
 

 

 מסקנות ועדת ההסמכה של איגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל

 

ההסמכה נועדה . גיוס ופתוח משאבים, נושא ההסמכה מהווה אבן יסוד לכל עיסוק מקצועי ובכלל זה

ולהסדיר את העיסוק המקצועי בגבולות ערכיים במקצוע על העוסקים הן על הציבור והן להגן 

 . בטיחו נורמות מקצועיות הולמות בהתאם לסטנדרטים בין לאומיםובדרישות ייחוס מחייבות אשר י

אשר התכנס בסמינר הקיבוצים ביום " מפגש הייסוד של האיגוד המקצועי"בהתאם להמלצות 

 : כי , בין היתר, בהן נקבע  אשר /716/61/7

 

תוקם ועדת הסמכה שתורכב מאנשי מקצוע בכירים ומאקדמיה לקביעת תנאי סף מינימום "
הנדרשים לדרגות שונות של הסמכת חברי האיגוד המקצועי עבור העיסוק בגיוס ופתוח 

 ."משאבים

 

ואישרה את הרכבה  /1267161/7-מה בישיבתה ועדת ההסמכה את הנהלת האיגוד המקצועי הקימה

 :(של שמות פרטיים'  ב' לפי סדר א): כדלקמן

' דר,  (ר הועדה"יו)ד ירון קידר "עו,  חגי כץ' דר,  דורית רום' גב,  י שופט'מר ג,  אליעזר יפה' פרופ
:   רכזת הועדה,  ד עמירם בוגט"עו,  נירית רוסלר' גב,  סטפן דונשיק' דר,  ניסן לימור' דר,  מייק נפתלי

 (משקיף)שי בן מרדכי , אנושקה האורסטוק

ר "יו, את כתב המינוי מידיו של שי בן מרדכיחברי ועדת ההסמכה ו קיבל /1/7חודש דצמבר  -ב

 : בכתב המנוי נכתב. האיגוד המקצועי

 

הנני קורא ליישום  /716/61/7 -מה" מפגש הייסוד של האיגוד המקצועי"בהתאם להמלצות "

ולהמליץ על תנאי , לקבוע, ההמלצות ולהקמת ועדת הסמכה אשר מסמכותה יהיה להגדיר

 ."הנדרשים לעוסקים בגיוס ופתוח משאבים בישראל הסף

 

ומוגש לעיון משתתפי הכנס שהוגש להנהלת האיגוד המסמך שלהלן הנו תוצאה של דיוני הועדה 

 .הארצי של האיגוד המקצועי למפתחי משאבים בישראל

ועל המאמץ המחשבתי והאינטלקטואלי שהושקע בהכנת , הזמן, תודתי לחברי הועדה על הנכונות

 מאמין כי אנו שותפים לתהליך התמקצעות של תחום  בעל ערךאני  .קנות המובאות במסמך זהמס

 .ולחברה האזרחית בפרט, לחברה בישראל בכלל רב

 

 

 

 ד ירון קידר"עו

  ר ועדת ההסמכה"יו



 הגדרות 
 

 :   מהי הסמכה

צד ( ידי גוף מסמיך ניתנת על , על פי תקנים הבינלאומיים או מקומיים , (Accreditation) הסמכה

6 של ארגון  (professional competence) ומעידה על יכולתו וכשירותו המקצועית  )שלישי בלתי תלוי

 . באופן העומד בדרישות הייחוס ונותן מענה מיטבי לצרכנים, אדם לבצע משימות

סמכה הה.  האדם נבחן תקופתית ובאופן מתמשך ונדרש להוכיח שיפור מתמיד בביצוע6 הארגון 

 . לבחור באופן מושכל בשירות אמין, האדם המוסמך6 מאפשרת לצרכנים של שירותי הארגון 

 professional) לעמידה בכללים ובתנאי יחוס בנוגע לכשירות מקצועית, ההסמכה מהווה עדות

competence)   להעדר פניות,  (impartiality) וליכולת (capability)  .מעידה כי , תעודת ההסמכה

ויכולתו לספק את , מיומן ובלתי תלוי, נבדק על ידי גוף שלישי מקצועי, האדם המוסמך6 רגון הא

. הניהוליות וערכיות ,עומדת בדרישות המקצועיות, השירותים שהוא נותן במסגרת ההסמכה

  .היא וולונטרית, כפי שהיא מוגדרת בתקן המחייב, ההסמכה

 : מי בודק את ארגוני ההסמכה

גונים בינלאומיים מרכזיים המעניקים שירות של בחינת פעילותם של גופי הסמכה קיימים  שני אר

 :בתחום גיוס ופתוח משאבים

 CFRE International – Certified Fund Raising Executive  המסמיכים ארגונים המעניקים

  EFA - European Fundraising Association - Certification  –וה, תעודות לבעלי מקצוע

 .הארגון האירופאי להסמכה בגיוס ופתוח משאבים

י נציגים בכירים של ארגוני הסמכה "נבדקים תקופתית ע, גופים הרשאים לשמש כארגוני הסמכה

וחותמים על הסכם הכרה  , EFA או CFRE מקבלים הכרה של, עמיתים בעולם ומשנמצאו כשירים

   . הדדית

מבוססת על הסכמה להיבחן תקופתית על ידי הגוף לונטרית ווההצטרפות של ארגון מסמיך הנה ו

 . הבינלאומי ולעמוד בכל דרישות הייחוס

מוסכמות על הכל וזוכות להכרה כללית והן נקבעות על ידי ( תקן, מסמך מחייב) דרישות הייחוס

 . הנחיות הגופים בינלאומים ומקומיים

כארגון מוסמך המקדם האיגוד המקצועי של מפתחי משאבים בישראל ( Recognition)הכרת 

 : את האיכות המקצועית והאתית של חבריו

יכול להגדיר , בישראל אין הסדרה בדין של נושא פיתוח וגיוס משאבים ולכן הארגון במסגרת אחריותו

. אנשי מקצוע המבצעים פעילות מקצועית בתחום גיוס ופתוח משאבים6 כללים להכרה שלו בארגונים 

להגדיר  דרישות ( ואף חובה)לארגון יש סמכות .  תה וולונטריתמהות ההסמכה מושתתת על היו

 . פרטניות בתחומים ספציפיים

שכן ההסמכה מעידה , היא דרישה מקובלת במדינות רבות, של מגייסים ומפתחי משאבים "הסמכה"

, עמידה בדרישות סף מקצועיות, הסכמה לקוד אתיקה מקצועי)על כל מרכיביה , על כשירות מקצועית

. כך שבעצם הדרישה להסמכה של איש מקצוע מגולמות דרישות רבות נוספות( ונסיון וכדומהותק 

העומד , מיומן ובלתי תלוי, ההסמכה מחייבת פיקוח על ידי גוף מקצועי, כפי שכבר נאמר, בנוסף

שבאמצעותו הארגון מבטיח פיקוח , מהוה מנגנון, ההסמכה, לכן. בדרישות מקומיות ובינלאומיות

 . ומד באמות מידה מקובלות בעולםבאופן הע



 (:( Recognition, Accreditation and Certification התעדהוהסמכה , ההכרה

במטרה לשמש , אשר יעמדו לרשות האיגוד המקצועי של מפתחי משאבים בישראל, הכלים הקיימים

 והתעדה  (Accreditation) הסמכה , (Recognition) הכרה: הם, רגולטור עבור העוסקים בתחום

(Certification) הסמכה"וה "הכרה"של ה." 

, היא כלי המעיד על הבחנה בייחודיות בעיסוק המקצועי ובעוסק בתחום גיוס ופתוח משאביםהכרה 

אדם העוסק בגיוס ופתוח משאבים  לתהליך בקרה 6 של ארגון  להצטרפות הולונטריתמתייחסת 

 .בסיסי

לול המרכיבים המקצועים והאתים בביצוע פעילות היא שלב הסיום בתהליך המתייחס למכ הסמכה

, על ידי גוף שלישי בלתי תלוי  בהכשרהוההסמכה עשויות להסתייע  ההכרה. מקצועית מוגדרת

המתמחה בכך ופועל בהתאם למחוייבות הגוף המוסמך על מנת להשלים את דרישות הייחוס 

  .המקצועיות והאתיות לצורך הסמכה

של  הכרהנמצאת מדרגה אחת מעל  הסמכה, סטנדרטיזציה הגלובליתבמבנה ההיררכי של מערכת ה

 .עיסוק מקצועי

 



 

 

 

 בישראלמפתחי המשאבים המקצועי של מגייסים ומסקנות ועדת ההסמכה של איגוד 

 

 מבוא

עקרונות העבודה הבסיסיים של הועדה מושתתים על תפיסת המקצוע של הארגון האירופי לגיוס 

ותר לישראל בשל הקרבה והדמיון לתרבות גיוס המשאבים הנהוגה המתאימה י  EFA -משאבים ה

ועדת ההסמכה ממליצה על הסמכה . בישראל ובשל הכרתה בריבוי לגיטימי של סביבות פילנתרופיות

מיומנויות והתמחויות במסלולים שונים  אך תוך שמירה , של גייסי הכספים שתהיה מושתתת על ידע

 .מדים והמוסמכיםעל ליבת לימודים משותפת לכל הלו

 :שלוש דרגות הכרה שונות וכי דרגות ב   (Accreditation)הועדה מציעה כי הארגון יכיר 

 . המחוייב  לקוד האתי של הארגון ובעל שלוש שנות ניסיון במקצוע, חבר איגוד –עוסק במקצוע . 7

במקצוע שהשלים בעל שלוש שנות ניסיון , המחוייב  לקוד האתי של הארגון, חבר איגוד -מוסמך .1

 .או לחילופין הוכיח פטור קביל( ראה להלן)את מערך  ההכשרה הבסיסי של האיגוד 

בעל חמש שנות ניסיון במקצוע בעל ידע , המחוייב  לקוד האתי של הארגון, חבר איגוד -מומחה. 2

 .רחב  ונסיון לפחות בשתי מיומנויות מקצועיות

o יקבלו רק תעודה  -טרם התנסו בעבודה מעשיתסטודנטים אשר סיימו את תוכנית הלימודים  ו

 .המעידה על לימודיהם

או יוכיחו לימודים  יממליצה כי מפתחי המשאבים יעברו את מערך ההכשרה הבסיס ועדת ההסמכה

 .מקבילים 

הועדה ממליצה כי תוכנית היסוד של מערך ההכשרה תיבנה תחילה כתוכנית הסמכה המבוססת על 

 .שעות לימוד ופרקטיקום 711

שעות בהתאם לדגם של האיגוד המקצועי  //2הוועדה מבקשת להציב כיעד  תוכנית הכשרה בת  

 .אלאחר שתוכנית ההכשרה הבסיסית תיוצב תחת מודל בר קיימ, האירופאי

הועדה ממליצה על קיום מספר השתלמויות קצרות בשנה על מנת לאפשר לחברי האיגוד המשך 

 .פיתוח מקצועי

 .וועדת חריגים אשר תאשר הכרה במקרים חריגיםתוקם : וועדת חריגים

 :מערך ההסמכה הבסיסי לעוסקים בפועל ובעלי ניסיון בתחום

הועדה ממליצה לקיים הכשרות משלימות המיועדות לעוסקים בתחום בפועל וזאת על מנת להשלים 

ו הועדה ממליצה כי השלמת הכשרות אל. פערים אפשריים בין הקיים למודל המומלץ של הארגון

 "  מוסמך"תזכה את העוסקים בפועל בהכרה בדרגת 

. י ועדה מוסמכת לנושא על סמך ראיון ובחינה באופן פרטני"מספר השעות הנדרשות ותוכנן ייקבעו ע

מהן יהיה , בוגר הקורס הבסיסי שירצה בכך יוכל להרחיב לימודיו בטכניקות ובמיומנויות ספציפיות

 ". מומחה"למת ההכרה כנקודות זכות להש //2צורך לצבור עד  



 .המצורפת כנספח למסמך זה. מוצע להבנות את תכנית הלימודים בזיקה לתכנית ההכשרה האירופית

 

 של מערך ההכשרה הבסיסי תכנים מרכזיים -'נספח א

 :על מנת לקבל תעודת הסמכה יש להשלים הסמכה בשלושה תחומי ידע מרכזיים

 הקונטקסט של פיתוח משאבים בישראל 

 יתוח המשאבים ניהול פ 

 מתודות וכלים , מיומנויות 

 

 :הקונטקסט של פיתוח משאבים בישראל .א

 

 :מבוא .1

  דרישות רגולטור , כולל היבטים חוקיים וחשבונאיים בסיסייים)הכרת המגזר השלישי בישראל

 ('וכד

  מימון )הכרה בסיסית עם עולם המימון למגזר השלישי ומגמותיו העיקריות בארץ ובעולם

 (משלתיפילנתרופי ומ

 מהו ניהול פיתוח המשאבים? 

 תפיסת התפקיד של מפתח המשאבים 

 מ"דילמות בסיסיות באתיקה של פ 

 

 :ידע פיננסי .2

 ניהול פיננסי 

 חות כספיים ומאזנים"קריאת דו 

 יסודות המימון 

 השקעות פיננסיות והתנהלות מול גופי השקעות 

  הקמת קרנותendowment funds 

  ל"בארץ ובמדינות מרכזיות בחומערך מיסוי הנתינה הפילנתרופית 

 כימות תרומות שווה כסף והתנדבות 

 

 :ניהול פיתוח משאבים .ב

 

 :יחידה תכנונית .1

 יסודות התכנון האסטרטגי 

  כלי ניתוח כגוןPEST ו-SWOT ,מודל פורטר וכד' 

  תפקידו של מפתח המשאבים בתהליכי התכנון (כולל לוגפריים)תכנון ובניית פרויקטים

 ...'תקצובם וכד, הערכתם, פרויקטיםבניית  –הארגוניים 

  י מקורות מימון"תקציב עפ, מעקב אחר תזרים מזומנים, פרויקטלי, ארגוני -תקצוב 

 

 :בניית אסטרטגיה לפיתוח משאבים.  2

 מיומנויות מחקר ואיתור של מקורות מימון השונים 

 בניית מגבית שנתית 

  תכנון וביצוע שלCapital Campaigns 

 מ"של פ בניית תכנית עבודה 



 מ"שנתית של פ-רב' בניית תכנית אסט 

 מ"אפקטיביות של מערך פ 

 בניית שותפויות ואיגום משאבים 

 

 :מבוא ליחסי ציבור, MARCOM-יסודות השיווק וה .3

  יחסי ציבור ופרסום, מיומנות של עקרונות שיווק 

 יכולת ניתוח מחקרי שוק 

  ת שיווקית  כולל תקשורת אלקטרוני  -הכרת המדיה התקשורתית 

 מ"מיומנויות ניהול מו 

 

 

 (אינו חלק מתפקיד מפתח המשאבים אך מרכיב בהשכלתו: )הערכה .4

 מושגי יסוד בהערכת פרויקטים 

 ROI ו- SROI ,double/triple bottom line  וכד'... 

 

 :התמחויות ומיומנויות .ג

 תידרש ידיעת השפה האנגלית ברמה אקדמית 

 Grant writing – טיפוח קשר , כתיבת בקשות באנגלית ובעברית, כולל מחקר קרנות ואיתורן

 דיווח ואתיקה, עם קרנות

  ביטוח לאומי)מוסדות לאומיים , עזבונות, תמיכות ממשרדי ממשלה –גיוס כספים מוסדי ,

 , רשויות מקומיות, ('מפעל הפיס וכד

 גיוס מעסקים ובניית שותפויות 

  פוח ושימור קשר ארוך טווחטי, מיומנויות התרמה פנים אל פנים –גיוס מתורמים פרטיים ,

 צוואות

  יצירת ניראות ברשתות חברתיות, בניית קמפיין גיוס, מחקר –מיומנויות שימוש באינטרנט 

 תוכנות ניהול תורמים 

 ארגון אירועי התרמה 

 טלמרקטינג6דיוור ישיר 

 יצירת מקורות מימון עצמיים 

 



 



 European Fundraising Association - EFAדרישות ההסמכה של האיגוד האירופאי  : ' נספח ב

 

 

 

 

 

 

Fundraising Management (S 2) is looked at and dealt 

with here at an institutional level. The (personal) 

management  skills  and (technical)  management 

tools needed in order to act professionally are dealt 

with in S 4 (Fundraising Methods). 

Strategic decisions in fundraising are dealt with in 

Fundraising Strategies (S 3). They are based on the 

institutional vision (S 2.1) and involve detailed know- 

ledge  about (potential)  donors,  basic  strategical 

options and means of analysis. 

Fundraising Methods (S 4) refer to (personal) skills 

and (technical) tools, including different communication 

channels. 

“How to do” a particular fundraising form is specified 

in S 5. It draws upon the knowledge gained within 

the other Main Teaching Areas. 

Last but not least, fundraising also has a regulatory 

framework which needs to be introduced to candi- 

dates aiming at professional standards in fundraising. 

(S 6). 

 

 

 

 

 

 

Key to read the tables integrated into the Syllabus: 

teacher qualifications: 

fp = fundraising practitioner 

g = generalist 

 

Key to read the requirements of the Competence Framework: 

CF 1.1 : identify an organisation’s fr requirements 

CF 1.2 : establish a case for support 

CF 1.3 : present a case for support 

CF 2.1 : research and analyse information to support an organisation’s fr strategy 

CF 2.2 : plan, organise and allocate fr resources 

CF 2.3 : manage a productive relationship with suppliers 

CF 3.1 : develop a fr strategy 

CF 3.2 : problem solving 

CF 3.3 : implement the fundraising operation 

CF 3.4 : evaluate the effectiveness of the fr strategy 

CF 3.5 : evaluate the effectiveness of fundraising 

CF 4.1 :   self-management 

CF 4.2 : working with others to achieve organisational objectives 

 

 

Normally each main teaching area needs to be covered by a generalist as well as a  

fundraising practitioner, except S 5 (fp only), and S 6 (g only). The involvement of  

fundraising practitioners suggested here is normally regarded as a minimum requirement 

whereas the involvement of generalists is regarded as a maximum. 
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Main Teaching Area S 1:  SOCIAL AND CULTURAL CONTEXTS OF FUNDRAISING  
 
 

As much as there are universal principals to fundraising the EFA fundraising training programme sets out to be tailored to the specific national contexts - 

also taking into account specific organisational contexts to perform fundrasing professionally.  
 
 
 
 
 
 

S 1 CF 1 CF 2 C 3 CF 4 

Social and Cultural Specified Teaching Areas Teacher Suggested Teaching Content Communicating Managing Managing Managing 

Contexts of Qualific. Case for Support Resources Fundraising People 

Fundraising 

CF1.1 CF1.2 CF1.3 CF2.1 CF2.2 CF2.3 CF3.1 CF3.2 CF3.3 CF3.4 CF3.5 CF4.1 CF4.2 

 

S 1.1 

The Third Sector 

The fundraising market  

 (national + European) 
g - exisiting sources for (market) 

research relevant to fundraising 

- results of market research as 

relevant to fundraising 

- different areas of fundraising 

 

x x 

 

x  

Cultural, political and  

social background of fr g x x x 
(national + European) 

S 1.2   Cultural and in the national and fp key issues of ethics (x) x x x x 

Ethical Dimensions of european context 

Fundraising in the organisational context fp key issues of ethics x x x x x x 
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Main Teaching Area S 2:  FUNDRAISING MANAGEMENT (INSTITUTIONAL LEVEL)  
 
 

Fundraising Management is dealt with here at an institutional level. The (personal) management skills and (technical) management tools needed in order to act 

professionally are dealt with in S 4 (Fundraising Methods).  

S 2 CF 1 CF 2 C 3 CF 4 
Fundraising Specified Teaching Areas Teacher Suggested Teaching Content Communicating Managing Managing Managing 

Management Qualific. Case for Support Resources Fundraising People 
(Institutional Level) 

CF1.1 CF1.2 CF1.3 CF2.1 CF2.2 CF2.3 CF3.1 CF3.2 CF3.3 CF3.4 CF3.5 CF4.1 CF4.2 

 

S   2.1 Institutional readiness g - institutional vision and mission x x x x x 

Institutional - branding 

Requirements - corporate identity 

for Fundraising - corporate design 

 

Financial resources g - investment into fr resources x x x x x x 

Personal resources fp - the role of the board in fr x x x x x x x x 
- the role of (qualified) fr staff  
- the role of fr training  

- volunteers in the fundraising 

process  

Technical resources g other ressources than database (S 4.3) x x x x x x 

 

S 2.2 

Implementing 

Fundraising into 

an Organisation’s 

Management 

 

Implementing fr into the  

organisation’s management 

fp - change management / 

institutional development 

- organisational structures 

- advocacy 

 

(x) (x) x 

 

x x x 

 

x x x  

 

S 2.3 Working with suppliers fp - commercial and pro bono x x x x 
Working with relations 
Suppliers - elements/components of a 

briefing 
 

S 2.4 

Budget Planning 

 

g 

 
- income forecast 

- expenditure forecast 

 

x x x 

 

x x 

 

x  

S 2.5 Efficiency control fp/g return on investment (see S 4.3) x x x x x x x 
Quality Management  
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Main Teaching Area S 3:  FUNDRAISING STRATEGIES  
 
 

Strategic decisions in fundraising are part of fundraising management. They are based on the institutional vision (S 2.1) and involve detailed knowledge about basic 

strategical options, (potential) donors and means of alaysis.  
 
 
 
 
 
 

S 3 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 

Fundraising Specified Teaching Areas Teacher Suggested Teaching Content Communicating Managing Managing Managing 

Strategies Qualific. Case for Support Resources Fundraising People 
 
 

CF1.1 CF1.2 CF1.3 CF2.1 CF2.2 CF2.3 CF3.1 CF3.2 CF3.3 CF3.4 CF3.5 CF4.1 CF4.2 

 

S 3.1 General options for fp fundraising cycle (need, x x x x x x x 

Strategic Planning of fundraising strategies audience, forms, evaluation) 

Fundraising Activities 
Strategies of strategic g/fp - steps in strategic planning x x x x x x x x x x x 
planning - setting objectives 

- project management 

- campaigning 

S 3.2 Motives for giving fp - motives of inidividual giving x x x x x 
Managing Donor - motives of corporate giving 

Relations Donor identification 

and segmentation 
 

Donor relationship 

management 

fp - fundraising pyramid 
- means of donor segmentation 

and identification 

- donor solicitation 
fp - donor cultivation 

- donor recognition 

- complaint management 

x x 
 
 

x 

x x 
 
 

x x x x x  

 

S 3.3 Techniques of analysis g - SWOT x x x x x x x x x x x 
Tools for Fundraising - Stakeholder Analysis 

Strategies - STEP/PEST 
- competitor Analysis  
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Main Teaching Area S 4:  FUNDRAISING METHODS (SKILLS AND TOOLS)  
 
 

Fundraising Methods are skills and tools, as well as different communication channels, that are fundamental to the whole process of fundraising. 
 
S 4 Fundraising 

Methods 
(Skills and Tools) 

 

 

Specified Teaching Areas 

 
 

Teacher Suggested Teaching Content 

Qualific. 

 

CF 1 CF 2 
Communicating Managing 

Case for Support Resources 

 

CF 3 CF 4 

Managing Managing 

Fundraising People  

CF1.1 CF1.2 CF1.3 CF2.1 CF2.2 CF2.3 CF3.1 CF3.2 CF3.3 CF3.4 CF3.5 CF4.1 CF4.2 

S 4.1 

Fundraising 

Communication 

Channels 

 

Interrelation between 

fundraising and public 

awareness 

Overview of different 

communication channels 

g - effective use of media for fr 
(including branding, campaigns, 
PR, news management) 

fp - mass media, online communi- 
cation, mailings, telephone, 
stalls, events, merchandising and 
product selling, face to face, 
multi-channel-communication 

 

x x 
 
 

x x 
 
 
 

x x x 

 

x x 
 
 

x x (x) 
 
 
 

x x 
 

S 4.2 

Skills for Fundraising 

 

Self-management 

 

- self reflexion 
g 

- developing your own potential 
and competencies 
- time management 

 

x x x x  

Team work g - leadership styles x x x x 

- share responsibility  
- empowerment  
- motivation  
- feedback  
- managing voulounteers  

Communication g - psychology of communication x x x x x x x x 
- problem solving (x) x x x x 
- negotiation x x x x 
- presentation x x x x x x 

- creativity x x x 

S 4.3 Tools for Database g - requirements for fr-database x x x 
Fundraising - maintaining donor records 

(Market) research g how to conduct basic research x x x x 

 
Techniques of evaluation g - cost benefit ratio (see S 2.5) 

- a variety of evaluation techniques 
as appropriate 

 

x x x 

 

x x x x x x x x  
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Main Teaching Area S 5:  FUNDRAISING FORMS  
 
 

“How to do” a particular fundraising form draws upon a knowledge of all the other Main Teaching Areas.  
 
 
 
 
 
 
 

S 5 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 

Fundraising Forms Specified Teaching Areas Teacher Suggested Teaching Content Communicating Managing Managing Managing 

Qualific. Case for Support Resources Fundraising People 
 
 

CF1.1 CF1.2 CF1.3 CF2.1 CF2.2 CF2.3 CF3.1 CF3.2 CF3.3 CF3.4 CF3.5 CF4.1 CF4.2 

Gifts from individuals fp - overview of different forms/ x x x x (x) 
programmes to generate gifts  
from individuals: e.g. raffles,  

charity shops, sponsorship  

 

Corporate fundraising fp sponsoring x x x x x (x) 
- corporate giving/partnership 

Major giving fp - elements/components of x x x x x (x) 
major giving programmes 

- legacies 

Grants from trusts and fp - elements of an application to x x x x x (x) 
foundations trusts and foundations 

Statutory grants fp - differences of application at a x x x x x (x) 
(government) regional, national or European 

level  
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Main Teaching Area S 6:  LEGAL AND OTHER REGULATIONS  
 
 

A basic understanding of the regulatory framework of fundraising is an integral part of professional fundraising.  
 
 
 
 
 
 
 

S 6 CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 

Legal and Other Specified Teaching Areas Teacher Suggested Teaching Content Communicating Managing Managing Managing 

Regulations Qualific. Case for Support Resources Fundraising People 
 
 

CF1.1 CF1.2 CF1.3 CF2.1 CF2.2 CF2.3 CF3.1 CF3.2 CF3.3 CF3.4 CF3.5 CF4.1 CF4.2 

Data protection g x x x 

Right of exploitation/ g x x x 
Copyright 

Competition law g x x x 

Fiscal law with regard to g - VAT x x x 
donations and foundations - tax deduction on gifts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


