
CELE SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest poznanie technik, które pozwolą jego uczestnikom skonstruować dobrą ofertę sponsorską 
dostosowaną do działalności, a która umożliwi pozyskanie prywatnego mecenasa. Celem szkolenia jest także poznanie 
metodyki tworzenia projektu w sferze kultury. Zaprezentowane zostaną sposoby logicznej konstrukcji wniosków 
grantowych dla ich późniejszej efektywnej realizacji. Wskazane zostaną ponadto źródła finansowania projektów 
kulturalnych m.in. dla podmiotów kultury i osób indywidualnych.  

DLA KOGO ? 

Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym: animatorzy, edukatorzy, twórcy indywidualni, 
przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury. Kierownicy i pracownicy działów 
merytorycznych, fundraiserzy, osoby odpowiedzialne za pisanie wniosków o dotacje, członkowie zespołów projektowych. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy dowiedzą się o potencjalnych możliwościach sponsoringu projektów kulturalnych. Nauczą  się samodzielnego 
tworzenia oferty i umowy sponsorskiej. Zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i wiedzę, pozwalające na efektywne 
poszukiwanie sponsorów oraz kształtowanie z nimi długofalowej współpracy. Ponadto uczestnicy podniosą swoją wiedzę nt. 
mechanizmów rządzących pozyskiwaniem środków na działalność kulturalną ze źródeł zewnętrznych. Poznają możliwości 
dopasowania planowanych inicjatyw kulturalnych do oczekiwań konkretnych donatorów. Posiądą wiedzę w zakresie 
sprawnej koordynacji projektów i ich ewaluacji.  

PROGRAM 

- Finansowanie działań kulturalnych a idea CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)                                            
- Sponsoring jako narzędzie marke�ngowe kreujące wizerunek                                                                                       
- Wyszukiwanie sponsorów imprez kulturalnych                                                                                                                    
- Konstrukcja oferty sponsorskiej                                                                                                                                          
- Kreowanie świadczeń dla sponsora                            
- Praktyczne aspekty i etapy współpracy ze sponsorem 
- Praca metodą projektu 
- Tworzenie projektu – na co zwracać uwagę?                                                                                                                      
- Własne plany a priorytety donatora 
- Koordynacja i ewaluacja projektów kulturalnych                                                                                                                  
- Źródła finansowania projektów kulturalnych 
 
PROWADZĄCY 

Tomasz Szabelski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach, Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Śląski oraz studiów MBA (Master of 
Business Administra�on) na University of Illinois, gdzie obronił pracę z zakresu Corporate Social Responsibility (społecznej 
odpowiedzialności biznesu). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Barcelonie na kierunku Interna�onal 
Culture Coopera�on and Management, gdzie napisał pracę o profesji menedżera kultury w kontekście polskim i 
europejskim. Od kilkunastu lat zajmuje się działalnością w sferze kultury, w szczególności w zakresie menedżmentu i 
animacji kultury, zarządzania projektami kulturalnymi i edukacji kulturalnej, a od kilku lat także działalnością w obszarze 
programów europejskich. Jest dyrektorem Fes�walu Filmów Kultowych, był pomysłodawcą i dyrektorem I Kongresu 
Menedżerów Kultury, koordynatorem wielu projektów badawczych, społecznych i kulturalnych, doświadczonym 
szkoleniowcem (ponad 350 dni szkoleniowych).  

Aleksander Lysko – pracownik Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, trener. Od początku swojej aktywności 
zawodowej związany z sektorem kultury. Były konsultant Narodowego Centrum Kultury w zakresie finansowania projektów 
kulturalnych. Posiada doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu dotacji ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. 
Koordynator wielu projektów kulturalnych. Współpracuje z przedstawicielami środowisk kulturalnych jako doradca w 
pozyskiwaniu wsparcia finansowego. Współtwórca badań w sektorze kultury oraz współrealizator diagnozy potrzeb 
kulturalnych w projektach realizowanych w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. 
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