
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Sygnatura: 

BZFS-921/12/16             Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
PU-06/2017 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia “Podstawy Fundraisingu” 
w wymiarze 30 godzin dydaktycznych oraz wydanie uczestnikom certyfikatu. Szkolenia są przeznaczone 

dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. 

2. Tematyka zajęć szkoleniowych będzie obejmować następujące zagadnienia:  

1) podstawowe mechanizmy zbierania funduszy na działalność organizacji, firmy, instytucji publicznych 
i prywatnych, 

2) budowanie relacji między darczyńcą a efektywnym fundraiserem,  

3) planowanie działań fundraisingowych,  

4) zapoznanie uczestników z narzędziami fundrasingowymi,  

5) pomysły i rozwiązania na kampanie fundraisingowe,  

6) ocena skuteczności wybranych metod fundraisingowych,  

7) zapoznanie z działaniami i narzędziami planowania fundrasingu oraz zastosowaniem ich w praktyce, 

8) planowanie kampanii fundraisingowych. 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Toruniu (Collegium Humanisticum 
UMK, ul Bojarskiego 1).  

4. Zamawiający zapewni salę wyposażoną w ekran i projektor multimedialny. 

5. Wykonawca przeprowadzi zajęcia szkoleniowe zgodnie z poniższym harmonogramem: 

I grupa: 

01.04.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-16.00 

02.04.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-15.15 

08.04.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-16.00 

09.04.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-15.15 

II grupa 

27.05.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-16.00 

28.05.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-15.15 

10.06.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-16.00 

11.06.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-15.15 

III grupa 

17.06.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-16.00 

18.06.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-15.15 

24.06.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-16.00 

25.06.2017, w godzinach: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.45-14.15, 14.30-15.15 
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6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z niżej podanym sylabusem. 

 

Nazwa pola Komentarz 

Nazwa przedmiotu (w języku 
polskim oraz angielskim) 

Podstawy Fundraisingu 
Basic Fundraising  

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Nauk Historycznych 

Jednostka, dla której 

przedmiot jest oferowany 

Wydział Nauk Historycznych 

Kod przedmiotu  nie dotyczy 

Kod ERASMUS nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS nie dotyczy 

Sposób zaliczenia egzamin 

Język wykładowy Język polski 

Określenie, czy przedmiot 

może być wielokrotnie 
zaliczany 

Nie 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów  

Prawo, ekonomia, zarządzanie, psychologia biznesu 

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 

podyplomowych/uczestnika 

kursów dokształcających 

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:  
- 30 godz. 
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 
– 15 
Łącznie: 45 godz.  

Efekty kształcenia – wiedza Student wie jakie są podstawowe mechanizmy pozyskiwania 
funduszy na działalność organizacji 

Efekty kształcenia – 

umiejętności 

Student potrafi zaplanować kampanię fundraisingową, budować 
relacje z darczyńcami. 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

Student rozumie działanie narzędzi fundraisingowych. 

Metody dydaktyczne Metoda dydaktyczna eksponująca – pokaz 
Metoda dydaktyczna podająca – opis i opowiadanie 
Ćwiczenia i symulacje 

Wymagania wstępne brak 

Skrócony opis przedmiotu Planowanie działań fundraisingowych  
Praktyczne warsztaty z profesjonalnego fundriasingu  
Podstawowe zagadnienia fundraisingu i pracy fundraisera 
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Pełny opis przedmiotu Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia: 
 

 Podstawowe mechanizmy zbierania funduszy dla 
organizacji, firmy, instytucji publicznych i prywatnych, 

 Ćwiczenia dla uczestników pokazujące jak być darczyńcą i 
efektywnym Fundraiserem. 

 Jak tworzyć i budować relacje z otoczeniem, aby pomogły 
nam zmienić naszą organizację? 

 Jak wdrożyć fundraising w organizacji i od czego zacząć? 
 
 

 Zapoznanie uczestników z ponad 30 narzędziami 
fundrasingowymi. 

 Przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań na kampanie 
fundraisingowe. 

 Zapoznanie się z oceną skuteczności i kosztami wybranych 
metod fundraisingowych. 

 
 

 Zapoznanie z działaniami i narzędziami planowania 
fundrasingu oraz zastosowaniem ich w praktyce. 

 Budowanie długotrwałej współpracy z darczyńcami. 
 Sporządzanie listy potrzeb i kalendarza możliwych działań 
 Budowanie podstawowego planu działań fundraisingowych 

 
 Rozwój kompetencji fundraisera 
 Przepisy prawne w pracy fundraisera i zasady etyczne  
 Praca fundraisera – problemy i wyzwania 
 Konsultacje przed egzaminem 
 

Literatura Materiały przekazane w trakcie zajęć 

Metody i kryteria oceniania Nie dotyczy 

Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

Nie dotyczy 

7. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wykładowcę wskazanego w Wykazie osób, stanowiącym 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wykładowcy wskazanego w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego. Zmiany są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca, 

z przyczyn losowych zmuszony byłby zmienić wymienioną w ofercie osobę. Zamawiający zaakceptuje 
proponowaną zmianę wykładowcy jedynie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby 

będą takie same, bądź wyższe niż osoby wskazanej w ofercie. 

9. Wykonawca i Zamawiający nie zapewniają poczęstunku w trakcie przerw. 

10. Zajęcia będą odbywać się w trzech grupach liczących maksymalnie 12 osób każda. 

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć, listę obecności uczestników szkolenia, zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego, oraz wystawić uczestnikom szkolenia certyfikaty na wzorze wcześniej 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i spełniającym wymogi dotyczące promocji projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz opatrzone informacją, że 

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety ewaluacyjnej na 

zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację szkolenia. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę uczestników z 

zakresu objętego programem szkolenia. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej 

poprzez Platformę Moodle, funkcjonującą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernia w Toruniu, w terminach 
wskazanych poniżej: 

1) dla I grupy - 12 kwietnia 2017r. godz. 16:00, 

2) dla II grupy - 14 czerwca 2017r. godz. 16:00,  

3) dla III grypy - 28 czerwca 2017r. godz. 16:00. 

14. Dla osób, które ukończyły egzamin z wynikiem pozytywnym Wykonawca wystawi certyfikaty 
poświadczające nabycie kompetencji z zakresu objętego przedmiotem szkolenia. 

15. W trakcie zajęć Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe (np. skrypt obejmujący 
wszystkie zagadnienia poruszone podczas przedmiotowego szkolenia), co najmniej w formie papierowej. 

16. Ponadto Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, 
o których mowa powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 

 

 

 

  


