
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu od 2006 roku realizuje 
misję wspierania organizacji pozarządowych. 
Szkolimy, doradzamy i budujemy całe ekostystemy organizacji.

Brak pieniędzy nie może być przeszkodą w czynieniu dobra!

Stworzyliśmy w Polsce środowisko zawowodych fundra-
iserów - liderów zmian - w trzecim sektorze, którzy zbie-
rają fundusze w sposób planowy, etyczny i skuteczny.

Od samego początku istnienia Stowarzyszenie jest silnie 
umiędzynarodowione, dzięki czemu uzyskaliśmy do-
stęp do najlepszych i stale aktualnych źródeł wiedzy

Efektywne działanie 
dla dobra wspólnego 
poprzez wspieranie 
rozwoju fundraisingu 
w Polsce.

Pragniemy, aby 
wszystkie polskie 
organizacje miały 
fundusze na wypeł-
nianie swej misji  
i były stabilne finan-
sowo

Nasze Stowarzyszenie 
jest oparte na warto-
ściach: służbie, osobi-
stym zaangażowaniu, 
wzajemnej pomocy, 
uczciwości i szacunku.

Zasady etyczne, 
jakimi się kierujemy 
wynikają z Między-
narodowej Deklaracji 
Zasad Etycznych w 
Fundraisingu z roku 
2006, oraz Polskiej 
Deklaracji Etycznej 
Fundraisingu.

Wspieranie rozwoju 
zawodowego oraz 
integracja środowiska 
fundraiserów  
w Polsce.

Promocja najwyż-
szych standardów 
etycznych  
w działalności  
fundraisingowej.

Edukacja w zakresie 
fundraisingu.

Misja Wartości Cele



Zawodowy Kurs Fundraisera CFR

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

CFR Certified Fundraiser to kurs oparty na standardach międzynarodowych, 
opracowany dla potrzeb profesjonalnego i efektywnego kształcenia fun-
draiserów. To 5-miesięczne szkolenie zawodowe, odpowiadające aktu-
alnym potrzebom organizacji pozarządowych. 

Systematycznie uczymy najbardziej skutecznych praktyk, koncentru-
jemy się na pracy kursanta z mentorem i modelu projektowym. Kurs CFR 
przeznaczony jest dla osób, które pracują jako fundraiserzy, lub też chcia-
łyby rozpocząć taką pracę. 

Szolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu, którego ważność potwierdzo-
na jest przez European Fundraising Association. Jesteśmy jedynym w 
Polsce podmiotem, który może poszczycić się taką certyfikacją.



Dwudniowe szkolenia z fundraisingu

Jak skutecznie pozyskiwać środki dla swojej organizacji? 

Jak być głosem ludzkich spraw, mieć z tego satysfakcję i sukcesy? 

Naucz się tego od ludzi, którzy w trzecim sektorze osiągają sukces. 
Nasze szkolenia prowadzą tylko eksperci, którzy mają osiągnięcia 
fundraiserskie i zbieranie funduszy znają z praktyki, a nie z książek. 

Szkolenie dwudniowe przeznaczone jest dla osób, które dopiero roz-
poczynają przygodę z fundraisingiem, lub chciałyby usystematyzo-
wać i uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę. To również doskonałe 
rozwiązanie dla prezesów i zarządów organizacji, które zatrudniają 
lub chcą zatrudnić fundraiserów i chcieliby lepiej zrozumieć specyfikę 
ich pracy.



Szkolenia tematyczne

Chcesz zrealizować warsztat na temat związany z zarządzaniem 
organizacją trzeciego sektora, pisaniem grantów czy zastosowaniem 
konkretnych technik fundraisingowych? Nasi eksperci dopasują 
program szkolenia do potrzeb Twojej organizacji. 

Szkolenie możemy przeprowadzić on-line, w wynajętej sali lub  
w siedzibie Twojej organizacji. 

Przykładowe tematy:

• Organizacja eventów

• Zarządzenie projektami i ryzykiem

• Rozwiązywanie konfliktów w zespole

• Wzmacnianie motywacji wolontariuszy

• Zarządzenie zadaniai w czasie

• Budowanie strategii marketingowej organizacji

• Warsztaty Lidera

• Ochrona i przetwarzanie danych w NGOs

• Storytelling, warsztaty wystąpień publicznych i prezentacji

• Ewaluacja projektów



Konsulting fundraisingowy

Rejestracja instytucji i audyt dokumentów

Chcesz zasięgnąć rady od doświadczonych managerów trzeciego sektora i poprawić działanie swojej organi-
zacji? Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu oferuje konsultacje, które pozwolą Ci spojrzeć na sytuację z nowej 
perspektywy i jednocześnie – nauczą Cię co zrobić, aby wejść na tory szybkiego wzrostu. Specjalizujemy się 
między innymi w tematyce dotyczącej pozyskiwania funduszy, budowaniu relacji, zarządzania zespołem  
i budowaniem wieloletnich strategii. Usługi doradcze możemy prowadzić on-line lub na miejscu w siedzibie 
Twojej organizacji.

Oferujemy profesjonalne przygotowanie i audyt dokumentów organizacji pod kątem zgodności z wszelkimi 
wymaganiami prawno-formalnymi. Nasi eksperci, prawnicy i księgowi, będący wieloletnimi pracownikami 
organizacji trzeciego sektora, pomogą też napisać statut, który zostanie zaakceptowany. 



Pośrednictwo grantowe

Asysta HR przy rekrutacji fundraisera

Poszukujesz środków na rozwój swojej organizacji? Masz do zrealizowania ciekawy projekt, który potrzebuje 
wspaprcia finansowego? Zgłoś się do nas, a sprawdzimy wysokość dotacji, jakie mogą zostać ci przyznane.  
Na podstawie przesłanego nam pomysłu opracujemy kompleksowy dokument, będący spisem aktualnych 
konkursów, wraz z wymogami formalnymi, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o środki. Nie ograniczamy się tylko  
do powszechnie znanych, państwowych, korporacyjncyh i unijnych programów.

Twoja organizacja poszukuje odpowiedniej osoby na stanowisko fundraisera? Doskonale rozumiemy, że jest to 
bardzo istotna decyzja, która wpłynie na działalność całego zespołu. Oferujemy Ci asystę doświadczonych tre-
nerów i konsultantów, którzy w swoim życiu zawodowym wyszkolili i zatrudnili wielu fundraiserów. Polskie Stowa-
rzyszenie Fundraisingu posiada bazę fundraiserów gotowych do podjęcia nowych zadań. 



Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
Polish Fundraising Association

ul. Szewska 20/4

31-009 Kraków

Marcin Chmielowski Sebastian Węglarz
dyrektor specjalista ds. szkoleń

+48 12 423 80 07

psf@fundraising.org.pl

www.fundraising.org.pl

+48 698 154 988 +48 698 150 342

m.chmielowski@fundraising.org.pl s.weglarz@fundraising.org.pl


