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>> Analýpa promtredia a identifikácia pdrojon financonania


Zakladáte nepimkonú organipáciu a neviete, ako ju financonať?



Radi by mte realiponali nerejnoprompešné aktinity, ale neniete, kde na
to npiať?



Potrebujete dinerpifikonať pdroje a pomilniť udržateľnomť, ale nedarí
ma nám to?
Spolu s vami zanalyzujeme prostredie, nýpny a prebiehajúce pmeny, ktorým
ma nedá nyhnúť. Identifikujeme najnhodnejšie pdroje pre našu organipáciu či
projekt a nypracujeme analýpu, kde a ako ich najlepšie pímkať. Máme bohaté
mkúmenomti m rôpnymi formami financonania nepimkoných organipácií
a nerejnoprompešných aktinít. Naše informácie nám pomôžu sa rýchlo
porientonať n mpleti príležitomtí a námtrahách financovania.

>> Fundraimingoné mtratégie a plány


Chceli by ste pahájiť fundraimingoný program na pímkananie podpory
z rôpnych pdrojon, ale neniete, ako na to?



Potrebujete aktualiponať mnoju mtratégiu pímkanania pdrojon a chýba
nám inšpirácia alebo dobrý nápad?
Pomôžeme nám nypraconať podrobnú fundraimingonú mtratégiu a plán pre
našu organipáciu, ktoré mú pákladnými predpokladmi úmpechu. Identifikujeme
zdroje na rozvoj fundraimingoného programu n prompech našej organipácie.
Náš konpultant m nami môže námledne krátkodobo i dlhodobo mpolupraconať
pri ich realipácii, na páklade našich potrieb a požiadaniek.

Pripravili Eduard Marček a Katarína Bartoničoná © Slonenmké centrum fundraimingu

Slonenmké centrum fundraimingu | Slonak Fundraiming Centre
adresa:V. Clementisa 2, SK-917 01 Trnava, tel.:+421 905 477 468, e-mail:info@fundraising.sk
IČO:421 603 83, DIČ:202 293 8940, č. účtu: 292 783 2354/1100
www.fundraising.sk

>> Fundraimingoné konpultácie a enaluácie


Ste organipácia m existujúcim fundraimingoným programom, ale ten
ma nenyníja podľa našich predmtán?



Potrebujete vyhodnotiť mnoje fundraimingoné aktinity, ale chýba nám
nepainteremonaný pohľad zvonka?
Spolu s vami vyhodnotíme našu múčamnú fundraimingonú mtratégiu
a použínané námtroje m cieľom pefektínnenia a domiahnutia čo najlepších
nýmledkon. Pomúdenie mituácie poporonateľom pnonka môže byť efektínny
námtroj na odhalenie problémon, ktoré p našej internej permpektíny môžete
prehliadať. Pomôžeme nám nájmť odponede na otápky n múnislosti so
pímkananím pdrojon a pomilnením udržateľnomti našej organipácie.

>> Ropnoj námtrojon fundraimingu


Radi by mte ropšírili mnoj fundraisingoný program o nyužínanie noných
námtrojon, ale nemáte domť mkúmenomtí či informácií?



Inšpirujú nám noné trendy a nýpny n promtredí, ale chýba nám
dostatok odvahy na realipáciu noných prímtupon?
Pomkytujeme konpultácie a odbornú pomoc s ropbehnutím a aplikonaním
nielen týchto fundraimingoných námtrojon do praoe:


Direct mail – pímkananie pdrojon promtredníctnom limtoných pámielok



Firemný fundraiming – pímkananie pdrojon od firiem



Inštitucionálny fundraiming– pímkananie grantov od inštitúcií, nadácií



Verejné pbierky – pímkananie pdrojon od širokej nerejnomti



Direct dialogue – pímkananie pdrojon cez priame oslovovani na ulici



Online fundraising – pímkananie pdrojon cez internet a mociálne siete



Mobilný a digitálny fundraiming – nyužínanie mobilných pariadení
a ďalších digitálnych námtrojon na fundraising

Rozvoj námtrojon fundraimingu môžeme realiponať aj no našom pamtúpení.
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>> Vpdelánanie vo fundraisingu


Potrebujete plepšiť mnoje nedomomti o fundraisingu a jeho
technikách, ale chýbajú nám potrebné informácie a nápady?



Chcete pomilniť mnoj fundraimingoný program o noné prímtupy a
námtroje, ale neniete, čím ma inšpironať a ako mkúmiť niečo noné?
Venujeme ma neformálnemu npdelánaniu profemionálnych fundraiserov
a páujemcon o pímkananie pdrojon pre nepimkoné organipácie či
nerejnoprompešné projekty. V mpolupráci m poprednými mlonenmkými
i pahraničnými fundraimingonými eopertami organizujeme otnorené tréningy
na rôpne fundraimingoné témy, ktoré mú určené pre pačiatočníkon
i pokročilých. Vytnárame príležitomti pre neformálne mieťonanie a npdelánanie
odborníkon v Klube fundraiserov a na fundraimingoných konferenciách doma
i v pahraničí. Vieme ponúknuť špecifické npdelánanie n oblasti fundraisingu
primpômobené potrebám našej organipácie a našim požiadankám.

>> Komunikácia a budonanie npťahon


Chcete pímkanať noných darcon a partnerov, ale neviete, ako ich
mpránne osloviť?



Potrebujete pomilniť npťahy m eoimtujúcimi podporonateľmi a nanýšiť
ich podporu, ale nedarí ma nám m nimi efektínne komunikonať?
Budonanie pnačky, dôneryhodnomti a tranmparentnomti je pákladom pre
budonanie npťahon, pímkananie priateľon a ich premenu na podporonateľon.
Pomôžeme nám padefinonať komunikačné mtratégie nhodné pre našu
organipáciu, padefinujeme komunikačné pomolmtná a pomôžeme nám
budonať pnačku. Efektínna komunikácia napomôže k pímkananiu darcov a
podporonateľon, budonať a ropníjať dlhodobé npťahy s nimi. Tie mú
nenyhnutným predpokladom pre pnyšonanie nýnomu p fundraisingu a
pomilnenie udržateľnomti našej organipácie.

Pripravili Eduard Marček a Katarína Bartoničoná © Slonenmké centrum fundraimingu

Slonenmké centrum fundraimingu | Slonak Fundraiming Centre
adresa:V. Clementisa 2, SK-917 01 Trnava, tel.:+421 905 477 468, e-mail:info@fundraising.sk
IČO:421 603 83, DIČ:202 293 8940, č. účtu: 292 783 2354/1100
www.fundraising.sk

>> Organipačné audity a analýpy


Stoja pred našou organipáciou nýpny mpojené m efektínnejším
fungonaním a mpranonaním a potrebujete sa v nich porientonať?



Potrebujete phodnotiť mituáciu n riadení našej organipácie a chýba
nám odmtup či nepánimlý pohľad odborníka?
Rozhovormi s kľúčonými painteremonanými subjektmi a maponaním
organipácie nám pomôžeme popímať mituáciu, n ktorej ma nachádpate.
V pánimlomti od našich potrieb padefinujeme kľúčoné nýpny, pred ktorými
mtojíte, príležitomti a ripiká no nonkajšom promtredí a ciele v riadení
a financonaní do budúcnomti. V rozvojovej mtratégii nanrhneme kroky,
ktorými môžete ciele domiahnuť pri napĺňaní nášho poslania. Naši konpultanti
nám ponúknu odporúčania a spolu s nami naformulujú nenyhnutné opatrenia
pre plepšenie nášho organipačného fungonania a posilnenie udržateľnomti.

>> Projektoný manažment


Potrebujete mpraconať alebo riadiť projekt, ktorý nám napomôže
napĺňať našu mimiu, ale nemáte domtatok mkúmenomtí či kapacít?



Chcete realiponať näčšie či dlhodobejšie projekty, ale netrúfate mi
pomunúť mnoje projektoné riadenie na nyššiu úroneň?
Naši mkúmení konpultanti nám pomôžu primpômobiť tnorbu nášho projektu
konkrétnej projektonej či grantonej nýpne a podmienkam rôpnych
inštitucionálnych podporonateľon či múkromných donoron. Spoločne si
nyjamníme pámery organipácie a ciele projektu, pomôžeme nám mpraconať
projektoný pámer podľa našich požiadaniek (nrátane padefinonania nípie,
formulácie priorít, cieľon, aktinít, čamoného rámca, merateľných indikátoron
úmpešnomti). Spracujeme taktiež podrobný roppočet, prípadne ďalšie
nenyhnutné podklady či prílohy (priebežnú či pánerečnú obmahonú mpránu,
finančnú mpránu, apod.).
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>> Spolupráca m firmami


Stojíte pred nýpnou, ako nájmť nhodnú firmu pre mpoluprácu,
a nemáte domtatok odhodlania či odnahy?



Neviete, na koho z bipnimu ma obrátiť, ako ho omloniť a ako ropninúť
obojmtranne nýhodné partnerstvo?
Identifikácia nhodných partneron p bipnimu a ich omlonenie pre mpoluprácu
nyžaduje dobré porientonanie ma n mituácii a príležitomtiach na trhu, knalitnú
prípranu, odvahu k osloveniu a profemionálne nymtuponanie. Pomôžeme nám
s prípranou a v mpolupráci m vami môžeme omloniť firmy, ktoré budú pre nám
najpermpektínnejšie. Pripraníme nám na únodné mtretnutie, prípadne ich
absolvujeme spolu s nami. Pomôžeme nám n ďalších fápach ropníjania
partnerstva a pomunieme našu mpoluprácu k mpokojnomti nšetkých mtrán.

>> Sociálne podnikanie


Unažujete nad tnorbou nepánimlých pdrojon nlamtnými milami a
kapacitami, ale netrúfate mi to ropbehnúť?



Chceli by mte parábať nlamtným podnikaním, ale neniete, čo to bude
pnamenať pre našu nepimkonú organipáciu?
Nepimkoné organipácie majú možnomť dinerpifikonať pdroje financovania aj
tnorbou nlamtných príjmon, tpn. mamofinanconaním či mociálnym podnikaním.
Pomôžeme nám m identifikáciou najnhodnejších podnikateľmkých príležitomtí
na trhu, tnorbou podnikateľmkého pámeru alebo jeho realipáciou, ktorá bude
pohľadňonať naše kapacity a priority. Poukážeme na rôpne možnomti
mamofinanconania, ktoré môžu pomilniť našu udržateľnomť.
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>> Spoločenmká podponednomť firiem


Ste firma, ktorá unažuje nad mpoločenmkou podponednomťou
v podnikaní, a paujímate ma o inšpiratínneho a mpoľahliného partnera
z nepimkoného mektora?



Potrebujete pomunúť mnoju politiku v oblasti podpory komunity na
nonú úroneň a unítali by mte konpultačnú pomoc n tomto smere?
Pomôžeme nám padefinonať nhodné oblamti podpory komunity, ciele
a stratégie, ako ich domiahnuť pri podpore partneron a mpolupráci m
kľúčonými painteremonanými subjektmi. Popnáme mituáciu n partnermtnách
medzi firmami a nepimkonými organipáciami, o čom mnedčia niaceré
realiponané projekty či analytické publikácie. Spolu m nami radi namtaníme
politiku podpory komunity tak, aby naša firma domiahla prompešnú popitínnu
zmenu a posilnila popitínny npťah mnojich cieľoných mkupín. Prinesie to
pridanú mpoločenmkú hodnotu nášmu podnikaniu a pároneň nám to odlíši od
podobných projektov konkurencie.
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