
 

Обучението се организира в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското 
общество", финансиран от Фондация „Америка за България“. 

Обучение “Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи.” 

Предварителна програма 
17-18 април 2018 г., гр. София 

 
Обучители: Павлета Алексиева, БЦНП и Диляна Манева, Фондация „За нашите деца“ 
 
17.04.2018 - ВТОРНИК  
 
9.15 - 9.30  Регистрация 
9.30 – 10.30   Добре дошли и представяне на участниците и очаквания 
10.30 – 11.15  Фъндрейзинг – встъпителни въпроси  

 Какво означава това за мен? - обща презентация и дискусия 

 Кои са основни стъпки в процеса на фъндрейзинг 
11.15 – 11.30  Кафе пауза 
11.30 -  12.45   Кауза за подкрепа - основни елементи и структура 

 5 важни съвета как да я подготвим - презентация и представяне на примери 

 Групова задача „Напиши своята кауза“ 
12:45 – 13:45   Обедна почивка 
13.45 – 15.00  В търсене на донора  

 Представяне на основни методи за набиране на информация за потенциални 
дарители – презентация и представяне на примери, индивидуална задача 

 Съвети за това как да изградим контакт с потенциален дарител – презентация и 
представяне на примери  

15.00 – 15.15   Кафе пауза 
15.15 – 16.00 Доброто приятелство е в основата на успешния ФР: как да задържим нашите 

дарители 

 Отчитане пред дарители и благодарствени писма – презентация и представяне 
на примери, индивидуално упражнение 

16.00 – 17.00   Правни аспекти на набирането на дарения 

 Отчитане и документиране  

 Разграничение на дарения, спонсорства и грантове 
 
18.04. 2018 - СРЯДА 
 
9:15-9:30    Регистрация 
9:30 - 10. 00   Пирамидата на индивидуалните дарители  
10:00 - 11.00  Техники за ФР – какво означава това?  

 Дискусия и представяне на примери 
11.00-11.15  кафе пауза 
11.15 – 12.30   CSR политиките на компаниите  

Презентация и представяне на примери  
представител на Български форум на бизнес лидерите  

12.30 – 13.15   Обедна почивка 
13.15 – 14.30    Фъндрейзинг стратегия – основни положения 

Презентация и индивидуална работа  
14:30 – 15:00  Заключителна сесия 


