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SZKOŁA FUNDRAISINGU 
– edukacja na rzecz skutecznego fundraisingu w warszawskich organizacjach pozarządowych 

edycja 2017 
 
Dlaczego warto wziąć udział w Szkole Fundraisingu? 
 
W ramach Szkoły Fundraisingu oferujemy wsparcie rozwojowe tym organizacjom, które chcą zróżnicować 
źródła finansowania swoich działań, uniezależnić się od grantów, nawiązać relacje z darczyńcami 
indywidualnymi, przedsiębiorstwami. 
Wiele organizacji doświadczyło już tego, że granty są mało stabilnym źródłem finansowania działań, bardzo 

często niewystarczającym, by organizacja mogła działać z rozmachem, ograniczającym – „nie ma 

dofinansowania na to, co rzeczywiście chcemy robić, nie mieścimy się w żadnych konkursach” – oraz 

niekiedy trudnym proceduralnie (np. warunki pozyskiwania funduszy europejskich). Tym samym 

ekonomizacja, samodzielność finansowa sektora pozarządowego staje się ważnym wyzwaniem. 

By realizować działania oraz rozwijać je, konieczne jest sięgnięcie po środki z innych źródeł – od osób 

indywidualnych czy przedsiębiorstw, budując z nimi relacje, współpracę. By było to skuteczne i etyczne, 

potrzebne jest zaplanowane, systematyczne działanie, z użyciem odpowiednich narzędzi. Ta Szkoła ma do 

tego przygotować i wesprzeć we wdrażaniu rozwiązań. 

 

Dzięki udziałowi w Szkole Fundraisingu: 

 dowiesz się, czym jest nowoczesny, skuteczny i etyczny fundraising, oparty na relacjach z darczyńcami, 

 poznasz techniki fundraisingowe, wybierzesz adekwatne dla swoich organizacji i otrzymasz szansę 

wdrożenia jej z pomocą specjalistów, 

 zaplanujesz kampanię fundraisingową, 

 zaplanujesz działania marketingowe wspierające fundraising, 

 przygotujesz, pod okiem trenerów i konsultantów, plan rozwoju/wdrażania fundraisingu dla swojej 

organizacji, 

 będziesz mógł/mogła wybrać i zakupić dla swojej organizacji usługę rozwojową dotyczącą fundraisingu 

wartą do 1500 zł. 

 

WAŻNE: do udziału w Szkole Fundraisingu organizacja powinna zgłosić takie osoby, które mają 

wiedzę na temat organizacji i możliwość podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem 

rozwiązań fundraisingowych! 
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SZKOŁA FUNDRAISINGU – koniecznie zapoznaj się z opisem programu Szkoły! 
 
Sposób organizacji zajęć: 
Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami uczenia przez doświadczenie, przez doświadczonych praktyków 
fundraisingu – osoby, które na co dzień wdrażają fundraising w organizacjach lub specjalizują się w jakichś 
aspektach wdrażania fundraisingu: 

 Andrzej Pietrucha – trener i ekspert fundraisingu, od 1999 roku związany z Fundacją Wspólna Droga 
oraz Fundacją ITAKA, kierował korporacyjną Fundacją BOŚ, obecnie związany z Fundacją Akademia 
Organizacji Obywatelskich, Fundacją Batorego i Stowarzyszeniem BORIS. 

 Mirella Panek-Owsiańska – prezeska  Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  ekspertka i trenerka 
zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), w tym współpracą biznesu z 
organizacjami pozarządowymi. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury 
konkursów poświęconych komunikacji. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, 
sektorem publicznym i NGO. Absolwentka i v-ce prezeska Rady Szkoły Liderów.  

 Jan Baran – twórca koncepcji komunikacji, projektów graficznych, identyfikacji wizualnych, 
prezentacji  i stron internetowych. Autor szkoleń z zakresu komunikacji i reklamy oraz e-
learningowych kursów na platformie kursodrom.pl dla osób zarządzających organizacjami.  
Wieloletni pracownik kreatywny agencji reklamowych, od lat realizujący zlecenia również na rzecz 
III sektora. 

 Julia Kluczyńska –  prawnik i menadżer projektów, głównie związanych z prawem i edukacją. 
Specjalizuje się w prawie fundacji i stowarzyszeń. Na co dzień związana z Forum Darczyńców w 
Polsce. Ukończyła Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe 
studia (LLM) na Uniwersytecie Środkowo-Europejskim w Budapeszcie. 

 
Trenerem wiodącym i opiekunem merytorycznym Szkoły jest Andrzej Pietrucha. 
 
Warunkiem ukończenia Szkoły oraz otrzymania wsparcia w postaci konsultacji specjalistycznych 
(indywidualnych, dedykowanych każdej organizacji) i vouchera na zakup usługi wspierającej wdrażanie 
fundraisingu jest: 

 uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna nieobecność to jedne zajęcia), 

 udział w obowiązkowych 2 godzinach konsultacji diagnozujących potencjał fundraisingowy 
organizacji (po 1 sesji), 

 przygotowanie planu wdrażania/rozwoju fundraisingu (oferujemy wsparcie kadry Szkoły w tym 
zakresie), 

 ustalenie z liderką ds. edukacji planu wykorzystania godzin specjalistycznych i vouchera do 10 lipca 
2017. oraz wykorzystanie tego wsparcia do końca listopada 2017. 

 

Szkolenia odbędą się w siedzibie SCWO ul. Warecka 4/6, doradztwo w siedzibie organizacji lub w siedzibie 
SCWO. 
Podczas szkoleń Stowarzyszenie BORIS zapewnia poczęstunek (nie zapewniamy obiadu).  

http://kursodrom.pl/
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Finansowanie: 
Udział w Szkole Fundraisingu jest bezpłatny, dofinansowany przez Miasto St. Warszawa w ramach 
Stołecznego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. 
 
Nabór do Szkoły: 
Ze wsparcia w 2017 roku może skorzystać 8 organizacji pozarządowych działających ponad 2 lata na rzecz 
mieszkańców Warszawy. Z każdej organizacji zapraszamy 2 osoby. Zależy nam, aby te same osoby 
uczestniczyły we wszystkich zaplanowanych zjazdach. Dzięki temu w każdej organizacji będą 2 osoby, które 
mają wiedzę i umiejętności fundraisngowe, zwiększa to szanse na wdrożenie przez organizację. W 
uzasadnionych przypadkach proponujemy zastępstwo (w uzgodnieniu ze specjalistką ds. edukacji). Ważne, 
by w Szkole wzięły udział osoby decyzyjne – przynajmniej jedna z nich powinna pełnić funkcję kierowniczą 
i/lub być członkiem/członkinią zarządu organizacji.  
 
Należy zgłosić się poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy, a przede wszystkim, być 
zmotywowanym/zmotywowaną do systemowej pracy nad wdrożeniem/rozwojem fundraisingu w swojej 
organizacji. Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji zostaną zaproszone na spotkanie 
otwierające i podpiszą porozumienie o współpracy w ramach Szkoły Fundraisingu. 
 

Daty procesu rekrutacji: 

Przysłanie e-mailem kwestionariusza zgłoszeniowego przez organizację do 31 stycznia 2017 

Decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia 6 lutego 2017 

Spotkanie edukacyjne otwierające 15 lutego 2017 

 
Kwestionariusz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 31 stycznia 2017 na adres e-mail: martah@boris.org.pl. 

 

Na pytania odpowiada: Marta Henzler, specjalistka ds. edukacji Stowarzyszenia BORIS, 

kontakt: martah@boris.org.pl, 22 620 31 92. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ EDUKACJI! 
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