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CERTIFIED 
FUNDRAISER 2020



Fundraising
to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Obecnie dotyczy wielu organizacji 

pozarządowych, ale także instytucji zajmujących się kulturą, badaniami medyc-

znymi, 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 niezbęd-

nym ogniwem w strategii rozwoju tych organizacji.

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.



CERTIFIED FUND RAISER 2020

Zgodnie ze standardem kształcenia 
opracowanym przez Europejskie 

Stowarzyszenie Fundraisingu (EFA), 

O PROGRAMIE

tematyka zajęć kursowych obejmuje  

6 zasadniczych obszarów edu-

kacyjnych realizowanych on line 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 kam- 

panię  f undra i s ingową realizo- 

waną równolegle podczas kursu, 

konsultowaną z wyznaczonym 

trenerem/coachem. 
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EFEKTY KURSU
PO UKOŃCZENIU CAŁEGO PROGRAMU

Uczestnik kursu CFR10 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 CFR10 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.
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EFA CERTIFICATION

EUROPEJSKI CERTYFIKAT

Kurs CFR10 Polskiego Stowarzyszenia 

Fundraisingu to polska, 10 edycja kursu 

CFR EFA.

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją 
akredytowaną w European Fundraising 
Association.
Trenerzy prowadzący to certyfikowani, 
aktywni fundraiserzy oraz wykładowcy szkół 
wyższych.

Warunkiem otrzymania europejskiego 

certyfikatu CFR10 jest:

1. obecność na minimum 80% zajęć, 

2. przeprowadzenie kampanii fundraising-

owej i zebranie kwoty nie mniejszej niż 

koszt szkolenia, 

3. zdanie egzaminu certyfikacyjnego.
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CENA CAŁEGO KURSU

KOSZTY

Cena 5-miesięcznego kursu 
to 

6000 zł.

W tej cenie uczestnik otrzymuje:
• 100 godzin dydaktycznych
• 200 godzin praktyki 
konsultowanej z coachem
• egzamin oraz certyfikat
• bezpłatny udział w 
Międzynarodowej Konferencji 
Fundraising 2020
• materiały dydaktyczne podczas 
szkoleń + zestaw konferencyjny

Przy zgłoszeniu do 15 maja koszt 
kursu 5000 zł!



I. 1.05-15.05.2020 – cena rabatowa: 5000 PLN
II. 16.05-30.05 – cena standardowa: 6000 PLN

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

szkolenia@fundraising.org.pl, 
+48 601 053 501

www.fundraising.org.pl

Robert Kawałko
prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Fundraisingu

r.kawalko@fundraising.org.pl

Hanna Wesołowska-Starzec
dyrektor Polskiego Stowarzyszenia 

Fundraisingu

hanna.wesolowskastarzec@fundraising.org.pl

KONTAKT: 

WIĘCEJ O NAS:



Zawodowy Kurs dla Fundraiserów Online
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ZAPRASZAMY!
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

ul. Szewska 20, 31-009 Kraków
KRS 0000256735
NIP 6782996317


