Curs: Eines i recursos per a la captació de fons
Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions
25, 26 i 27 d’abril; 2 i 3 de maig. De 9’30
9
a 13’30h

Objectius

•

Conèixer les diferents eines i recursos per treballar la captació de fons
fons, tant
a nivell públic com privat.
privat

•

Pensar i actuar de forma metodològica per elaborar un pla que permeti la
supervivència econòmica de l’entitat i la posada en marxa de nous
projectes.

Programa
Sessió 1. Introducció a la captació de fons.
1.- Introducció al fundraising
raising:
Punt de partida: quina és l’estructura
l’estructura de finançament de la nostra entitat.
Fonts de finançament existents:





Propis: recursos que genera la pròpia entitat
Públics: subvencions, concerts, convenis,...
Privats: particulars i empreses, obres socials, altres fundacions,...
Recerca de finançament
finançamen extern.

2.- Finançament: per a què.
Alternatives a la captació de fons econòmics.
Explicant les necessitats de l’entitat:
l’entitat
El projecte d’entitat.
El projecte de les activitats i programes concrets.
3.- Funcionament de les subvencions: convocatòria, resolució,
resolució, presentació de la
justificació,...
Cogestionat amb

4.- Subvencions procedents de les Administracions Públiques: Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat, Ministerio, Unió Europea.
Sessió 2. Captació de fons de particulars.
5.- La captació de fons de donants particulars.
Parlem de la Sra. Maria.
Què vol el donant particular.
Què espera el donant particular.
6.- Comunicar per captar.
Sessió 3. La captació de fons on line.
7.- Gestió de la base social
8.- Eines digitals per a la captació
Els
s clàssics: correu, web, etc.
El telèfon mòbil.
Les xarxes socials i la captació persona a persona.
El

crowdfunding:
crowdfunding:

explorant

recursos

actuals

(verkami,

migranodearena,...)
migranodearena,...).
Sessió 4. Captació de fons d’empreses i particulars
9.- La captació de fons procedent
ocedent de les empreses.
Com presentem el projecte a finançar.
finança
Què
uè expliquem de la nostra entitat.
El procés d’acostament a les empreses.
Sessió 5. El meu pla de captació.
10.- Elaborem el pla de captació de fons de la nostra entitat.
11.- Conclusions i recomanacions per al dia a dia.
12.- Recursos d’interès.
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Metodologia
Es disposarà d’un petit dossier amb tot el contingut.
Es facilitarà material complementari per a qui vulgui aprofundir i ampliar
coneixements.
Els conceptes teòrics es reforçaran amb
am exercicis i exemples pràctics.
Exercicis pràctics per a realitzar de forma individual i en petit grup.
Professorat
Jaume Albaigès és consultor tecnològic per a organitzacions no lucratives i
autor del blog TecnolONGia.org. És enginyer de telecomunicacions
telecomunicacions per la
Universitat Politècnica de Catalunya i té formació complementària en gestió de
projectes informàtics, cooperació al desenvolupament i drets humans. Ha
col·laborat amb més de 50 entitats i exerceix la docència regularment a diverses
escoles de formació
rmació del tercer sector. És membre de la junta directiva de
l’Observatori del Tercer Sector i del patronat de la Fundació Comtal.
Irene Borràs Garrido,, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per
la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Polítiques
Polítiques Públiques i Socials per la Idec
- UPF. Direcció General de Màrqueting per ESADE i Corporate Social
Responsibility: Strategic Integration and Competitiveness per ESADE - Stanford.
Professora col·laboradora
laboradora de la Universitat Ramon Llull, Serveis Associat
AssociatiusTorre Jussana-Ajuntament
Ajuntament de Barcelona i altres entitats. Patrona fundadora de la
Fundació Comtal. Més de 12 anys assessorant empreses en els seus plans de
RSC a Valores & Marketing.
Marketing Actualment, promou i lidera CAUSES, that change
the world acompanyant empreses, organitzacions i persones en les seves
estratègies de RSC, comunicació
comunica
i captació de fons.
Com arribar a Torre Jussana
Av. Cardenal Vidal
al i Barraquer, 30 08035 – Barcelona
Metro: L3 Montbau / L5 Horta o El Carmel
Bus: 10 27 60 73 76 102 112 173 185 B19 Nit Bus: N4
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