
ZAWODOWY

KURS FUNDRAISERA
Profesjonalny, 5-miesięczny kurs oparty na standardach

międzynarodowych, opracowany dla potrzeb profesjonalnego i
efektywnego kształcenia fundraiserów.



to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Obecnie dotyczy
wielu organizacji pozarządowych, ale także instytucji

zajmujących się kulturą, badaniami medycznymi,
szkolnictwem, opieką zdrowotną i społeczną, środowiskiem

lub pomocą humanitarną. W kontekście malejącego
finansowania publicznego pozyskiwanie funduszy jest nie

tylko zbiorem metod i narzędzi operacyjnych, ale także
niezbędnym ogniwem w strategii rozwoju tych organizacji.

FUNDRAISING
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Kurs CFR to szkolenie, które w pełni odpowiada potrzebom
organizacji pozarządowych, szkoli zawodowców w oparciu

o standardy międzynarodowe. Tegoroczna edycja
dedykowana jest organizacjom i fundraiserom, którym

zależy na profesjonalnym rozwoju i efektywnym działaniu
w sytuacjach  trudniejszych niż zwykle



PROGRAM
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Zgodnie ze standardem kształcenia
opracowanym przez Europejskie
Stowarzyszenie Fundraisingu (EFA), 

tematyka zajęć kursowych
obejmuje 6 zasadniczych
obszarów edukacyjnych
realizowanych online w 
 ciągu 5 miesięcy:

1) Fundraiser i jego
środowisko;

2) Zarządzanie w
fundraisingu;

3) Strategia i planowanie;

4) Metodyka;

5) Komunikacja i
budowanie relacji;
6) Etyka pracy i przepisy
prawne.

Część teoretyczna to 100   
godzin dydaktycznych w
16 sesjach, prowadzonych
przez najlepszych
trenerów i wykładowców.

Część praktyczna to 200  
 godzin przeznaczonych
na autorską kampanię  
 fundraisingową
realizowaną równolegle
podczas kursu,  
 konsultowaną z
wyznaczonym     
 trenerem/coachem.



EFEKTY KURSU
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Uczestnik kursu CFR11 
 uzyskuje następującą wiedzę
i kompetencje w zakresie:

1. Zarządzania organizacją i jej
otoczeniem,
2. Planowania strategicznego i
budowania relacji z darczyńcami,
3. Narzędzi i metod pozyskiwania
funduszy,
4. Komunikacji i wizerunku.

To nie wszystko!

Uczestnicy podczas kursu CFR11
otrzymują indywidualne wsparcie od
trenera, z którym omawiane są
szczegóły planowanej kampanii
fundraisingowej. Oznacza to, że po
szkoleniu Zawodowy Fundraiser nie
będzie miał wątpliwości  jak efektywnie
przeprowadzać kampanie
fundraisingowe dopasowane do
potrzeb własnej organizacji.



W tej cenie uczestnik otrzymuje:

• 100 godzin dydaktycznych;
• 200 godzin praktyki konsultowanej z coachem;

• egzamin oraz certyfikat;
• materiały dydaktyczne podczas szkoleń +

zestaw konferencyjny.

Cena 5-miesięcznego kursu to: 

KOSZTY
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7000 zł



TERMINY ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia przyjmujemy do 3.01.2021 roku.

KONTAKT

szkolenia@fundraising.org.pl

Joanna Głodek
Specjalista ds. szkoleń

+48 604 660 480
j.glodek@fundraising.org.pl



ZAPRASZAMY!

www .fundraising .org .pl


