
Formació
Captació de fons, noves eines  

per finançar els projectes socials

Les entitats socials requereixen recursos econòmics, materials i humans per tal de desenvolupar 
les seves activitats.

A partir de l'anàlisi actual del context, tant social com econòmic, detectarem quins són els 
elements clau en relació a la captació finançament públic i privat més utilitzats per aquestes 
organitzacions.

Objectius de la formació:
 ■ Millorar els coneixements i formació en l’àmbit del fundraising en el sector no lucratiu.

 ■ Adquirir continguts i habilitats necessàries per poder dissenyar i desenvolupar un pla de 
captació de recursos per a les vostres entitats.

Format:
Disposareu d’un espai virtual per a seguir de manera autònoma els mòduls i es faran dues 
sessions de formació en directe per a treballar el contingut dels mòduls.

Mòdul 1: Introducció a la captació de fons
 ■ Context actual: finançament de les entitats no lucratives.

 ■ Reflexions al voltant de la captació de fons.

 ■ Elements clau per a la captació de Recursos.

 ■ Reflexions prèvies.

 ■ Mix de finançament: on som i cap a on volem anar.

 ■ Opcions de finançament.

Sessió pràctica en directe: Com elaborar el pla estratègic de captació 
de fons   15 de novembre [ 10h a 11.30h ]

 ■  Punt de partida de l’entitat.

 ■  Estructura d’ingressos desitjada.

 ■  Fonts de finançament existents.

 ■  Recomanacions generals a tenir en compte: comunicació, gestió de la base de dades, 
fidelització, etc.

formació
Teletreball

Noves formes de treballar i relacionar-nos

Formació a càrrec de Fundesplai

Amb el suport de:

La formació va adreçada a les federacions membres de la Taula. 
Les places són limitades a 30 participants.

Inscripcions obertes fins al 30 de juliol.

 Cada federació podrà inscriure un nombre màxim de 3 persones.  

El dia 6 d'agost ens posarem en contacte amb vosaltres 
per confirmar el nom dels participants al curs.  

15, 17, 22, 28 de setembre i 1 d’Octubre
(5 sessions de dues hores cadascuna)

de 10:00h a 12:00h

en directe (plataforma Zoom)

pla d'enfortiment
del Tercer Sector Social



Mòdul 2: Millorant l'accés als fons privats.
 ■ Captació per canals personalitzats.

 ■ Captació per canals massius.

 ■ Crowdfunding o micromecenatge.

 ■ El món empresarial.

 ■ Fidelització.

Mòdul 3: Seleccionant les empreses.
 ■ Formes de relació amb les empreses.

 ■ Què demanar: recursos econòmics, humans o materials.

 ■ Primer acostament.

Mòdul 4: Elaborar l'estratègia de captació de fons: estratègia de 
captació.

 ■ Pla de captació.

 ■ Calendari del pla de captació.

Sessió pràctica en directe: Comunicar per captar  
  17 de novembre [ 10h a 11.30h ]

 ■ Importància de la comunicació.

 ■ Informació versus comunicació.

 ■ Principals punts a tenir en compte: objectius, públics, missatge, canals,...

 ■ Recursos útils: claim i storytelling.
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Amb el suport de:

Per fer la formació hauràs de formalitzar la teva inscripció a l'espai virtual 

establert i fer el seguiment dels materials que allà hi trobaràs.  

Es recomana que tots els participants assisteixin a la totalitat de les 

sessions en directe per poder aprofitar al màxim la formació.


