FUNDRAISING
– sådan skaffer du midler
til dine projekter

Kom til gratis fyraftens-arrangement,
som henvender sig til ildsjæle, foreninger og frivillige i Ringkøbing-Skjern
Kommune.

Her får du viden om, hvor og hvordan du
finder penge til dine projekter.

Tag gerne en anden ildsjæl med under armen…

Den 18. september 2019 kl. 17.00-21.00

Tilmelding

Vestjysk Gymnasium Tarm
Skolegade 15
6880 Tarm

Senest den 10. september på
www.frivilligvest.dk
eller til annemette@frivilligvest.dk
Angiv foreningsnavn og antal deltagere.

Arrangeret af:

Har du i øvrigt spørgsmål kontakt:
Susanne Rystok på 21 26 63 33
eller Anne-Mette på 28 25 93 34

PROGRAM for temaaften om fundraising
TIDSPUNKT

AKTIVITET

17.00 – 17.10 Velkomst
17.10 – 17.55 10 gode råd om fundraising v. Lotte Jensen fra firmaet Upfront Europe

Trygfonden

DGI-puljerne

17.55 – 18.35 Oplæg og spørgsmål Oplæg og spørgsmål
til fonden
til puljerne

LOKALE PROJEKTER

MARKEDSPLADS

Bare gør det! Fundraising – Den
simple eller den komplicerede
indgang?
Malene Thune, proceskonsulent for
landsbyklynger

• Mulighed for dialog og
spørgsmål med oplægsholderne
• Sparring og udlevering af
logins til fonde.dk
• §18 puljen, midler til frivillige sociale initiativer
• Mestring af Projekter
• LAG midler
• Andre puljer

Lokalfundraising i Rækker Mølle?
Ejnar Tylvad, lokal ildsjæl
18.35 – 18.55

18.55 – 19.35

- PAUSE - inkl. servering af mad og drikke
Nordea fonden
Velux fonden
LOKALE PROJEKTER
Oplæg og spørgsmål Oplæg og spørgsmål
til fonden
til fonden

Friluftsrådet

Fundraising – gode
Oplæg og spørgsmål råd og erfaringer fra
19.35 – 20.15 til fonden
idé til projekt
Ved Peter Sand, direktør
for Naturkraft og Chris
Kroer Jensen, projektleder WestWind24

Udviklingsplaner i lokalsamfundene – giver de mening og
hvordan griber man det an?
Herman H. Kristiansen, Lydum
Sogne –og Idrætsforening

LOKALE PROJEKTER
Vis mig dit pengetræ
Per Kap Bech Jensen, Landsbylaboratoriet i Idom-Råsted

20.15 – 20.50 Crowdfunding- et alternativ til traditionel fundraising v. Michael Eis fra firmaet Boomerang
20.50 – 21.00 Farvel og tak for i dag

WORKSHOP om fundraising
Du har mulighed for at deltage i en workshop med fokus
på fundraising torsdag den 26. september klokken
17.00-20.30. På workshoppen trækker vi for alvor i arbejdstøjet for nu skal vi prøve kræfter med at udforme en
konkret projektansøgning.
Med udgangspunkt i en færdig skabelon udarbejder vi
denne aften også et forslag til budget og samlet finansieringsplan for jeres projekt. Vi anbefaler, at I deltager to
personer i workshoppen med et konkret projekt fra jeres
forening eller frivilliggruppe for at få mest ud af aftenen
og de konkrete værktøjer, I kommer til at afprøve.

Efter workshoppen vil det være muligt for de deltagende
projektgrupper at modtage en halv times rådgivning fra
underviseren på workshoppen.
Tilmelding senest den 10. september til:
annemette@frivilligvest.dk (sammen med tilmelding til
temaftenen). Vi har plads til 15 projekter á 2 deltagere på
workshoppen og tilmeldingen er først-til-mølle.

Mestring af Projekter
Har du brug for inspiration og nye værktøjer til at få projekter gennemført?
Så er projektlederuddannelsen Mestring af Projekter lige noget for dig.

Uddannelsen er til dig som frivillig og ildsjæl. Du
afprøver konkrete værktøjer på et projekt sammen
med andre fra projektet.
Mestring af Projekter går i luften i november 2019
og varer frem til september 2020.

Hold øje med www.frivilligvest.dk og Facebook
for mere information om Mestring af Projekter og
hvordan du tilmelder dig.

