
PONUDBA BREZPLAČNIH PREDAVANJ, KI JIH V SKLOPU TVU NUDI AGENCIJA LARS 

 

KDO PRAVI, DA SE NE DA 

predavanje 

Predavanje Kdo pravi, da se ne da je namenjeno predstavnikom in predstavnicam nevladnih organizacij, 

ki želijo spoznati zgodbe uspešnega pridobivanja sredstev v nevladnih organizacijah z različno visokimi 

proračuni in na treh različnih področjih delovanja. Namen predavanja je spodbujanje k razmisleku o 

različnih ukrepih v smeri profesionalnega fundraisinga ter motivacija sodelujočih, da prilagodijo znanje 

na svoje organizacije in sami uvidijo možnosti profesionalizacije pridobivanja sredstev v lastnih 

organizacijah. Na voljo bom tudi za konkretna vprašanja posameznih organizacij (v primeru, da poprej 

izvem vsaj osnovne informacije o njih). 

Predavanje ponuja drugačno razmišljanje (mindset) o fundraisingu, ki se ga v naši družbi kar nekako 

otepamo, vendar ga bo za razvoj in rast naših NPO nujno sprejeti in delati drugače. 

Trajanje: 90 minut (45 minut predavanja + 45 minut diskusije)  

Seminar se izvede v vaših prostorih oz. prostorih, ki jih najame vaša organizacija. 

 

OSNOVE PRIDOBIVANJA SREDSTEV - PREDAVANJE 

Nudimo seminar iz fundraisinga, ki pripravijo za dober razvoj vaše organizacije. 

Udeleženci dobijo vpogled v neprofitni sektor in pozicijo njihove organizacije v njem; spoznajo osnovne 

tri smeri razvoja nepridobitne organizacije in (v seminarju) tehnike pridobivanja od posameznikov in od 

podjetij; se zavejo vloge, pomena, prispevka in vrednosti dela fundraiserja v NPO; spoznajo, kako 

pomembno je poslanstvo organizacije in kakšna so etična načela fundraisinga. 

Trajanje: 90 minut (45 minut predavanja + 45 minut diskusije)  

Seminar se izvede v vaših prostorih oz. prostorih, ki jih najame vaša organizacija. 

 

PRIDOBIVANJE PODPORE OD PODJETIJ - PRO ET CONTRA 

predavanje 

Predavanje podaja vpogled v nešteto tehnik pridobivanja sredstev, ki se uporabljajo v svetu fundraisinga. 

Namenjeno je tistim fundraiserjem, ki sodelujejo z marketinškimi ali PR službami podjetij, da se jim utrne 

še kakšna ideja, kako obdržati in nadgraditi sodelovanja v korist uresničevanja poslanstva. Na voljo bom 

za konkretna vprašanja posameznih organizacij (če prej izvem njihovo poslanstvo in opis njihovega dela). 

Trajanje: 90 minut (45 minut predavanja + 45 minut diskusije)  

Seminar se izvede v vaših prostorih oz. prostorih, ki jih najame vaša organizacija. 

 



ONLINE FUNDRAISING 

Kaj je tisto najnujnejše, kar moramo vedeti, če želimo zbirati sredstva prek spleta? Kako uporabljati 

družbena omrežja, da pridobimo podporo oboževalcev, ki postanejo naši sledilci in donatorji. 

Med predavanjem spoznate zakonitosti in dobre prakse uporabe interneta za pridobivanje sredstev. 

Trajanje: 90 minut (45 minut predavanja + 45 minut diskusije)  

Seminar se izvede v vaših prostorih oz. prostorih, ki jih najame vaša organizacija. 

 

 

 

Predavam Livija Rojc Štremfelj, po izobrazbi profesorica angleščine in 

španščine ter magistra menedžmenta nepridobitnih organizacij. Že 17 

let se ukvarjam s pridobivanjem sredstev v različnih nepridobitnih 

organizacijah. Izkušnje sem si pridobila pri delu v humanitarnih, 

kulturnih, mladinskih, športnih in izobraževalnih, tako amaterskih kot 

profesionalnih, kot javnih in zasebnih organizacijah. Predavateljica sem 

certificirana vodja zbiranja sredstev pri mednarodni organizaciji CFRE 

International in delegatka za Slovenijo v European Fundraising 

Association. 

Predavam ob različnih priložnostih (modul Menedžment neprofitnih organizacij na Ekonomski fakulteti, 

Kongres humanitarnih organizacij Slovenije, International Business School, Srečanje zbirateljev sredstev, 

…). 

Sem pobudnica, soustanoviteljica in izvoljena predsednica ZRNO – Združenja za razvoj nepridobitnih 

organizacij, ki je vzkalilo oktobra 2013 in skrbi za ohranjanje kvalitete znanja in dela vodij in zbirateljev 

sredstev v nepridobitnih organizacijah pri nas. Novembra 2013 sem postala delegatka za Slovenijo v 

Evropskem združenju zbirateljev sredstev (European fundraising association – EFA) in povezave s kolegi 

zbiratelji sredstev onstran meja mi veliko pomenijo, saj imam vedno na dosegu najnovejša znanja in 

spoznanja na področju zbiranja sredstev. 

 

Kontakt: Livija Rojc Štremfelj, CFRE, 031 508 734, agencija-lars@siol.net 

http://www.agencija-lars.si/predavanja/ 
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