Kursus i Fundraising

KURSUS

Om Fundraising
Mange donorer
Der er heldigvis mange muligheder for at få finansieret de gode idéer. Og i DUI-LEG og VIRKE
er vi begunstiget af at kunne vende os mod flere potentielle donorer, når vi gerne vil have
finansieret vores idéer.

Hårdt arbejde
Det kræver en aktiv indsats og ofte et solidt stykke forarbejde, hvor man får afklaret
følgende:
- HVAD er det, man gerne vil søge om penge til
- HVORFOR man fortjener at få pengene
- HVORDAN pengene skal bruges
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Før i søger
Lang behandlingstid
Vær opmærksom på, at der ofte er flere måneders behandlingstid på en ansøgning. Så
planlæg det således, at der er tid til at skaffe de nødvendige midler.

Dobbelt tilskud
Har man allerede modtaget tilskud, der dækker hele projektet, skal man straks give besked
de andre steder. Det er ikke lovligt at modtage dobbelt tilskud.

Ansøgningsformular
Mange steder har man i dag et ansøgningsskema, der skal udfyldes, hvilket gør det utrolig
let, men det er forskelligt fra sted til sted.
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Vigtige overvejelser (1/3)
Titel
Hvad er titlen på den indsats, som der søges støtte til? Det kan sagtens være en arbejdstitel.

Problem
Hvad er det for en problemstilling, indsatsen skal bidrage til at løse? Hvordan relaterer
problemstillingen sig til afdelingens og DUI-LEG og VIRKEs strategi?

Formål
Hvad er formålet med indsatsen? Hvordan kan indsatsen bidrage til, at flere børn og unge får nogle
gode oplevelser, succeser eller mestringsoplevelser?

Målgruppe
Hvem er aktiviteterne i indsatsen primært rettet imod
(fx en særlig gruppe af børn og unge, fagpersoner eller beslutningstagere)?
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Vigtige overvejelser (2/3)
Indsats og aktiviteter
Kort beskrivelse af indsatsen og dens aktiviteter.

Tidsramme
Hvad er den forventede tidsramme for den indsats, der søges støtte til?

Forankring
Hvordan skal indsatsen forankres og udbredes efter en eventuel bevillingsperiode?

Økonomisk ramme
Hvad er de nuværende forventninger til indsatstens samlede budget? Er der modtaget og/eller ansøgt
støtte fra anden side?
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Vigtige overvejelser (3/3)
Forventet ansøgt beløb
Hvor meget forventer I at ansøge om? Har I udarbejdet et budget?

Ansvarlig for indsatsen
Angiv, hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for indsatsen. Det er denne person, som
officielt vil stå som modtager af bevillingen. Det vil typisk være den øverste leder i den
organisation, som står bag indsatsen.
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Hjælp til din ansøgning (1/4)
Find lokale alliancer
Det virker altid positivt, hvis du har tænkt lokale interesser ind i dit projekt. Det kan fx være tilsagn om
lokal medfinansiering fra byrådet eller et samarbejde med andre foreninger eller den lokale folkeskole.

Hav fokus på det innovative
Fonde er ikke glade for at kopiere andre, og derfor er det vigtigt altid at have øje for det nyskabende og
anderledes i projektet. Du kan ikke forvente at få midler til ”hyldeprojekter” eller til den løbende drift.

Tidlig kontakt
Det er en god ting at være i god tid med din ansøgning, men du må heller ikke være så tidligt ude, at du
kun har en idé og ikke har været ude at undersøge mulighederne for implementering endnu. Det er
vigtigt, at du har en afklaring ift. egenfinansiering og evt. tilladelser.
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Hjælp til din ansøgning (2/4)
Tag personlig kontakt – få en ’ambassadør’
Det er godt at få en kontaktperson i fonden eller puljen. På den måde får du kvalificeret rådgivning til
at færdiggøre din projektbeskrivelse og udforme en ansøgning, der lever op til fondens krav og
betingelser.

Vær bevidst om, hvilket projekt du vil have
Du skal være bevidst om, hvad det er for et projekt, du vil sætte i værk og være loyal over for din idé.
Derfor skal du fx ikke dreje projektet i en anden retning bare for at få midlerne i hus.

Spild hverken din eller fondens tid
Sæt dig ind i fondens formål og vedtægter og koncentrer dig om de fonde, der passer til dit projekt i
stedet for at skyde med spredehagl efter mange fonde. Brug kræfterne på at målrette din ansøgning til
den enkelte fond.
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Hjælp til din ansøgning (3/4)
Vurder trends
Det er væsentligt at se på, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Er der fx fokus på udviklingstendenser
inden for sundhed eller socialt arbejde, som du kan tænke med ind i dit projekt.

Søg evt. professionel hjælp fra en fundraiser
Du kan spare mange kræfter og øge udsigten til, at den nødvendige støtte bliver rejst, hvis du har folk
med i ansøgningsprocessen, som er fortrolige med fundraising. Det kan være medarbejdere i din
kommune eller region eller private konsulentfirmaer.

Fortæl, hvem du ellers har søgt hos
Det er de færreste fonde, der foretrækker at være alene om et projekt. Derfor kan det være en fordel,
hvis en anden fond allerede har givet positivt tilsagn om støtte. Det bevirker, at projektet har fået en
form for blåstempling.
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Hjælp til din ansøgning (4/4)
Beskriv ”livet efter fondstøtten”
Det har betydning for dit projekt, om det kan videreføres efter en given projektperiode. Det
er godt, hvis du kan dokumentere, at de nye faciliteter og aktiviteter kan leve efter
projektperioden
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Forslag til fonde
Kom ud i naturen – bliv en friluftsfamilie
Hos DUI i Aarhus, har man startet projektet Friluftsfamilier med støtte fra blandt andet Friluftsrådet. Friluftsrådet
støtter især til indkøb af materialer, som kan gøre naturen mere tilgængelig for flere. Har i mod på at komme ud i
naturen, er Friluftsrådet derfor et godt sted at søge midler: https://www.friluftsraadet.dk/tilskud

Giv flere børn en sund hverdag igennem børn i bevægelse
Hos DUI Østerbro, har man haft stor succes med at udbyde drama, gymnastik og dansehold med professionelle
instruktører. På den måde er betalingen for aktiviteten ikke et deltagergebyr, men et medlemskontingent. Nordea
Fonden har fokus på det gode liv, og kunne derfor være et spændende sted at søge om midler til en sundere hverdag
for flere børn og unge: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr

Skab madfælleskaber igennem fællesspisninger
En anden populær DUI aktivitet er fællesspisninger. Fællesspisning sikre både fællesskab om måltidet, men giver også
børn og unge kompetencer til selv at lave sund og nærende mad. At lave mad sammen, giver et nyt rum at være
sammen på. Tuborg Fondet er interesseret i at udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber og det kan man gøre igennem
mad: https://www.tuborgfondet.dk/det-stoetter-vi
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Spørgsmål?
Tobias Simonsen
Udviklingskonsulent
tobias@dui.dk
+45 61 26 25 96
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- EN FRITID MED MENING

