Спеціалісти
КиєвоСвятошинського ЦСПР відвідали
цікавий майстер-клас Якова
Рогаліна«Успішна
благодійність у громаді для
бізнесменів та політиків»
4 лютого 2013 року спеціалісти Києво-Святошинського ЦСПР
відвідали цікавий майстер-клас «Успішна благодійність у
громаді для бізнесменів та політиків» донецького благодійника
світового масштабу – Якова Рогаліна. До участі у майстер-класі
долучилися директор Центру Ангеліна Лахтадир, фахівець із
зв’язків з громадськістю та пресою Ольга Ковчан та соціолог
Тетяна Чіркова. Захід відбувся у приміщенні Ірпінської міської
бібліотеки.

Яків Фрідрихович всесвітньо визнаний експерт у сфері
соціальної реклами, менеджменту соціальних проектів, адвокасі,
комунікацій і соціальної мобілізації громади та ін.
Питання, що розглядалися під час майстер-класу:
– Принципи успішної благодійності та фандрайзингу (збору
коштів);
– Як продати громаді участь у добрих справах;
– Як зацікавити меценатів та будувати стійке партнерство;
– Типові помилки під час збору коштів від бізнесу та під час
реалізації благодійних проектів;
– Український та світовий досвід фандрайзингу.
Зустріч була організована спільно Фондом громади Приірпіння та

депутатом Ірпінської міської ради Дмитром Войцехом. Анастасія
Попсуй – директор Фонду громади – пояснила, що ця зустріч з
громадськими активістами та бізнесменами з шановним гостем уже
давно планувалася. «Спільно нам вдалося організувати унікальне
навчання та ще й безкоштовно для наших мешканців громади.
Оскільки вартість участі у майстер-класі Якова Рогаліна
недешева. Але ця зустріч без сумніву варта більшого», –
зазначила Анастасія.

Усі учасники були переповнені ентузіазмом та яскравими
враженнями. Якову Рогаліну вручили пам’ятні подарунки від
громади Приірпіння, а Яків, у свою чергу, вручив громаді
«Портфель відеотеки
фандрейзера».
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За результатами майстер-класу Ольга Ковчан та Тетяна Чіркова
провели для працівників ЦСПР невелику презентацію, яка у
динамічній та цікавій формі розкрила основні аспекти сучасного
фандрайзинга очима Якова Рогаліна.

Залучення коштів із метою реалізації соціальних проектів є не
новим напрямком діяльності Центру, але вкрай актуальним. Адже
від успішності фандрайзингу ГО «Цент розвитку громад», що діє
на базі ЦСПР,
залежить можливість реалізації корисних
проектів, орієнтованих на незахищені
розвиток благоустрою міста Боярки тощо.
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