Program seminarium online
„Finansowa niezależność fundacji”
poniedziałek, 17 stycznia 2022 r., godz. 13.00 – 16.00
13.00 - 13.10

Otwarcie seminarium - Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców

13.10 - 13.25

Prezentacja rekomendacji dotyczących sprawozdawczości i nadzoru, wypracowanych
podczas warsztatu w październiku 2021 - Filip Pazderski

13.25 - 13.45

Prezentacja zagadnień dotyczących finansowania fundacji:
▪ dane z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor - Marta Gumkowska
▪ mapa kwestii związanych z finansowaniem - Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców;
Magdalena Szafranek, ISNS UW

13.45 - 14.10

Praca w grupach – źródła finansowania organizacji.

14.10 - 14.40

Prezentacja i dyskusja na temat rozwiązań zagranicznych dotyczących finansowania
fundacji, moderacja - Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców
▪
▪
▪

Niemcy - Margit Klar, The Association of German Foundations
Francja - Nicolas Mitton, The French Foundation Center
Belgia - Ludwig Forrest, King Baudouin Foundatio

14.40- 15.00

Przerwa

15.00 - 15.30

Dyskusja: Kapitał żelazny - idea a rzeczywistość. Fundraising jako alternatywa dla
budowania kapitałów żelaznych, moderacja - Justyna Duriasz-Bułhak, Forum Darczyńców
i Fundacja Wspomagania Wsi
▪
▪
▪

15.30 - 15.45

Pigułki tematyczne:
▪
▪
▪

15.45 - 16.00

Teresa Zagrodzka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Sylwia Kobayashi, Sentio. Pracownia coachingu i fundraisingu

Zasady zwolnienia z CIT - Łukasz Gorczyński, Fundacja trzeci.org
Postulat 1% od CIT dla OPP - Ilona Pietrzak, Instytut Spraw Obywatelskich
Wpływ Polskiego ładu na NGO – Rafał Kowalski, OFOP

Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Projekt „Silniejszy głos organizacji społecznych w działaniach rzeczniczych” (nr wniosku S1/0487), jest realizowany w ramach programu
dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z funduszy EOG.

INFORMACJA NA TEMAT SESJI PODCZAS SEMINARIUM
1. Prezentacja i dyskusja na temat rozwiązań zagranicznych dotyczących finansowania fundacji.
Podczas sesji nasi zagraniczni goście – Margit Klar, Nicolas Mitton, Ludwig Forrest - opowiedzą nam jak
wygląda system ulg podatkowych dla darczyńców w Niemczech, Francji i Belgii. Pokażą jak
prezentowane rozwiązania wpływają na rozwój filantropii. Podzielą się z nami opiniami, czy oceniają
regulacje w swoich krajach pozytywnie i o jakie zmiany zabiegają. Celem tej sesji jest poznanie
zagranicznych rozwiązań prawnych, które mogą być dla nas inspiracją lub punktem odniesienia
w poszukiwaniu optymalnych przepisów, które mogłyby skutecznie zachęcać polskich darczyńców
do przemyślanej i długofalowej filantropii.
2. Dyskusja: Kapitał żelazny - idea a rzeczywistość. Fundraising jako alternatywa dla budowania
kapitałów żelaznych.
Naszymi gośćmi będą osoby, które zarządzają kapitałami żelaznymi lub mają doświadczenie w ich
budowaniu oraz osoba zajmująca się rozwijaniem strategii fundraisingowych organizacji. W trakcie
dyskusji spytamy o to: Czym jest kapitał żelazny? Czym różni się kapitał żelazny od kapitału zapasowego,
operacyjnego lub pozyskanego na konkretne projekty? Jak w praktyce wygląda zarządzenie kapitałem,
w co można go inwestować i ile to kosztuje? Czy kapitał żelazny przynosi zyski i jak wpływa na niego
globalna sytuacja ekonomiczna? Porozmawiamy również o alternatywie dla kapitału żelaznego, jaką jest
rozwijanie działań fundraisingowych. Dowiemy się, m.in. jakie działania fundraisingowe, z punktu
widzenia różnicowania źródeł finansowania, się sprawdzają i opłacają organizacjom.
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