ISOBROs Fundrasinguddannelse
Undervisningen finder sted på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 7a i mødelokalet Parterre i kælderen
samt mødelokale 6.2.05, rum 206 (indgang 5b)
Pris per deltager er Kr. 11.900 + moms = kr. 14.875. Ved to eller flere deltagere fra samme organisation
giver vi 10 % rabat.
1. Introduktion til fundraising
En rejse ud i fundraisingens forunderlige verden begynder med at stille spørgsmål:
Hvorfor giver vi? Hvad giver vi til? Hvem giver? Hvor meget giver vi? På denne del af kurset får du svarene…
Underviser: Stig Fog
Dato: uge 2 – mandag den 11. januar 2021
Tid: 10.00 – 15.00
Sted: Parterre
2. Indsamlingslovgivning og persondata
Inden vi starter indsamlingen, har vi sat os grundigt ind i den lovgivning, der regulerer hele feltet. Det vi lover
i kampagnen, skal holde stik i virkeligheden. Er der fradrag for donationen, skal indsamlingen anmeldes,
hvordan behandler vi dine data? Der er flere forskellige love, der regulerer indsamlinger. Vi befinder os i
krydsfeltet mellem foreningsjura, skattelov, indsamlingslov og persondatalov.
Quiz undervejs + hjemmeopgave
Underviser: Ina Thorndahl
Dato: uge 3 – mandag den 18. januar 2021
Tid: 13.00 – 17.00
Sted: Parterre
3. Nøgletal for fundraising
Den dygtige fundraiser er god til at kommunikere. Men den dygtige fundraiser er også dygtigt til at regne den
ud. På denne del af kurset sætter vi fokus på de nøgletal, som enhver dygtig fundraiser skal kunne. Og for at
være sikker på, at du kan anvende det i praksis, får du en opgave med hjem, du skal løse til næste
undervisningsgang.
Du skal medbringe en PC med Excel installeret. Hjemmeopgave.
Underviser: Stig Fog
Dato: uge 4 – mandag den 25. januar 2021
Tid: 12.00 -16.00
Sted: Parterre
4. Fonde og legater
Der blev i 2016 givet tilsagn om ca. 17 mia. kr. til almennyttige formål fra ca. 4.100 private fonde. Men hvad
kræver det at komme igennem nåleøjet hos fondene og hvordan tænker de? Få svarene på dette modul og
bliv godt klædt på til at lave en støtteværdig fondsansøgning.
Underviser: Birgitte Boesen
Dato: uge 6 – mandag den 8. februar 2021
Tid: 13.00 -16.00
Sted: Parterre

5. Indsamlingsteknikker og case for support
Vi følger op på hjemmeopgaven og ser på, om du har lært at regne rigtigt. Har du det, så er det vigtigt også
at kunne kommunikere det rigtige budskab til den rigtige målgruppe med det rigtige budskab. Lige pludselig
begynder det hele at hænge sammen – og måske begynder pengene at dumpe ind.
Hjemmeopgave med nøgletal rettes i plenum.
Underviser: Stig Fog
Dato: uge 9. – mandag den 1. marts 2021
Tid: 12.00 – 16.00
Sted: Parterre
6. Donorrejsen
Målet er at fastholde donorerne i længst mulig tid, og få dem til at give mest muligt undervejs. Dette opnår
du bedst, ved at donorerne føler en øget loyalitet overfor din organisation og jeres arbejde. Vi gennemgår
denne eftermiddag, hvordan du kan optimere dine donorers oplevelser med din organisation, så I
derigennem opnår en øget livstidsværdi fra dem.
Underviser: Sisan Bové
Dato: uge 10 – mandag den 8. marts 2021
Tid: 13.00 – 17.00
Sted: Parterre
7. Fundraising på sociale og digitale medier
Digital Fundraising er i hastig vækst og i takt med at vi alle – og ikke mindst vores betalingsløsninger – bliver
mobile, ændrer vilkårene sig vores fundraisingarbejde, og vi færdes stadig mere på sociale medier. Hvad
betyder den medievirkelighed for fundraisingarbejdet? Hvilke muligheder åbner sig op og hvilke farer lurer?
Oplægget vil have et særligt fokus på, hvordan man bruger digitale og sociale medier til at lune brugerne op,
skabe konverteringen og hvordan man kan overvinde tekniske og praktiske udfordringer.
Underviser: Benjamin Rud Elberth
Dato: Uge 11 – mandag den 15. marts
Tid: 13.00 -17.00
Sted: Parterre
8. Indsamlingslovgivning og persondata og etiske retningslinjer
Hjemmeopgave gennemgås i plenum.
Vi tager en lynhurtig gennemgang af GDPR for indsamlingsorganisationer i relation til indsamlinger.
Med udgangspunkt i ISOBROs etiske retningslinjer taler vi om etik og indsamlinger.
Underviser: Ina Thorndahl
Dato: Uge 12 – mandag d. 22. marts 2021
Tid: 13.00 -17.00
Sted: Parterre

9. Corporate fundraising
Corporate fundraising er et voksende marked. Med FN’s verdensmål og det øvrige CSR-fokus, der de sidste 5
år har optaget mange, er det blevet tydeligt at virksomhederne kan se en positiv effekt over for både
medarbejdere og kunder, når deres virksomhedsprofil prioriterer at støtte gode formål. Effekten heraf måles
og vurderes meget forskelligt fra store til små og mellemstore virksomheder. Men en ting ved vi, det er ikke
’gratis’ for os at tage imod støtte. Det danske corporate fundraising marked er således rykket sig fra at være
filantropisk til et mere marketing og purpose orienteret samarbejde, hvor virksomhederne gennem en
donation tilkøber sig en ydelse.
Vi bruger modulet på at gennemgå nogle af disse virksomhedstyper, hvad de kan bidrage med og hvad deres
bidrag ’koster’ os at modtage. Helt overordnet vil vi således, udgangspunkt i udvalgte cases, gennemgå
eksempler på disse betingelser, do’s and don’ts og med oplæg til en åben dialog omkring idéer og erfaringer…
Underviser: Rolf Bangsgaard
Dato: Uge 15 – mandag den 12. april
Tid: 13.00 -17.00
Sted: Parterre
10. Eksamensforberedelse
Vi samler op på hele forløbet, tager den store fundraising-quiz, fejrer de rigtige svar og gennemgår
eksamensformen. Eksamensopgaven gennemgås og udleveres. Der informeres om muligheden for
vejledning.
Underviser: Stig Fog
Dato: Uge 16 – mandag den 19. april
Tid: 12.00 – 16.00
Sted: Parterre
Evalueringsskema udfyldes i undervisningen
11. Gruppevejledning
Du kan få hjælp og vejledning til den skriftlige opgave. Du skal have afleveret et skriftligt oplæg til
vejledningen senest mandag den 4. maj, hvis du skal have mulighed for at bruge vejledningsmuligheden. Den
resterende tid kan du bruge på at rette din opgave.
Underviser: Stig Fog
En gang i uge 17 – vejledningen foregår via teams – aftales i gruppen med Stig Fog.
Eksamen
Skriftlig eksamen afleveres mandag d. 25. maj kl. 23:59
12. Mundtlige eksaminer afholdes mandag d. 7. og 8. juni kl. 9.00 – 16.00.
Mødelokale 6.2.05, rum 206
Skriftlig opgave vægter 50%. Mundtlig opgave vægter 50%
Eksaminator: Stig Fog
Censor: _________________

Det praktiske
Undervisningen finder sted på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 7a i mødelokalet Parterre i kælderen
samt mødelokale 6.2.05, rum 206 (indgang 5b)
Undervisningen varer mellem 4-6 timer pr. gang inkl. 30 minutters pause undervejs. Vær opmærksom på,
at mødetidspunktet varierer!
Der vil blive serveret kaffe, kage og frugt hver gang. Første undervisningsgang sørger vi for frokost.
Kontakt Anne, hvis du har særlige præferencer, vi skal tage hensyn til.
Undervisningsgange: 10
Timer i alt: 40
Bliver du forhindret i at møde, er det vigtigt, du giver besked til Anne på at@isobro.dk eller 31 20 95 68
Der er mødepligt og har du mere end 10% fravær, bliver du ikke indstillet til eksamen.
Litteratur
Vi anbefaler, at du læser Relationship Fundraising af Ken Burnett.
Har du spørgsmål?
Spørgsmål til uddannelsen rettes til Stig Fog på mail: mail@stigfog.dk.
NB: Vi tager forbehold for ændringer.

