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Specjalistyczne seminarium  
FAOO

Piątek, 9 grudnia 2022  
godz. 10.00-16.00
Warszawa, Królowej Marysieńki 48
Sala konferencyjna PAFW

Czym jest cyfrowy ład w organizacji  

pozarządowej? Jak przeprowadzić cyfrową 

transformację, dzięki której pozyskasz  

nowych darczyńców? W jaki sposób  

przygotować się do e-mail automatyzacji? 

Jak analizować i interpretować statystyki 

dotyczące zachowań darczyńców w Inter-

necie? Na te i inne  pytanie odpowiemy 

podczas bezpłatnego, praktycznego  

i interaktywnego warsztatu prowadzo-

nego przez doświadczonego francuskiego 

eksperta i praktyka Bertie Bosrédona.

Fundraisingowa 
transformacja 
cyfrowa

Bertie Bosrédon 
NGO Digital Consultant
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W trakcie warsztatu zostanie zaprezentowany 

krok po kroku model wdrożenia cyfrowej trans-

formacji, która pozwala zwiększyć skuteczność  

i efektywność fundraisingu. Podczas zajęć nie 

będziemy zajmować się wyłącznie technologiami 

i narzędziami. Jako równie istotne przedstawio-

ne zostaną kwestie związane ze zmianą kultury  

organizacyjnej i mentalnym nastawieniem 

(mindset) do korzystania z technologii oraz  

potrzebą dostosowania wewnątrzorganiza-

cyjnych procesów do oczekiwań i zwyczajów 

darczyńców. 

Główne zagadnienia seminarium:
•  Jak zmierzyć aktualny poziom cyfrowej  

dojrzałości organizacji?

•  Procesy i działania, które zapewnią cyfrową 

zmianę w organizacji. Przykłady i praktyczne 

podpowiedzi.

•  W jaki sposób wybrać najlepsze technologiczne 

rozwiązania i narzędzia dla naszej organizacji?

•  „Cross-organizational journeys”. Czym są,  

jak je wykorzystać do wdrożenia zmiany  

w organizacji?

•  Fakty i mity na temat cyfrowego fundraisingu.

Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymają 

gotowe szablony, matryce i inne narzędzia do 

wykorzystania w planowaniu fundraisingowej 

transformacji cyfrowej w swoich organizacjach. 

Prowadzący przedstawi przykłady wdrożeń  

i transformacyjnych projektów, które zostały 

zrealizowane zarówno w dużych, jak i małych 

organizacjach.

Ekspert i konsultant ds. technologii  

i fundraisingu online z ponaddwu-

dziestoletnim doświadczeniem. 

Pochodzi z Francji, gdzie zajmował się 

projektowaniem stron internetowych 

Zafascynowany dynamicznych roz-

wojem firm z branży informatycznej 

w Wielkiej Brytanii, przeniósł się do 

Londynu. Tu zaczęła się jego kariera 

w sektorze pozarządowym. Pierwsze 

doświadczenia zdobywał w British  

Heart Foundation, gdzie stworzył 

zespół zajmujący się fundraisingiem 

online i wspólnie z nim dokonał  

cyfrowej transformacji. Jej efektem 

był wzrost kwoty środków pozyskiwa-

nych rocznie online przez organizację 

z 20 tys. funtów do 1,5 mln funtów! 

Od 2012 roku Bertie Bosrédon pracuje 

jako niezależny konsultant oferując 

organizacjom wsparcie w tworzeniu 

strategii cyfrowego fundraisingu,  

wyborze optymalnych rozwiązań 

technologicznych czy rozwijaniu  

relacji z darczyńcami online.  

Pracował m.in. dla Amnesty Interna-

tional, UNICEF, Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża i wielu innych, 

dużych i małych organizacji  

w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, 

Rumunii. Od roku mieszka w Madry-

cie, w wolnym czasie fotografuje 

i gra na urządzeniach perkusyjnych.

Bertie Bosrédon 
NGO Digital Consultant
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Do kogo adresowane jest seminarium?
Na zajęcia w pierwszej kolejności zapraszamy osoby praktycznie zajmujące się

fundraisingiem w organizacjach, które mają już doświadczenie w pozyskiwaniu  

środków online i dysponują zasobami niezbędnymi do tego, by rozwinąć tę formę  

fundraisingu.

UWAGA!  
Zajęcia nie będą tłumaczone – konieczna znajomość języka angielskiego.

Jak się zgłosić?
Należy wypełnić i wysłać formularz online do 1 grudnia 2022.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu na listę uczestników seminarium poinformujemy

2 grudnia 2022.

Zasady udziału w zajęciach
Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają

ew. koszty dojazdu i zakwaterowania. Podczas seminarium organizatorzy  

zapewniają bezpłatny serwis kawowy oraz lunch.

Warunkiem udziału w wydarzeniu będzie dobrowolne wyrażenie zgody  

(za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego) na przetwarzanie danych  

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach do celów  

organizacji wydarzenia, promocji i informowania o nim, a także do celów  

sprawozdawczości.

Osoby, które w przeszłości zgłosiły swoje uczestnictwo w dowolnym wydarzeniu

organizowanym przez FAOO i ostatecznie nie wzięły w nim udziału, nie informując

o tym uprzednio fundacji, nie będą przyjęte na listę uczestników seminarium.

Organizatorem seminarium jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 
ul. Królowej Marysieńki 48, Warszawa, tel. 664 098 691, e-mail: faoo@faoo.pl

Seminarium finansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


