
CLAUS PER A LA CAPTACIÓ DE FONS FORMACIÓ 100% BONIFICABLE
  
     

1ª Part - Taller pràctic 

Dirigit a organitzacions sense ànim de lucre

Taller on es faciliten les eines necessàries per a desenvolupar i 
implementar l’estratègia de captació de fons

2ª Part - Implementació
Acompanyament i assessorament en la realització del diagnòstic 
complert, l’estratègia i pla d’acció per a la captació de fons 

Objectius: Requisits: Haver realitzat la 1ª part del curs Claus per a la Captació de Fons

Objectius: 

Programa formatiu:

Modalitat On-line @ 
1ª Edición 29 Oct - 12 Des 2012 
2ª Edición 26 Nov - 13 Gen 2013
3ª Edición 14 Gen - 24 Feb 2013  

1.  Introducció
2. Perfil i relació amb el donant
3. Diagnòstic previ per a una estratègia “a mesura”
4. Responsabilitat Social Empresarial i de l’organització
5. Instruments per a l'obtenció de fons
6. Dissenyant una campanya
7. Comunicació, màrqueting, i transparència
8. Fiscalització i mecenatge a Espanya

6ª Edición 16-17 Oct 2012
7ª Edición  6-7   Nov 2012
8ª Edición 12-13 Des 2012

Total hores: 8h (dues tardes 15:30h - 19:30h)  
Preu: 100€* grups reduïts (100% bonificable*)
C/Valencia 227 2º1ª. 08007 Barcelona 

6ª Edición 22-26 Oct 2012
7ª Edición 12-16  Nov 2012
8ª Edición 17-21  Des 2012

Total hores: 15 h 
Preu: 100€ (100% bonificable*) 

http://campusingenieriasocial.net

Total hores: 44h  + 2h gratuïtes de consultoria
Preu: 300€ (100% bonificable*)

http://campusingenieriasocial.net

Programa formatiu:

Modalitat presencial Modalitat On-line @ 

Si vols inscriure’t als cursos o rebre més informació envia un email a formacio@ingenieriasocial.es o pots trucar al telèfon 93 412 70 79
Nota: Per poder tramitar les subvencions cal confirmar la inscripció com minim 1 setmana abans de línici del curs. Descompte de 20% per socis/sòcies de l’Associació +Responsables 

i condicions especials per a persones aturades.

*Formació bonificable al 100% per a treballadors/es en actiu. Informeu-vos de les bonificacions que la vostra organització podrà aplicar-se a càrrec del crèdit disponible de la Fundació Tripartita 
en les cotizacions a la Seguretat Social per a la realització d´aquest curs a info@ingenieriasocial.es

Organitzadors: Amb el suport de:

per a treballador/es en actiu

 

// Entendre el concepte integral de “captació de fons”, així com el compromís 
    organitzacional que requereix.
// Conèixer els diferents tipus de fonts donants i instruments.
// Comptar amb eines bàsiques per dissenyar una campanya de captació de fons 
// Possibilitats de col·laboració amb l'empresa a partir de la Responsabilitat 
    Social Empresarial.

// Realitzar un diagnòstic de la situació actual de l’organització
// Definir l’estratègia i el pla d’acció de captació de fons per a l’organització
// Disponsan d’acompanyament i assessorament personal

1.  Realització d’un informe diagnòstic en base a un qüestionari marc
2. Avaluació de les oportunitats i necessitats de l’entitat
3. Establir l’estratègia de captació de fons
4. Definir el pla d’acció amb objectius, recursos i calendari

 (*)


