Обучение „Как да имате успех в набирането на
средства?”
Велико Търново, 23 март 2018, място: Freedom21 coworking space
Теми на обучението:
•

Гражданска активност и дарителство в България днес.

•

Как се финансират НПО и защо е важно да умеем да набираме средства?

•

Набиране на средства - планиране

•

Съвременни технологични начини, които променят набирането на средства –
дарителски смс-и, абонаментно дарителство, онлайн дарителство.

•

Транснационално дарителство – Европа: ползи и предимства.

Какво да очаквате от обучението:
•

Какво се променя в активността на българските граждани?

•

Каква промяна настъпва в набирането на средства с навлизането на новите
технологии?

•

Какви начини за кои каузи и дейности са подходящи?

•

Възможен ли е успехът? Примери!

•

Какви тънкости и препоръки да имате предвид въз основа на практическия
опит на фондация BCause?

Обучението е предназначено за представители на НПО от областите Велико
Търново, Габрово, Ловеч. Подходящо е и за граждански обединения и неформални
групи.
Обучението е безплатно, за по 1 представител на организация, тъй като залата е с
до 30 места. Предвиден е обяд, без покриване на пътни разходи.
Тук можете да направите регистрация за обучението . След като се
регистрирате, ще получите потвърждение и подробности за мястото на събитието.

Програма
9:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 - 13:00

Регистрация
Индекс на гражданското участие – 2017, кратко представяне.
Как се финансират НПО? Към кого се насочваме, как
формулираме каузата си, по какъв начин я разпространяваме,
как поддържаме интереса, как и защо се отчитаме.
Кафе пауза
Platformata.bg. Какво представлява, за кого е подходяща, как да

13:00 – 13:45
13:45 – 15:00
15:00 – 15:45
15:45 – 16:00

направим кампания. Успешни примери
Обяд
Единен дарителски механизъм – DMS. За кого е подходящ, как
да направим кампания. Успешни примери
Кафе пауза
Транснационално дарителство – Европа (Transnational giving
Europe) – данъчните облекчения по местоживеене в 20
европейски държави като мотив за даряване за български каузи.
Закриване на обучението.

Обучители
Людмила Атанасова – директор „Програми за НПО” във фондация Bcause (до 2017
„Помощ за благотворителността в България”). 17 години опит като обучител в
набиране на средства, проектно планиране, развитие на общности, организационно
развитие. Координира грантовите програми на фондацията, DMS и Platformata.bg
Елица Баракова – изпълнителен директор на фондация BCause (до 2017 „Помощ за
благотворителността в България”). Повече от 17 години практически опит във
фондонабиране, срещи с дарители и обучения за НПО, чест лектор в събития по
темата.
Десислава Христова - експерт „Анализи, политики и кампании“ във Форум
Гражданско Участие. Занимава се с изследвания на гражданския сектор и политики
на ЕС. Координира работата на Мрежата.

За допълнителна информация:
Людмила Атанасова
lucy@bcause.bg; 0884 645 206

