Tallers en Fundraising per a
entitats d’Educació per a la
Justícia Global
Les entitats sense ànim de lucre necessiten diversificar les seves fonts de finançament per
assegurar la viabilitat econòmica dels seus projectes i de la pròpia organització. La situació de
pandèmia global ha afectat de manera directa a la viabilitat econòmica dels projectes i posa en
risc la sostenibilitat mateixa de les entitats del sector de l’educació per a la Justícia Global i
l’Economia Social i Solidària, en un moment en que la seva rellevància es més important que
mai. És per això que és necessari ser conscients de la importància que té la captació de recursos
procedent de fonts que vagin més enllà de les administracions públiques. El paper de cadascun
dels professionals que treballen en les organitzacions no lucratives és important per pensar i
treballar en clau de captació de recursos.
Objectius del cicle formatiu

1. Conèixer els principis bàsics de la captació de fons (fundraising).
2. Incloure la captació de fons en el pla de finançament de les entitats sense ànim de lucre i de
l’economia social i solidària.
3. Aprendre a comunicar per explicar millor la feina feta i generar confiança.
4. Desenvolupar una estratègia de captació de fons.
5. Planificar les accions de captació de fons.
6. Identificar tendències en la captació de fons.
A qui s’adreça el curs?

Treballadores, voluntàries o membres d’òrgans de govern d’entitats sense ànim de lucre,
preferentment membres de LaFede.org i/o de la XES, orientades al treball en l’educació per al
desenvolupament i la justícia global, que tinguin assignades funcions relacionades amb la
captació de fons i la comunicació a les seves entitats i que estiguin interessades en completar el
cicle de formacions.
* L’idioma d’impartició de tot el cicle serà en català.
Metodologia
El curs serà online mitjançant la plataforma de videoconferència BlueJeans.
Degut a la diversitat de tipus d’entitats i necessitats diverses, es planteja la formació tant con
un cicle de formacions com la formació en blocs independents. És a dir, les entitats assistents
poden decidir fer totes les sessions, si així ho consideren, o assistir a un o varis dels mòduls de
formació plantejats, en funció dels seus interessos i necessitats.
El format online obliga a limitar el nombre d’hores de formació, pel que el contingut serà útil i
pràctic, però sense aprofundir en cap tècnica de captació.
Data inici: Dimarts, 07 Juliol 2020
Data final: Dimarts, 29 Setembre 2020
Data final inscripció: Dilluns, 06 Juliol 2020
Dies de la setmana: Dimecres
Franja horaria: 17 a 19 hores
Adreça: Telemàtica (Bluejeans)
Dades de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:
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Sessió 1. El pla estratègic de captació de fons
Punt de partida: quina és l’estructura de finançament de la nostra ESS.
Fonts de finançament existents:
– Propis: recursos que genera la pròpia entitat
– Públics: subvencions, concerts, convenis, etc.
– Privats: particulars i empreses, obres socials, altres fundacions, etc.
Finançament: per a què. Models de finançament de les entitats
Data: Dimecres 08/07/2020 de 17 a 19 hores
Sessió 2. Comunicació per a la captació en les entitats de Justícia global i ESS
Comunicar per captar. Recursos comunicatius per a la captació de fons
Recursos pràctics: claim, storytelling, to i llenguatge, materials útils: tríptic, banner, xarxes
socials, memòria
Data: Dimecres 15/07/2020 de 17 a 19 hores
Sessió 3. Captació de fons de persones: ampliant la base social
La captació de fons de donants particulars.
Què vol el donant particular.
Què espera el donant particular.
Fidelització.
Data: Dimecres 16/09/2020 de 17 a 19 hores
Sessió 4. Captació de fons de grans donants
Qui pot ser un gran donant?
Identificació de grans donants
Xarxes internacionals
Data: Dimecres 30/09/2020 de 17 a 19 hores
Sessió 5. Elaboració del pla de captació de fons
Sessió d’acompanyament per revisar i assessorar el pla estratègic de captació de fons amb
els alumnes que acabin el cicle de formació. Es farà un assessorament personalitzat a les
demandes i peticions de les entitats participants.
– Anàlisis punt de partida, principals fonts i conseqüències
– Objectius estratègics
– Línies estratègiques
– Pla d’actuacions concret
– Missatges principals
– Calendari
– Recursos
Data: al final del cicle, per confirmar
Organitza: Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Altra organització: Causes.cat
Mes informació:
+ informació i inscripcions

