Фондација
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор

“Наше је само оно што поклонимо другима.“
Отац Митрофан
Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор
Број: 3/2019
Датум: 8. август 2019.
На основу члана 17. Статута Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (број: 5/2018
од 29. августа 2018.) и члана 1. Споразума о сарадњи (број: 7-1/2019 од 5. августа 2019.),
управник Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (у даљем тексту: Фондација) 6.
августа 2019. године д о н о с и

ПРОГРАМ
КАМПАЊЕ „НАЦИОНАЛНИ ДАН ДАВАЊА 2019“
I Уводни део
На основу информације Српског филантропског форума од 6. јуна 2019. године, којом смо
обавештени да је пријава на конкурс за локалне партнере Националног дана давања 2019.
године продужен до 16. јуна 2019. године, одлучено је да се Фондација пријави као парнер
Националног дана давања.
Промоција Националног дана давања 2019. године је полазила од раста филантропских
давања и развоја филантропске инфраструктуре у Србији, при чему је овогодишњи 9.
октобар посвећен унапређењу услова основношколског образовања са акцентом на
набавци иновативних наставних средстава којима се стварају услови за побољшање
квалитета наставе и стицање знања у корак са савременом технологијом.
Фондација је 15. јуна 2019. године поднела Пријавни формулар за организације партнере
Националног давања Српском филантропском форуму, са циљем спровођења процеса у
интересу основних школа, кроз едукативне процесе за талентоване ученика, кроз
Гимназију.
Фондација је 15. јуна 2019. године поднела Пријавни формулар за организације партнере.
Препозната је од стране Српског филантропског форума и 25. јуна 2019. године потврђена
као један од три партнера Националног дана давања1, са циљем прикупљања новчаних
средстава за куповину интерактивне табле, рачунара, штампача и пратеће опреме за
опремање кабинета Гимназије – за потребе процеса едукације ученика основних школа у
процесу прирема надарених ученика за полагање пријемног испита за нова информатичка
одељења и позиционирање процеса едукације надарених ученика биологије и хемије.

1

Национални дан давања је установљен поводом обележавања 9. октобра – рођендана велико иноватора
и филантропа Михајла Пупина.
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II Циљ програма
Полазну основу представља подршка Фондацији у прикупљању средстава за набавку
опреме која ће бити у функцији основних школа, а пројекат ће се спроводити у периоду од
5. јула до 9. октобра 2019. године, у три фазе, и то:
1. Фаза обуке за прикупљање средстава:
У овој фази Српски филантропски форум је преузео на себе обавезу обављања
послова: додељивања фондацији звање и обележје званичног патнера Националног
дана давања, обезбеђење консултантске подршке и комуникационе стратегије,
одржавање fundraising и crowdfunding обуке, постављање кампање на платформу за
групно финансирање непрофитних кампања, обезбеђивање техничке подршке у
погледу штампаног материјала по договору и коришћење CiviCatalystCRM
платформе без накнаде.
1) Обавеза Фондације је да активно учествује у спровођењу напред
дефинисаних активности, као и да се у договору са партнером обавезује да
упознаје јавност о садржају, циљевима и резултатима реализације пројекта
у циљу потпуне медијске и јавне видљивости пројекта.
Носилац активности: Српски филантропски форум, Траг фондација и Catalyst.
Рок: 5. јул – 15. септембар 2019. године.
2) Област подршке – конксултативна подршка, комуникациона стратегија,
пружање fundraising и crowdfunding обуке, техничка подршка, израда
платформе друштвене мреже и сајта Фондацијем, израда промо филма.
Носилац активности: Испред Фондације: др Ладислав Фекете, др Мирослав
Стојисављевић и Момчило Миличевић, Српски филантропски форум у сарадњи са
средствима информисања.
Рок: 5. јул – 15. септембар 2019. године
2. Фаза прикупљања средстава
1) Добра комуникација је неопходан предуслов за ефикасно спровођење
активности и стварање позитивне организационе културе, ради достизања
договорених циљева, разумевања и подршке ужег и ширег окружења,
корисника и циљних група. Информисање је у директној вези са
комуникацијом интерних и екстерних корисника, те повећање видљивости
Фондације у заједници.
Носилац активности: Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор и Српски
филантропски форум.
Рок: 5. јул – 15. октобар 2019. године.
2) Мапирање потенцијалних донатора.
Носилац активности: др Ладислав Фекете, др Душан Лукић, волонтери сарадници.
Рок: 5. јул – 15. август 2019. године.
3) Буџет пројекта – 896.865,60 РСД
Носилац активности: Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор и Српски
филантропски форум.
Рок: 9. октобар 2019. године.
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4) Прикупљање средстава од индивидуалних и корпоративних донатора у
локалној заједници.
Носилац активности: Фондација, професори и ученици, у садејству са екстерним
волонтерима.
Рок: 1. септембар – 9. октобар 2019. године.
5) Презентовање Национално дана давања 2019.
Носилац активности: представници Градске власти, Фондација Гимназије „Вељко
Петровић“ Сомбор, директори основних школа, ученици, потенцијални донатори.
Рок: 12. септембар 2019. у 11:00 сати.

III Квалитет реализације и процена успешности пројекта
1. Праћење реализације пројекта
1) Дефинисање конкретних показатеља којима се прати усклађеност
дефинисаних о очекиваних резултата пројекта, које обухвата: периодичне
извештаје о реализацији пројекта, документација о реализацији пројекта,
мониторинг и посете подршке, оцена задовољства донатора и крајних
корисника.
Носилац активности: Фондација, професори и ученици, у садејству са екстерним
волонтерима.
Рок: 1. септембар – 9. октобар 2019. године.
2) Мониторин посете ангажованих актера на праћењу реализације пројекта, у
циљу оцене квалитета реализације пројекта и утврђивање препорука за
његово даље спровођење.
Носилац активности: Фондација, професори и ученици, у садејству са екстерним
волонтерима.
Рок: 1. септембар – 9. октобар 2019. године.
2. Извештај о реализацији пројекта – Фондација, као носилац пројектних активности
се обавезује да сачини периодични наративни извештај реализације дефинисаних
активности и њихових резултата у односу на програм, односно периодични
финансијски извештај и мишљење о одрживости програма активности за наредни
период.
Носилац активности: Управни одобор Фондације.
Рок: 1. септембар – 15. октобар 2019. године.
3. Процена успешности пројекта – као независно, систематско истраживање о томе
на који начин и у којој мери су достигнути циљеви пројекта и став јаног мњења у
погледу постизања циља пројекта.
Носилац активности: Управни одбор и управник Фондације.
Рок: 31. октобар 2019. године.
У п р а в н и к,
др Душан Лукић с.р.
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