
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Tytuł szkolenia: Pozyskiwanie funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej* 
 
Miejsce: Wyszków, Miejsko-Gminna Biblioteka im. C.K. Norwida w Wyszkowie,  

ul. Gen. Sowińskiego 80, sala nr 35 na piętrze III 
 
Termin szkolenia: 5 kwietnia 2014 r., godz. 9.00 –16.00 z przerwą obiadową o godz. 13.00 
Prowadzący: Michał Rżysko  
  

Program:  
 
I. WPROWADZENIE 
Fundraising – definicje, przegląd dostępnych dla PES narzędzi pozyskiwania funduszy 
Doświadczenia we wdrażaniu fundraisingu w organizacjach 
 
II. Część A – GRANTY I DOTACJE 

1. Wprowadzenie do myślenia projektowego – problem, pomysł, analiza SWOT, strategia. 
1.1 Praktyczne uwagi projektowe: opis, harmonogram, budżet, ryzyko, wkład własny. 
1.2 Granty i dotacje: państwowe, prywatne – omówienie na przykładach. 
1.3 Projekty unijne z transzy z lat 2014-2020 – przegląd. 
1.4 Ćwiczenia praktyczne: Mój pierwszy projekt – od czego zacząć? 
1.5 Mądry PES po szkodzie – najczęściej popełniane błędy w pozyskiwaniu grantów i dotacji przez 

PES. 
1.6 Nie jesteś sam – przydatne linki, terminy, portale. 

 
III. Część B – DARCZYŃCY INDYWIDUALNI 

2. Potencjał, motywacje darczyńców. 
2.1 Rozmowa z darczyńcą. Problem, rozwiązanie. 
2.2 Grupa stałych darczyńców – efekt skali, efekt czasu, metoda, cykl pracy z darczyńcą. 
2.3 1% podatku – skuteczne strategie, przykłady, warsztat: przygotowanie teksty nt. 1 %. 
2.4 Kwesty i zbiórki publiczne – podstawy formalne, dobór narzędzi do skali i tematu. 
2.5 Warsztat: opis projektu/działania pod kątem współpracy z osobami prywatnymi. 

 
IV. Część C – SPONSORING BIZNESOWY 

3. Współpraca z firmami – potencjał, motywacje firm. 
3.1 Ćwiczenie: gdzie i jakich firm szukać? Firmy dopasowane do profilu projektu. 
3.2 Ćwiczenie: co możemy dać, a co możemy dostać od biznesu? 
3.3 Jak rozmawiać z biznesem? 
3.4 Warsztat: Przygotowanie oferty sponsorskiej. 
3.5 Warsztat: umówienie spotkania. 
3.6 Schemat rozmowy z biznesem. 

 
* Podmioty Ekonomii Społecznej: 
- fundacje i stowarzyszenia; 
- spółdzielnie pracy; 
- spółdzielnie inwalidów i niewidomych; 
- Centra Integracji Społecznej; 
- Kluby Integracji Społecznej; 
- Zakłady Aktywności Zawodowej; 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 
 


