln złotych.
Kategoria:
POMOC BEZPOŚREDNIA
Tematyka:
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM
WIZERUNKOWYM
ORGANIZACJI

Forma współpracy:
PROJEKTOWA (KRYZYS)
I STAŁA OKOŁO ROKU

Opis projektu:

Latem 2018 roku Stowarzyszenie Wiosna, organizator m.in. Szlachetnej Paczki – jednej
z największych akcji pomocy bezpośredniej, angażującej co roku kilkaset tysięcy Polaków
w pomoc i walkę z biedą - stanęło w obliczu ogromnego kryzysu. W wyniku upublicznionych
przez media zarzutów o mobbing i wszczętego przez prokuraturę śledztwa, we wrześniu
do dymisji podał się Ks. Jacek Stryczek – wieloletni prezes i twarz organizacji. Wydarzyło
się to na 3 miesiące przed finałem Szlachetnej Paczki – już wówczas w systemie
zarejestrowanych było kilkanaście tysięcy potrzebujących rodzin, oczekujących na paczki
ze świąteczną pomocą. Wiedzieliśmy, że ta pomoc musi dotrzeć. Że trzeba utrzymać zaufanie
wolontariuszy, sponsorów, mediów – wszystkich. I pójść do przodu.
Big Picture wspierało Paczkę nieustannie w: strategicznym zarządzaniu sytuacja kryzysową,
planowaniu strategii komunikacji, codziennych media relacjach, relacjach z partnerami,
tworzeniu komunikacji do wszystkich grup otoczenia. Pierwszym dużym sukcesem było
uratowanie finału Szlachetnej Paczki w 2018 r. Prace nad ustabilizowaniem organizacji trwają
do dziś.

Zaangażowanie agencji:
Zakres współpracy: zarządzanie kryzysem, planowanie strategii komunikacji, codzienne
media relacje, współpraca z prawnikami, tworzenie komunikacji do grup otoczenia.
Wymiar czasowy zaangażowania i wartość zaangażowanego czasu.
Kryzys (IX-XII 2018 r.) - ok. 200h pracy stratega. Cennikowo: 120 tys. PLN.
Stałe wsparcie: średnio 60/70 h strategów miesięcznie. Cennikowo: 36/42 tys. PLN/ mies.

Wyniki mediowe:
Przy tak ogromnej kampanii i charakterze kryzysowym - wynikiem jest utrzymanie jej corocznego
zasięgu na poziomie kilkudziesięciu milionów impresji. Udało się utrzymać wszystkich partnerów
mediowych Szlachetnej Paczki i zbudować z nimi konstruktywny dialog. Wśród nich m.in. Onet
(który upublicznił zarzuty wobec Ks. Stryczka) i TVN, który dedykował Paczce swoją świąteczną
Galę w prime [me. Najważniejszym wynikiem jest natomiast kontrola nad narracją i
niedopuszczenie, by problem personalny odbił się trwale wizerunkowo na całej organizacji.

HEJT STOP
dla

Wsparcie projektowe osób publicznych padających ofiarą hejtu - od kryzysu z II 2016 roku
Najważniejszy rezultat:

Danie osobom w krytycznej sytuacji wsparcia psychologicznego, poprzez samą obecność
eksperta, ale też minimalizowanie zasięgu kryzysu medialnego i hejtu, dzięki skutecznym
interwencjom.
Opis projektu:

Kategoria:
SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE
Tematyka:
WALKA Z MOWĄ NIENAWIŚCI

Forma współpracy:
PROJEKTOWA / STAŁA

Jedną z najskuteczniejszych i niestety często używanych broni środowisk ksenofobicznych
i antydemokratycznych, są brutalne, personalne ataki wymierzone w osoby reprezentujące odmienne
poglądy – niewiele osób bez dużego doświadczenia w sferze publicznej jest w stanie takie ataki
spokojnie przetrwać. Hejt w SM, upublicznianie wizerunku, ataki na bliskich, prowokacje. W II 2016
roku Joanna Grabarczyk, działaczka akcji HejtStop, stała się celem nagonki zainicjowanej
na Facebooku przez Mariusza Pudzianowskiego. Powód - zainteresowała prokuraturę jego
obraźliwymi wpisami o uchodźcach. Wielu internautów groziło jej gwałtem czy śmiercią, a sytuacja
ta stała się jednym z pierwszych medialnie opisanych na taką skalę przypadków zorganizowanego
ataku w SM i psychologicznego na przedstawiciela NGO.
Co mogą zrobić w takiej sytuacji eksperci od PR i public affairs? Mogą pomóc natychmiast blokować
– w kontakcie z wydawcami - rozprzestrzenianie się samego newsa w mediach (jest klikalny,
więc często bezrefleksyjnie powielany, a w takich wypadkach samo pokazywanie twarzy może być
ogromnym ryzykiem). Interweniować na poziomie blokady profili. Pomóc ofierze przygotować
publiczne stanowisko, które szybko odwróci narrację i przekuje kryzys w korzyść
dla sprawy.
To właśnie robimy. Broniliśmy osób z NGOs broniących konstytucji, in vitro,
różnorodności rasowej czy wyznaniowej, praw mniejszości, ale też nauczycieli.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki (mediowe):

Wsparcie ofiar hejtu w przestrzeni publicznej to zwykle reakcje kryzysowe
– ok. 10/ 20h stratega (stanowisko, negocjacje z kluczowymi mediami,
interwencje) i 10/20 juniora (monitoring, media relacje)
Przy małych kryzysach – wartość cennikowa ok. 6 K netto, przy dużych
- kilkadziesiąt K netto.

Wynikiem długotrwałej
praktyki jest wypracowanie
sprawnego mechanizmu
reagowania z wydawcami.

Za pośrednie wyniki mediowe uznajemy każdorazowo coś
innego – czasem priorytetem jest całkowite wygaszenie
kryzysu i ochrona prywatności (np. zdjęcie z przestrzeni
medialnej wizerunku danej osoby czy jej rodziny), a czasem
– przekucie kryzysu w medialne nagłośnienie problemu.

OXFORD NOBLE FOUNDATION
dla

Stale
Najważniejszy rezultat:

Stworzenie prestiżowego ośrodka akademickiego, budującego wiedzę o współczesnej Polsce
wśród liderów opinii zagranicą.
Opis projektu:

Kategoria:
PROMOCJA POLSKI

Tematyka:
PROMOCJA WIEDZY O
WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
ZAGRANICĄ

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

Fundacja Oxford Noble została oficjalnie powołana w październiku 2012 r. przez dr Leszka
Czarneckiego, jednego z najzamożniejszych Polaków, przy patronacie m.in. Prof. Normana Daviesa
oraz Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Osią aktywności Fundacji jest idea promowania na świecie
wiedzy o Polsce współczesnej jako dynamicznym, nowoczesnym kraju. Tak, by nie była postrzegana
tylko od strony swojej trudnej historii, jak często działo się to wcześniej, ale jako poważny gracz
w europejskiej gospodarce, kulturze i polityce. Idea zakłada oddziaływanie na dyskurs światowy
poprzez najbardziej prestiżowe uczelnie – miejsca, gdzie przyszli liderzy i decydenci z całego świata,
specjaliści
w dziedzinach ekonomii czy stosunków międzynarodowych, mogą zdobywać wiedzę na temat
naszego kraju, a przede wszystkim budować z nim relacje. Flagową inicjatywą Fundacji i pierwszą
zbudowaną w tym modelu „kuźnią przyjaciół współczesnej Polski” był Program Studiów
o Współczesnej Polsce na Uniwersytecie Oxfordzkim. Po trzech latach funkcjonowania projektu
na Oxfordzie, Fundacja Noble zdecydowała się na kolejny krok: rozwinięcie działalności na inne
wiodące uczelnie w Wielkiej Brytanii.W kilka lat od powołania programu, w kontekście sytuacji
międzynarodowej Polski, jego misja nabrała dodatkowego znaczenia. Big Picture wspiera Fundację
pro bono w media relacjach od początku swojego istnienia, a Hanna Waśko, CEO, zasiada w jej
zarządzie, odpowiadając także za strategię Programu.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

* Wsparcie pro bono zostało dodane jako rozszerzenie współpracy
komercyjnej
Średnio 40h pracy stratega rocznie.
Wsparcie w strategii programowej, public affairs, relacjach z liderami opinii
oraz mediami.

Większe aktywności programu
generują każdorazowo kilkanaście
wysokojakościowych publikacji
w mediach opinii.

Znacznie ważniejszy jest jednak wymiar networkingowy,
a także publikacje i impact zagranicą, generowane przez
inicjatywy organizowane przez wspieranych naukowców
i uczelnie.

#SolidarityInTruth / #PrawdaiPojednanie
Stratedzy z Big Picture, DDB
i CPC, wspólnie z prawnikami
– dla koalicji NGOs,
reprezentowanych przez
Projekt: Polska i Wolne Sądy

Kategoria:
WIZERUNEK POLSKI

Tematyka:
PROMOCJA WIEDZY O
WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
ZAGRANICĄ

Forma współpracy:
PROJEKTOWA

III-VI 2018 r.
Najważniejszy rezultat:
W Polsce z miesiąca na miesiąc forsowane są dziś przepisy, które łamią reguły prawa i rozsądku.
Flagowe ideologicznie (a więc dotyczące historii, religii, ekologii, światopoglądu etc.) ustawy,
które udało się powstrzymać w ostatniej kadencji, można policzyć na palcach jednej ręki. Tu się
udało. Doprowadziliśmy do wycofania się rządu z przyjętych w 2018 r. zapisów ustawy o IPN.
Opis projektu:
1 marca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie o IPN, wprowadzające karę więzienia dla każdego, kto publicznie
sugerowałby udział Polaków w Holokauście. Zmiany w ustawie o IPN stawiały Polskę w obliczu ogromnego kryzysu wizerunkowego,
czyniąc nasz kraj symbolem antysemityzmu i przekłamywania historii. Ustawa znalazła się w ogniu krytyki światowych elit i mediów.
Na tydzień przed 50. rocznicą Marca 68 i miesiąc przed 75. rocznicą Powstania w Getcie. Obywatelskie NGOs, Projekt:Polska i Wolne Sądy,
zdecydowały się natychmiast coś zrobić.
Są ustawy, które zmienia się latami i w ciszy. W tym przypadku – nie mieliśmy ani czasu, ani szans na dialog. Jedyną opcją było
eskalowanie sprawy na poziom międzynarodowy. Postawiliśmy na symboliczny gest, ponad głowami polityków – przesłanie od ludzi
do ludzi. Narzędziem, które pozwoliło nam w idealnym momencie i kontekście dotrzeć do mediów zagranicznych, a jednocześnie dać
im „obraz”, było zorganizowane przez nas symboliczne wydarzenie – publiczne czytanie listu od polskich NGOs „Do przyjaciół Żydów”
na Dworcu Gdańskim. W rocznicę wydarzeń marca ’68, w miejscu będącym symbolem tragicznych decyzji i wyjazdów Żydów z Polski.
Event, w którym udział wzięło 1,5tys. ludzi, a wraz z nim jego przesłanie i cała idea naszej akcji, stały się głównym newsem z Polski
w światowych mediach, przebijając radykalny przekaz rządu. Długofalowym efektem akcji było zbudowanie relacji pomiędzy NGOs
w Polsce i zagranicą. Mogliśmy to obserwować, wspierając 3 miesiące później International Association of Jewish Lawyers and Jurists,
jedną z najpotężniejszych organizacji wpływu, która w czerwcu skierowała do polskiego rządu Amicus Curiae w sprawie ustawy.
Działania te wywołały bezpośrednio zmianę retoryki Premiera Morawieckiego. 27 VI 2018 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy
o IPN, która usunęła kontrowersyjne zapisy. Tego samego dnia Prezydent podpisał zmiany.

Zaangażowanie agencji:

Wyniki mediowe:

Ok 100h pracy strategów.
Wsparcie w strategii programowej, public affairs, relacjach z liderami opinii
oraz mediami na świecie.

Solidarity in Truth było top newsem w opiniotwórczych mediach na całym świecie i w większości
mediów diaspory żydowskiej, m.in w Washington Post, NYT, Fox News, Daily Mail, CNN, Times of
Israel, Bloombergu. Zasięg to ok. 400 mln media impresji w 6 dni, AVE - kilka mln USD.

