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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY EDUKACYJNO-ROZWOJOWEJ 

Szkoła Fundraisingu SCWO – edukacja na rzecz skutecznego 

fundraisingu w warszawskich organizacjach pozarządowych 

  Edycja 2018  

 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

Stowarzyszenie BORIS zobowiązuje się do: 

 Realizacji Programu edukacyjno-rozwojowego zawartego w załączniku nr 1, który jest 

nierozłączną częścią Porozumienia, w tym m.in. do zorganizowania 5 warsztatów  

ośmiogodzinnych i 2 spotkań edukacyjnych trzygodzinnych. 

 Zapewnienia opieki nad procesem edukacyjnym – rolę tę pełni specjalistka 

ds. edukacji. 

 Udostepnienia w formie elektronicznej materiałów potrzebnych do edukacji, w tym 

nagrań z webinariów, kursu e-learningowego. 

 Udzielenia wsparcia poprzez pracę konsultantów/konsultantek w wymiarze do 10 

godz. poradnictwa specjalistycznego w celu opracowanie planu wdrażania 

fundraisingu organizacji, dopracowania narzędzi itd. Harmonogram spotkań 

poradniczych będzie ustalany indywidualnie z organizacją do 9 lipca 2018. 

 Udzielenia voucheru na zakup usługi związanej z rozwojem fundraisingu do kwoty 

1500 zł./organizację. 

Organizacja przystępująca do programu zobowiązuje się do: 

 Wyznaczenia 2 osób do udziału w procesie edukacyjnym, posiadających wiedzę na 

temat organizacji i możliwość podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem 

fundraisingu w organizacji. 

 Realizacji Programu edukacyjno-rozwojowego, zawartego w załączniku nr 1, który jest 

nierozłączną częścią Porozumienia, w tym m.in. uczestniczenia przez wskazane przez 

organizację osoby we wszystkich wydarzeniach edukacyjnych zapisanych w 

Programie (w 5 szkoleniach warsztatowych, 2 spotkaniach edukacyjnych).  

 Współpracy osób uczestniczących bezpośrednio w procesie edukacyjnym oraz, w 

miarę potrzeb, innych osób z Zespołu organizacji, ze specjalistką ds. edukacji, np. 

odpowiedź na maile, przesyłanie zadań rozwojowych w terminie, itp. 
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 Wykonywania zadań rozwojowych zapisanych w Programie edukacyjno-rozwojowym, 

zwłaszcza udziału w obowiązkowych 2 godzinach konsultacji diagnozujących 

potencjał fundraisingowy organizacji (po 1 sesji). 

 Opracowania planu wdrażania/rozwoju fundraisingowu w organizacji. 

 Zaplanowania wykorzystania godzin specjalistycznych (do 10 godzin na organizację) i 

vouchera na zakup usługi (do kwoty 1500 zł. na organizację) do 9 lipca 2018 oraz 

zrealizowania zaplanowanych działań do końca listopada 2018 (w razie braku planu 

do 9.07.2018, godziny konsultacyjne i pieniądze na zakup usługi zostaną przekazane 

innym organizacjom biorącym udział w Szkole). 

 

NIE WYWIĄZYWANIE SIĘ ZE ZOBOWIĄZAŃ 

Nie wywiązanie się z zobowiązań zapisanych w niniejszym porozumieniu może skutkować nie 

otrzymaniem przez osoby bezpośrednio uczestniczące w procesie edukacji i/lub organizację 

certyfikatu ukończenia Szkoły Fundraisingu, a w ostateczności wykluczeniem z Programu.  

Odstąpienie od Porozumienia przez organizację pozarządową może nastąpić w przypadku 

niewywiązania się Stowarzyszenia BORIS ze zobowiązań zapisanych w niniejszym 

porozumieniu lub, w wyjątkowych wypadkach, na skutek zmiany sytuacji w organizacji.   

 

 

 

 

Stanowisko i podpis osoby 

upoważnionej ze strony organizacji 

Prezes BORIS 

Paweł Jordan 

  

 

 

 

 

Szkoła Fundraisingu jest prowadzona przez Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków m.st. 

Warszawy. Szkoła Fundraisingu jest skierowana do organizacji pozarządowych działających 

na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Pełna oferta i aktualności SCWO: 

warszawa.ngo.pl/scwo. 

http://warszawa.ngo.pl/o-scwo
http://warszawa.ngo.pl/o-scwo
http://warszawa.ngo.pl/scwo
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