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Výroční zpráva 2013 

České centrum fundraisingu o.s. je občanské sdružení ( od 1.1.2014 spolek) 

registrované u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/67 984/07-R 

IČO: 22662499 Sídlo: Severovýchodní V/1523, Praha 4, 141 00 

Vize 

Dobrý život se žije s druhými. Žít s druhými, znamená sdílet společné hodnoty, sny 

a zájmy. Společné hodnoty, sny a zájmy se rodí ze vzájemnosti, o které se dnes často mluví 

jako o občanské společnosti. Přejeme si zažít svébytnou a životaschopnou občanskou 

společnost v České republice, ve střední a východní Evropě a v dalších zemích, které 

procházejí demokratickou transformací. 

Poslání 

 Pomáháme lídrům občanské společnosti v České republice, ve střední a východní 

Evropě a v dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací, získat potřebné 

sebevědomí, schopnosti a dovednosti, aby dokázali dostát své roli a naplnit smysl vlastní 

svobody. 

Nabízíme 

 Aktuální informace o dění v oboru 

 Kultivujeme etiku fundraisingu jako profese 

 Vzděláváme lídry, manažery, fundraisery  

 Poskytujeme jim prostor pro výměnu zkušeností a setkávání 

České centrum fundraisingu 

 poskytuje organizacím občanské společnosti, firmám a institucím kvalitní a dostupné 

vzdělávací programy, konzultace a organizační i manažerskou podporu; 

 propaguje finanční soběstačnost organizací občanské společnosti jako způsob 

dosažení skutečné nezávislosti, a tak přispívá k rozvoji svébytné občanské 

společnosti; 

 organizuje Mezinárodní festival fundraisingu a provozuje Kluby fundraiserů jako 

způsob sdílení etické praxe, znalostí a dovedností v oboru získávání a rozvoje zdrojů; 

 provádí výzkum a nabízí odborné i laické veřejnosti kvalitní informace o získávání 

zdrojů, rozvoji filantropie a občanské společnosti. 
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Kdo nejsme 

České centrum fundraisingu není fundraisingová agentura. Nezískáváme podporu pro 

jiné NNO nebo cizí projekty za úplatu. Nezprostředkováváme kontakty na potenciální dárce. 

Jsme však otevření spolupráci se všemi sektory, směřující k naplnění našeho poslání. 

Lidé v ČCF 

 

 Ing. Jana Ledvinová, předsedkyně sdružení, lektorka a konzultantka 

Jako expertka zajišťuje lektorské a poradenské služby v oblasti fundraisingu, řízení 

organizace, PR, sociálního podnikání a lektorských dovedností.  

Kontakty: jana.ledvinova@fundraising.cz; tel. +420 731 460 975 

 

 Mgr. Jan Kroupa, člen sdružení, lektor a konzultant  

Působí jako konzultant a lektor v oblasti fundraisingu, řízení organizací, 

strategického plánování, PR, lektorských dovedností a sociálního podnikání. 

Kontakty: jankroupa@ecn.cz; tel. +420 605 406 355 

 

Petr Babouček, místopředseda sdružení, lektor a konzultant  

Působí jako lektor a konzultant v oblasti finančního řízení, účetnictví, sociálního 

podnikání a lektorských dovedností. 

Kontakt: team@fundraising.cz 

 

 

Mgr. Markéta Kunešová, členka sdružení,  koordinátorka Klubu profesionálních 

fundraiserů do konce roku 2013 a  lektorka. 

 V ČCF působila do jara roku 2010. Nyní Pracuje v Nadaci VIA jako programová 

manažerka. V současné době ukončila činnost lektorky a konzultantky     

fundraisingu, ale nabízí podporu fundraiserům jako začínající koučka.  

       Kontakt: tel. +420 777 929 090 

 

Martina Lafatová, koordinátorka kurzů a lektorka  

 Kontakt: team@fundraising.cz; kurzy@fundraising.cz; tel.:  +420 773 550 314  

 

 Hana Hřebíková, koordinátorka Klubu začínajících fundraiserů do konce roku 2013, lektorka 

 Kontakty: hana.hreb@seznam.cz  

 

Mgr. Magdalena Špačková, koordinátorka Klubu začínajících fundraiserů, kontaktní osoba 

pro Klub profesionálních fundraiserů od ledna 2014 

Kontakty: klub@fundraising.cz, madla.spackova@gmail.com, tel.: +420 775 117 000 
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Mezinárodní poradní sbor 

 Vznikl při příležitosti 3. Mezinárodního festivalu fundraisingu v dubnu 2011. Jeho členy jsou 

experti a výrazné osobnosti z oblasti rozvoje občanské společností a jejího financování.  

 Poradní sbor zejména: 

 Podporuje poslání a rozvoj Českého centra fundraisingu. 

 Pomáhá nastavovat programy a projekty tak, aby byly co nejefektivnější a nejužitečnější pro 

danou zemi či region. 

 Spoluvytváří a dává zpětnou vazbu při tvorbě strategií rozvoje ČCF. 

 Zprostředkovává nové příležitosti pro realizaci rozvojových programů zejména v regionu 

střední a východní Evropy. 

 Doporučuje klíčové odborníky a organizace ke spolupráci na jednotlivých programech. 

Členové mezinárodního poradního sboru 

  

Kay Sprinkel Grace  

Kay působí v organizaci CFRE v San Francisku. Tato společnost poskytuje konzultace a 

semináře v místních, regionálních, národních a mezinárodních organizacích v oblasti 

strategického plánování a rozvoje. 

 

Andrej Kiska – prezident Slovenské republiky 

Andrej Kiska vyhrál slovenskou cenu "Manažer roku 2006" a je  spoluzakladatelem 

nejúspěšnější neziskové charity na Slovensku s názvem „Dobry  Anjel". Po 15 letech 

práce v oboru se rozhodl prodat své firmy. Od té doby směřuje svou pozornost 

výhradně na neziskový sektor. Je velmi zkušeným a úspěšným manažerem. Díky těmto 

zkušenostem vnáší velmi náročné a inovativní pohledy na marketing neziskových organizací, 

fundraising a otázky transparentnosti. 

 

Tony Myers  

Zakladatel mezinárodní poradenské firmy Myers & Associates, člen představenstva CFRE  

nternational, člen Asociace Fundraising Professionals, člen Mezinárodního poradního 

sboru České centrum fundraisingu. Jeho posláním je "úspěch pro ostatní“ a vizí je 

obnovené světové společenství založené na zásadách a duchu dobročinnosti. S  klienty po 

celé Kanadě, Evropě a jihovýchodní Asii Tony pracuje na principech spravedlnosti a spolupráce. Jeho 

firma byla založena s hodnotami: poctivost a integrita, kvalita a odpovědnost, empatie a respekt. 

Tony se domnívá, tyto hodnoty zajistí naši udržitelnost. Jeho celoživotní snaha je v radosti z učení, je 

jí řízen nevšední výkon na otázku - proč lidé dávají? Tony se chystá dokončit svou první knihu o 

filantropii.  
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Robert Osborne 

Viceprezident skupiny Osborne. 

Robert má 17 let zkušeností v oblasti řízení neziskových organizací a fundraisingu. 

Pracuje s nevládními organizacemi všech velikostí, ale především rád pracuje s 

menšími NNO, pomáhá jim vytvářet sofistikované fundraisingové operace. Je členem Mezinárodního 

poradního sboru Českého centra fundraisingu a členem představenstva CitySquash v New Yorku. Je 

vášnivým hráčem squashe 

 

 George Zarubin  

Prezident Eurasia Partnership Foundation (EPF) a regionální Vice Prezident Eurasia 

Foundation (EF). S Eurasia Foundation spolupracuje od roku 2000. V letech 1995-1999 

pracoval jako výkonný ředitel nadace Soros v Kazachstánu. George Zarubin má mnoho 

zkušeností v oblasti filantropie, 6 let praktikoval právo v Kalifornii, v Rusku pracoval 3 

roky jako právní poradce společnosti Novorossijsk. 

Vzdělávací programy a konzultace 2013 v ČR 

V roce 2013 České centrum fundraisingu realizovalo 34 školicích dnů a 500 hodin experní 

konzultační činnosti.  Kurzů a konzultací se zúčastnilo přes 300 zástupců organizací občanského 

sektoru, státní správy a samosprávy i firemního sektoru.  

Kurzy v roce 2013 

České centrum fundraisingu získalo akreditaci na dlouhodobý kurz pro získání dovedností a 

kompetencí pro rozvoj neziskové organizace – Profesionální funndraiser. 

Nabídka kurzů obsahovala celkem 10 témat jak pro začínající, tak pro pokročilé fundraisery a 

jedenkomplexní vzdělávací program. 

 Jak na fundraising – kuchařka pro začínající fundraisery 

 Firemní fundraising 

 Individuální fundraising 

 Komunikace ve fundraisingu 

 Plánování fundraisingu 

 Tabu ve fundraisingu 

 Major donors 

 Fundraising  on-line 

 Využití potenciálu Facebooku  

 Public relations pro neziskové organizace od A do Z 

 Dlouhodobý kruz – Profesionální fundraiser (12. dní) 

Kurzů se účastnilo 167 účastníků z neziskových organizací z celé ČR. 
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Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování zdrojů 

Projekt byl podpořený Českou rozvojovou agenturou. 

V roce 2013 proběhl komplexní projekt vzdělávání a 

poradenství, který zahrnoval realizaci dlouhodobého 

certifikovaného kurzu “Profesionální fundraiser” (100 hodin 

výuky rozdělených 6 dvoudenních bloků školení, vydání 

speciálního manuál o fundraisingu a individuální konzultace vybraným organizacím v rozsahu 210 

hodin. Školení se zúčastnilo celkem 16 zástupců NNO (15 z nich kurz s úspěchem dokončilo). 

Publikace byla předána všem účastníkům v tištěné podobě a je k dispozici zdarma dalším zájemcům 

na: http://www.fundraising.cz/profesionalni-fundraiser-skripta/). 

Součástí byla i nabídka individuálních konzultací plánování fundraisignu, fundraisingových aktivit a 

strategiií.  Tuto možnost využilo 5 organizací a bylo poskytnuto 210 hodin konzultací.  

Poradenské činnosti se účastnilo celkem 5 organizací:  

 Brontosauři v Himalájích (50 h ) 

 Salesiánská asociace Dona Boska, o.s. -SADBA (50 h ) 

 Občanské sdružení M.O.S.T. (40 h) 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům (50 h ) 

 ADRA  (20 h ) 
 

Některé dokončili svůj fundraisingový plán a jiné (s ohledem na jejich aktuální situaci a připravenost 

na fundraising)  připravily a realizovaly plány konkrétních fundraisingových kampaní.  Zde je několik 

reflexí ze školení: 

“Kurz byl veden interaktivně, zábavně a dodal mi energii.” 
“Hosté – Iva Petříčková a Ondřej Dědina byli skvělí! Ukázali mi reálný vhled do problematiky 

firemního dárcovství a dali doporučení “jak na to”.” 
“Telefonování funguje, ale je třeba vyzývat k jinému způsobu – nikoliv hromadné oslovován! Je 

důležité oslovovat osobně, individuálně, srdcem.” 
“Etická otázka – žádné peníze nejsou čisté, účastníci se shodli na tom, že deziluze osvobozuje. 

Důležité je zaměřit se na služby a věci, které se poskytují, nikoli na peníze. “ 
“Našla jsem řešení, jak nestát s nataženou rukou, ale podnikavě tvořit. “ 
“Sociální podnikání je určitě zajímavé a perspektivní, jako další zdroj financí.” 
“Fundraisingové plánování musí zahrnovat všechny osoby v organizaci. Je třeba jim to znovu a 

znovu opakovat. Bez něj to dál nepůjde.” 
 

Děkujeme za podporu! 

http://www.fundraising.cz/profesionalni-fundraiser-skripta/
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Školení a konzultace 

České centrum fundraisingu realizovala v roce 2013 řadu školení a konzultací na zakázku. 

Objem přesahoval celkem 500 hodin expertní práce. Našimi klienty byli: 

 ADRA 

 Antikomplex, o. s. 

 Barma Center Prague 

 B.I.B.S., a.s. 

 Brontosauři v Himalájích 

 Centrum komunitní práce Střední 
Čechy 

 Centrum pro rozvoj péče o 
duševní zdraví 

 Česko-německé fórum mládeže, 
o.s. 

 Diakonie ČCE - středisko Milíčův 
dům 

 Fokus Praha 

 FORS 

 Hestia 

 Cheiron T 

 I MY - Středisko rané péče České 
Budějovice 

 Iuridicum Remedium, o. s. 

 Linka Bezpečí 

 Město Hodonín 

 Městský úřad Otrokovice 

 M.O.S.T. 

 Nadace Jedličkova Ústavu 

 Nadace Open Society Fund Praha 

 Občanské sdružení Prevent 

 Občanské sdružení TRK o.s.    

 Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 

 Papelote 

 Podprůhon 

 Poradna pro Integraci 

 Proutek 

 Remedium Praha 

 Rolnička 

 SADBA (Salesiáni dona Bosca) 

 SHINE Consulting s.r.o. 

 Sociální agentura 

 Společnost pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR, o.s. 

 Statutární město čeké Budějovice 

 Statutární město Děčín 

 Středislo Hornomlýnská 

 Středisko rané péče Zlín 

 Svaz postižených civilizačními chorobami 

 Tyfloservis Brno 

 Universita Palackého v Olomouci 

Projekt Výjimeční 

Po roce příprav jsme, v partnerství s občanským 

sdružením Proutek, vyhlásili pilotní kolo zbrusu nového programu 

Výjimečnost. Zkušenost z práce s poskytovali sociálních služeb 

ukazuje, že zaváděné SQSS – právě důrazem na standard a měřitelnost – podporuje unifikaci a 

formalismus v poskytování sociálních služeb. A protože financování služeb nadále vévodí ubývající 

veřejné zdroje, znamená to ve výsledku paralýzu inovativních přístupů v celém sektoru. To vnímáme 

jako významný a zásadní problém.  Skutečnost, že v „neziskovém sektoru“ o něco jde, je jeho zásadní 

charakteristikou. Kreativita a inovace jsou dvě slova, kterými se sice dnes zaklíná kde kdo, ale dobrá 

„neziskovka“ se bez nich obejít nemůže – znamenalo by to, že rezignuje na jednu ze svých základních 

funkcí. 



      

  www.fundraising.cz 

 

Projekt výjimečnost vychází z přesvědčení, že ještě nikdo nevynikl tím, že něco dělal jako všichni 

ostatní, ale právě tím, že to dělal jinak, po svém – výjimečně, i když si to přitom často třeba ani 

neuvědomoval. Je čas se na toto téma zaměřit i v prostředí sociálních služeb a my jsme se rozhodli 

být u toho. Pilotní kolo asistenčního programu podpory výjimečnosti vybraných poskytovatelů 

sociálních služeb proběhne na jaře 2014. 

Výuka na VŠ 

Lektoři Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských I magisterských 

studií. Vyučují tyto předměty: 

 Management sociálních služeb na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 
– magisterské studium – lektor Jan Kroupa 

 Fundraising I. na Divadelní fakultě AMU v Praze – bakalářské stadium – 
lektorka Jana Ledvinová 

 Fundraising II. na Divadelní fakultě AMU v Praze – bakalářské stadium – 
lektorka Jana Ledvinová 

 Fundraising III. na Divadelní fakultě AMU v Praze – magisterské studium – 
lektorka Jana Ledvinová 

 Komunikace ve fundraisingu na Divadelní fakultě AMU v Praze – magisterské 
studium – lektorka Jana Ledvinová 

 V rámci spolupráce s AMU v roce 2013 vznikla zbrusu nová publikace „Profesionální fundraising – 
Jak se osvobodit od finanční závislosti“. Knihu vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v 
Praze a je možno ji zakoupit zde:  https://www.namu.cz/item.php?item=278 . 

Vzdělávací programy a konzultace 2013 v zahraničí  

Jordánsko - Metody vzdělávání dospělých pro pokročilé   

(Advanced Training Methods and Techniques for Adult Learning)  

Zadavatel:  CSP Trainer Network: Professional Development Program 2012-2013 

V červnu 2013 ČCF realizovalo 3 denní školení pro 

školitele a konzultanty organizací občanského sektoru v 

Jordánsku. Cílem bylo předat pokročilé metody vzdělávání 

dospělých včetně outdoorových technik a teambuildingových 

aktivit. Školení bylo pro lektor velkou výzvou zejména s 

ohledem na kulturní odlišnosti a limity dané místními 

zvyklostmi a náboženstvím. Zejména aktivní účast žen z kurzu 

byla podmíněna například tím, že se nesmí dotýkat mužů ani 

v jejich přítomnosti provádět rizikové aktivity, při kterých by 

mohlo dojít třeba k odhalení kotníku.  

https://www.namu.cz/index.php
https://www.namu.cz/index.php
https://www.namu.cz/item.php?item=278
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Ale vše bylo bravurně překonáno a z hodnocení účastníků vyplynulo, že byli se školením nadmíru 

spokojeni.  Z referencí vybíráme: 

“ Pomohli jste nám překonat vlastní míru komfortu a tím zdokonalit nejen znalosti, ale zejména 
osobní dovednosti potřebné k rozvoji.” 

“Mezikulturní výměna byla velkou výzvou I pro nás, ale viděli jsme, že je možné nejrůznější 
aktivity vhodně přizpůsobit místním podmínkám.” 

Bulharsko – Fundraising pro muzea a další kulturní instituce v Bulharsku 

Zadavatel: The Bulgarian Center for Not-for-Profit Law 

V listopadu 2013 České centrum fundrasingu zahájilo spolupráci s BCNL dvoudenní školením 

fundraisingu pro zástupce bulharských muzeí a galerií. Přes 20 účastníků – většinou ředitelů 

kulturních institucí – se tak dozvědělo o možnostech financování činnosti z neveřejných zdrojů. Mnozí 

o fundraisingu slyšeli poprvé. Většina z nich, coby příspěvkových organizací, mají sice možnosti 

aktivního fundraisingu omezené, ale téměř všichni ze školení odjížděli s optimismem a odhodláním 

s fundraisingem začít. Dokladem zájmu je i fakt, že spolupráce s BCNL pokračuje i v roce 2014, kdy 

budeme pořádat další školení kulturních organizací, seminář pro NGOs, setkání s místním klubem 

Fundraiserů a snad i studijní cestu zástupců bulharských NGO do České republiky.  

„ U nás sice příliš neveřejných zdrojů nemáme, ale stojí zato začít se o ně zajímat.“ 
„ Jsem překvapen, že mnohé západní metody fundraisingu jsou zřejmě proveditelné i u nás, 

v Bulharsku.“ 
„Netušil jsem, že školení fundraisingu bude tak zábavné a i já se odhodlám do něj pustit.“ 

Posilování fundraisingových kapacit a rozvoj občanského sektoru ve Střední 
Evropě 

 

Experti ČCF se podíleli na rozsáhlém 

projektu podpořeného z EuropeAid na spolupráci a 

rozvoj fundraisingových dovedností organizací 

poskytujících humanitární a rozvojovou pomoc.   

Jedním z mnoha výstupů projektu je publikace Hearts And Money Beyond Borders, na které jsme se 

autorsky podíleli a která stojí za přečtení. Výtisky zdarma v Českém překladu jsou bohužel rozebrány, 

nicméně  on-line je publikace dostupná na http://www.ngdofundraising.net/book. Projekt, který 

byl podpořený z prostředků Evropské Unie, realizovala celá řada partnerů ze střední Evropy a Velké 

Británie. České centrum fundraisingu v něm zastupovalo, společně s organizací Člověk v tísni, zájmy 

českých NGOs.  

http://www.ngdofundraising.net/book
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Slovensko – Česká Konference Fundraisingu  

Již počtvrté jsme se podíleli na přípravách a realizaci 

Slovensko-čeké conference funraisingu pořádané naším 

dlouholetým partnerem – Slovenským centrem fundraisingu. V 

roce 2013 bylo hlavním tématem “Fundraising a kreativita”. 

Dálny a prezentace se zabývaly otázkami “Jak uplatnit 

kreativitu ve fundraisingu?”, Co je třeba pro tvůrčí komunikaci, 

budování vztahů a rozvoj zdrojů?” Jakým způsobem získávat 

prostředky na kreativní projekty a programy?”  

„Je dobré, že takéto fórum v česko slovenskom priestore existuje. Držím palce do ďalšej práce!“ 
„Bola to jedna z najlepších konferencií, na akých som bola za posledné roky. ...je to jeden zo 

zázrakov našej doby, keď sa podarí usporiadať takéto stretnutie. Nekonečná vďaka.“ 

Leaders of Tomorrow 

Od roku 2012 promýšlíme a připravujeme program podpory elit a lídrů občanské společnosti 

ve střední a východní Evropě ve spolupráci se špičkovými mentory a konzultanty: s Tony Myersem 

(Kanada), Kay Sprinkel Grace (USA), Eduardem Marčekem (Slovenské centrum fundraisingu) a s 

dalšími. 

Exkluzívní program kombinující sebezkušenost se vzděláváním, coachingem a praktickou aplikací v 

průběhu celého roku staví na výsledcích vlastního průzkumu. Plány, koncept i obsah jsou po mnoha 

dlouhých diskusích hotové. Otevření ročního programu předběžně předpokládáme u příležitosti Fóra 

2000 v říjnu 2014 v Praze. Vše na http://ceeledership.org 

EuropeAID project  

Experti ČCF se podíleli na rozsáhlém projektu podpořeného z EuropeAid na rozvoj 

fundraisingových dovedností organizací poskytujících humanitární a rozvojovou pomoc. 

Jedním z mnoha výstupů projektu je publikace, na které jsme se autorsky podíleli a která 

stojí za přečtení. Výtisky zdarma v Českém překladu jsou bohužel rozebrány, nicméně  on-

line je publikace dostupná na http://www.pdcs.sk/images/pdf/final-report-24-

September.pdf (http://www.pdcs.sk/sk/projekty/posilnenie-fundraisingovych-kapacit-

mimovladnych-rozvojovych-organizacii-v-strednej-europe.html). Náš článek se zaměřuje na 

podle všeho podvodné direct mailingy u nás. 

http://ceeledership.org/
http://www.pdcs.sk/images/pdf/final-report-24-September.pdf
http://www.pdcs.sk/images/pdf/final-report-24-September.pdf
http://www.pdcs.sk/sk/projekty/posilnenie-fundraisingovych-kapacit-mimovladnych-rozvojovych-organizacii-v-strednej-europe.html
http://www.pdcs.sk/sk/projekty/posilnenie-fundraisingovych-kapacit-mimovladnych-rozvojovych-organizacii-v-strednej-europe.html
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International Fundraising Festival 2013 

The most interesting and inspiring things happen on margins or by the border where one world 
meets the other, among outsiders. Lets push borders together!  
 

Mezinárodní festival s názvem 

Banks&Borders byl jedinečnou 

událostí roku 2013 v oblasti 

fundraisingu. Festival byl otevřeným 

prostorem pro sdílení rozdílných a 

různých světů, které se potkávají, aby 

si vzájemně předávaly vše, co mohou 

a objevovaly své protínající se hranice a břehy. Svět filantropie a občanské společnosti, svět obchodu, 

marketingu, médií a komunikace, svět státních a samosprávných institucí. International Fundraising 

Festival proběhl na jaře 2013, konkrétně v termínu 10. – 12. dubna 2013 v krásné vile Grébovka 

v Havlíčkových sadech v Praze. V řadě již čtvrtý mezinárodní festival měl název Banks&Borders, tato 

událost propojila světově uznávané odborníky a jedinečný interaktivní program s cílem 

maximalizovat sdílení znalostí a zkušeností v mobilizaci zdrojů. Program byl sestaven tak, aby co 

nejvíce prozkoumal hranice fundraisingu a rozvoj občanské společnosti, se zaměřením se na oblasti, 

kde jeden svět se setkává s jiným, na místa, kde se skrývají vzájemná bohatství a inspirace. 

Festival navštívilo bezmála 100 účastníků a 20 přednášejících. 

Podrobný program a fotografie z IFF 2013 naleznete zde: http://www.fundraising.cz/iff-2013/ 

Festival organizovalo České centrum fundraisingu za podpory partnerů a velké skupiny dobrovolníků. 

 Děkujeme všem!  
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Kluby fundraiserů Českého centra fundraisingu 

Klub profesionálních fundraiserů (KPF) 

České centrum fundraisingu již od ledna 2009 sdružuje profesionální fundraisery v klubu, 

který se schází jednou měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci.  Za tuto dobu se uskutečnilo již 45 

setkání a Klub profesionálních fundraiserů se v roce 2013 mohl pochlubit 25 členy. 

Témata a hosté KPF 2013 byli:  

31.1. 10 fundraisingových manter pro rok 2013 (Markéta Kunešová dle Network for Good) 

28.2. Jak se tvoří značka (Jakub Stránský, Auto*Mat) 

28.3. Dárcovské tlačítko darujme.cz a on-line fundraising (Lukáš Hejna, Sdružení VIA) 

25.4. Strategický plán fundraisingu (Petr Machálek) 

30.5. Prezentační dovednosti (David Fojtík, Develor) 

27.6. Burza pozitivních a negativních zkušeností (všichni účastníci) 

26.9. Vyhodnocování úspěšnosti fundraisingu (Jan Kroupa a Markéta Kunešová) 

31.10. Jak založit a vést klub příznivců (Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni) 

28.11. Diskuse o přerodu KPF do „nového kabátu“ (všichni účastníci) 

Klub začínajících fundraiserů 

Od března 2012 nabízíme profesní setkávání i těm, kteří s fundraisingem teprve začínají. Klub 

začínajících fundraiserů,  kromě sdílení informací mezi jeho členy, nabízí i potřebné základní know-

how, které je pro začátečníky v oboru často těžké získávat. Klub začínajících fundraiserů se v roce 

2013 mohl pochlubit 28 členy. Setkání se konají vždy poslední úterý v měsíci. 

Témata a hosté KZF 2013 byli: 

29.1. Co je fundraising, role fundraisera (Markéta Kunešová) 
26.2. Fundraisingový plán (Jana Ledvinová) 

26.3. Strach z jednání (Markéta Kunešová) 

30.4. Management fundraisingu (Jan Kroupa) 

28.5. Péče o dárce (Markéta Kunešová) 

25.6. Benefiční akce (Jan Kroupa) 

24.9. Sdílení praxe se staršími (zkušenějšími) fundraisery (Markéta Kunešová) 

29.10. Dobrovolnictví (Jana Ledvinová) 

26.11. Jak mluvit o vlastní organizaci (jak se prodat), psaní žádosti (Jan Kroupa) 
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Členství v EFA 

České centrum fundraisingu je členem Evropské asociace 

fundraisingu EFA (European Fundraising Assiciation) 

http://www.efa-net.eu/.  

EFA je síť 22 zemí, zastoupených fundraisingovými centry a má 

jediný hlavní cíl – posílit rozvoj fundraisingu jako zdroje 

nezávislé udržitelnosti občanského sektoru v Evropě.  Jako členové EFA ctíme i mezinárodní Etický 

kodex fundraisingu: www.afpnet.org/Ethics 

Rozvoj organizace v roce 2013 

Zlepšení systémů komunikace - Spolupráce s organizací CRM pro neziskovky 

České centrum fundraisingu byla, je a doufejme, že zůstane malou, akce-schopnou, 
profesionální organizací s hlavním cílem poskytovat kvalitní a užitečné služby za dostupné 
ceny. Pro jeho efektivní fungování jsme se v roce 2013 rozhodli zlepšit systém práce s klienty 
a účastníky školení a poradenství i se zájemci o naše služby. Společně s organizací CRM pro 
neziskovky jsme připravili projekt nastavení program Salesforce a postupně začali zavádět 
jednotlivé moduly do fungování týmu. Cílem je od září 2014 plně fungovat v rámci tohoto 
systém s funkční databází, systémem informovanosti, evidence a kvalitní komunikace se 
všemi, kdo si to přejí.  

Stabilní místo pro školení a setkávání - Spolupráce s Ceeli Institutem 

Dalším milníkem v rozvoji organizace bylo rozhodnutí, že 

již nechceme a nebudeme (pokud možno) realizovat školení na 

různých místech po Praze a budeme je směrovat na jednu adresu. 

V tomto nám skvěle vyšel vstříc CEELI Institute, který spravuje vilu 

Grébovka na Vinohradech. Od dubna 2013 jsme zde realizovali 

všechna školení a většinu setkání Klubů fundraiserů. I když má 

provoz školicích místností své rezervy a není vždy plně 

přizpůsoben (zejména v oblasti občerstvení účastníků není situace 

“ideální”), jsme tam spokojeni a hodláme ve spolupráci pokračovat a rozvíjet ji směrem ke stabilnímu 

místu, kde organizace občanského sektoru mohou  nalézt potřebné znalosti a dovednosti pro 

profesionální rozvoj.  

http://www.efa-net.eu/
http://www.afpnet.org/Ethics
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Nové pomůcky – Spolupráce s organizacemi PROTEBE Live a Papelote  

Tradičně jsme se (v rámci velmi omezených finančních 

možností) snažili o zvýšení atraktivity fundraisingu i formou 

vizuálních prezentací a pomůcek. Díky dlouholeté spolupráci 

s organizace PROTEBE Live vznikl opět nezapomenutelný design 

IFF a  další grafické skvosty, jako je například logo projektu 

„Výjimečnost“, nebo samolepky, které varují před škodlivostí 

grantů. Společně s Papelote jsme pak při příležitosti 

Mezinárodního festivalu fundraisingu vytiskli sadu poznámkových bloků pro fundraisery, kterým 

žádný dárce nemůže odolat.  

 Burza práce na www.fundraising.cz a na facebooku ČCF 

Stále vice organizací hledá fundraisera a původně poměrně 

zanedbávaná inzerce nabídek práce na webu a facebooku se stala téměř 

každotýdenním zvykem. Nabídka práce ve fundraisingu výrazně převyšuje 

poptávku. Poskytujeme prostor zdarma všem, kteří pošlou znění inzerátu a s 

radostí zaznamenáváme první úspěšné najímání fundraiserů. Jen tak dál!  

Těšíme se, že v příštích letech přibude I nabídek ze strany těch, kteří chtějí 

fundraising dělat.  

http://www.fundraising.cz/
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Finanční zpráva 2013  
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Poděkování, partneři, dobrovolníci 

České centrum funraisingu může fungovat jen díky síti expertů, kolegů a přátel. V roce 2013 s námi 
více spolupracovali zejména:  
 
Zaal N. Anjaparidze - Eurasia Partnership Foundation, Senior Program Manager, 
Viktor Baramia - Senior Program Manager at Eurasia Partnership Foundation, 
Jiri Barta - Executive Director at Via Foundation / Nadace VIA, 
Robert Basch - Executive Director at Open Society Fund Prague, 
Tereza Bredlerová - PROTEBE live, o.s., 
Ladislav Cervenka - Owner at CSR Gate,  
Dick Cook - Director of Social Work Community Outreach Service at University of Maryland, 
Denise Dawes - Executive Officer at European Fundraising Assoication (EFA), 
Ondrej Dedina - Division Director, Senior Consultant SAP at MIBCON, 
Jill Hartsig - Deputy Chief of Party, Jordan Civil Society Program, 
Carolina Herrera - SOFII project manager. 
Jolan Van Herwaarden - Manager of Session Leaders at IFC ve společnosti Resource Alliance, London, 
Kenneth Hoffman - Consultant in US Fundraising, 
Hasan Huseynli - Director of the "Intelligent Citizen" ECPU, Azerbaijan, 
Marek Jehlička - Co-founder, Co-owner at BIOPORT (Creative, Neomarketing, Software) Labs, 
Aleš Jeník  - Senior IT Architect at KBC, 
Petra Joklová - Project Manager at CRM pro neziskovky | CRM for non-profits, 
Robert Kawałko - Vice President at European Fundraising Association, 
Jan Kostečka - Lektor, konzultant a supervizor v sociálních službách, Proutek, 
Jiří Kučera - Owner at Kučera & Associates, 
Svitlana Kuts - Country Director at International Fundraising Consultancy, Ukraine, 
Maria Kulcsar - Forum Information Centre, 
Michal Lázňovský - Head of department, Theatre management at Academy of Performing Arts, 
Štěpán Ledvina - Environment officer at Tetra Pak, 
Martin Ledvina - IT Administrator and consultant at TELE3 s.r.o., 
Aleš Loziak - CRM pro neziskovky | CRM for non-profits, 
Zlata Maděřičová - ředitelka at Jihomoravská komunitní nadace, 
Eduard Marcek - Consultant/Chair at Slovak Fundraising Centre, 
Anikó Németh - Programme Coordinator, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet). 
Alena Novotná – Fórum 2000, 
Luben Panov - Program Consultant at European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), 
Iva Petrickova - Executive Director at Business Leaders Forum Czech Republic , 
Andrzej Pietrucha – Partners for Democratic change, Poland,  
Miroslav Princ - Autor at JAK USPĚT PŘI OBCHODNÍM TELEFONOVÁNÍ, 
Hana Rambouskova - Program Coordinator at Fulbright Commission, Czech Republic, 
Lydie Raszková - Fundraising Manager - a bit funraising for good cause at Zdravotní klaun o.p.s. , 
Klara Ticha - Foundation Manager at Telefónica Czech Republic, 
Simona Traznikova - Residence Manager at CEELI Institute, 
Michael Vlcek - Political, Economic and Public Diplomacy Officer at Embassy of Canada in Prague, 
Petr Vojtíšek - Consultant, lecturer, trainer, moderator, facilitator at self employer, 
Iva Voldanova - Project Management and Coordination at EURASHE, Belgium, 
Tomas Vyhnalek - Director of Fundrasing Department at People in Need, 

https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_60112864&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_153304912&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_31821397&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_43485273&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_33161669&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_95387432&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_17484314&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.facebook.com/jolan.vanherwaarden?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Resource-Alliance-London/511825738906256?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_48929613&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_223507245&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_169368218&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_7843888&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_180207944&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_25866259&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_260903810&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_8939752&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_81271473&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_515080&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_83327845&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_152874866&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_36516685&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_11708823&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_12589883&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_180081396&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_46449730&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_82676505&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
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Marta Werenycká - Finance and Adminsitrative Manager at CEELI Institute, 
Kateřina Čížková - Personalistika at UNVIS, 
Jakub Štogr - OpenBadges Ambasador at Veriod, 
Tatiana Ţarelunga - CICO Trainer/Consultant, Moldova, 
Robert N. Thomas - Professor of the Practice, Georgia Institute of Technology, 
Daryl Upsall - Daryl Upsall Consulting International, 
Štefan Vantroba - CRM pro neziskovky | CRM for non-profits, 
Della Weight - Senior International Consultant, THINK Consulting Solutions 
 
Děkujeme za pomoc a radostnou spolupráci!!! 

Partneři a dárci Českého centra fundraisingu 

 
Česká rozvojová agentura 

        

 

 

                                      

      )        

International Fundraising Consultancy Ukraine 

https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_176927618&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_350305950&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
https://www.linkedin.com/contacts/view?id=li_7547668&trk=contacts-contacts-list-contact_name-0
http://www.fundraising.cz/partneri-a-darci-ceskeho-centra-fundraisingu/
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Partneři, dárci a dobrovolníci IFF 2013 

CEELI INSTITUTE, CICO,  EFA European Fundraising Association, Embassy of Canada, Nadace 

Via, NIOK, Partners Poland Fundation, Partners for Democratic Change – Slovakia, Polskie 

Stowarzyszenie Fundraisingu, Slovak Fundraising Centre 

BIBS, Bussiness Leaders Forum, Dorint – Hotel Don Giovanni Prague, Forum 2000, Habena 

spol. s r.o., Jihomoravská komunitní nadace, Mlsná Kavka, Papelote, Pferda o.s., PMZ, 

ProTebe, Unilever s.r.o, Vinařství Baloun, Vinařství Blažek, ZdrSem 

Jan Battěk, Jiří Boháč, Daniel Brátka, Eva Cajthamlová, Gabriela Gazdíková, David Gerneš,  Katka 

Hájková, Agáta Karasová, Zdeňka Kovaříková, Irena Košíčková, Anna Krutáková, Eliška Krutáková, 

Hana Kušková, Kateřina Marková, Petra Náhlíková, Honza Neuwirth, Veronika Rasickaite, Aneta 

Ruttenbacherová, Martin Svoboda, Kasia Tekien, Tereza Tomášová, Jeník Tyl, Zuzana Veselá, Šárka 

Vítovcová 

 

Děkujeme za pomoc a spolupráci!!! 

 


