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České centrum fundraisingu, z.s. je zapsaný 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; 
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 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. 

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, místopředseda spolku, lektor a konzultant  
Působí jako konzultant a lektor v oblasti fundraisingu, řízení organizací, 
strategického plánování, PR, lektorských dovedností a sociálního podnikání. 
Kontakty: j@fundraising.cz; tel. +420 605 406 355 

 

Petr Babouček, člen sdružení, lektor a konzultant  

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

podnikání a lektorských dovedností. 

Kontakt: baboucci@seznam.cz 

 

 

Mgr. Magdalena Špačková, koordinátorka projektů ČCF, lektorka a konzultantka 

Kontakty: m@fundraising.cz, klub@fundraising.cz,   

tel.: +420 775 117 000 

                           

Tereza Petráčková, koordinátorka kurzů a projektu Pre Peskere Pindre 

Kontakty: team@fundraising.cz, tel.: +420 721 883 130 
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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. 

 

Jolan van Herwaarden 

Jolan se v neziskovém sektoru pohybuje přes 20 let. Jako profesionální fundraiser se 

zaměřovala zejména na Major Donors a firemní dárcovství, působila a spolupracovala 

např. v organizacích EuroAid, Resource Alliance, Dutch Aids Funds, Cancer Society. V 

současné době žije ve Velké Británii, působí jako školitelka, koučka a předává své 

zkušenosti další generaci fundraiserů. Poslední roky aktivně spolupracuje s organizacemi ve střední a 

východní Evropě, školí a přednáší na mezinárodních konferencích.  

 

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 



      

  www.fundraising.cz 

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.  

 

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 

 

Vzdělávací programy a konzultace 2017 v ČR 

V roce 2017 jsme opět nabídli paletu kurzů pro začínající i pokročilé fundraisery. 

Kurzy v roce 2017 

V roce 2017 jsme opět nabídli oblíbené kurzy pro začínající i pokročilé fundraisery. 
  
V jarní nabídce bylo vypsáno a realizováno celkem 6 jednodenních kurzů: 

 Firemní fundraising (Judita Nechvátalová) 
 Základy fundraisingu (Magdalena Špačková)  
 Vztahový fundraising a dárcovské kluby (Jan Gregor)  
 Práce s emocemi při vyjednávání s dárci (Jitka Jilemická)  
 On-line FR (Lukáš Hejna)  
 Měření efektivity ve fundraisingu (Jitka Nesrstová)  

  Jarních kurzů se celkem zúčastnilo 59 účastníků z neziskových organizací v celé ČR. 
 
V podzimní nabídce proběhly následující kurzy:  

 Fundraising, I´m too sexy: Moderní fundraiser, moderní metody (Petr Freimann)  
 Základy fundraisingu (Magdalena Špačková)  
 Sebepoznání metodou osobností typologie MBTI (Jitka Jilemická)   
 Individuální a firemní fundraising (Jan Gregor a Judita Nechvátalová) 
 Efektivní nastavení komunikace v organizaci (Jitka Jilemnická)  

Podzimních kurzů se celkem zúčastnilo 36 účastníků z neziskových organizací v celé ČR. 

Školení a konzultace  

České centrum fundraisingu v roce 2017 poskytlo celkem cca 750 hodin podpory a konzultací 

zaměřených na rozvoj organizace a mobilizaci zdrojů, plánování, podporu týmů a vnitřních procesů, 

coaching lídrů organizací, týmů a projektů. 

 



Akademie T-mobile 
Asistence, o.p.s. 
Asociace komunitních nadací ČR 
Centrum integrace cizinců 
Centrum Locika 
Cesta domů 
CF Hero 
Diakonie ČCE  
Dialog České Budějovice 
Domácí hospic Vysočina 
Domov Sue Ryder 
Fokus Liberec 
Hospic sv. Lazara, Plzeň 
Hospic sv. Neumanna Prachatice 
Hospic sv. Štěpána, Litoměřice 
Cheiron 
I my 
Jihomoravská komunitní nadace 
Kamba Tábor 
Klub K2 
Krizové centrum České Budějovice 
MIBCON a.s. 
Místa Zblízka 
Mobilní hospic Ondrášek 
Muzeum Hlavního města Prahy 
Nadace Blíž k sobě 
Nadace České spořitelny 

Nadace Depositum Bonum 
Nadace Proměny 
Nadace Via 
Nadační fond Krtek 
Oblastní Charita Blansko 
Oblastní Charita Žďár nad Sázavou 
Open Society Fund Praha 
Paracentrum Fenix 
Platforma pro sociální bydlení 
ProFem 
Prostor Plus 
Quip 
Rodinné a komunitní centrum MUM 
Romanian Federation of Community 
Foundations 
Sílení Telč 
Síť pro rodinu 
Slovenské centrum fundraisingu 
Sociální klinika 
Středisko Diakonie ČCE - Rolnička Soběslav 
Středisko rané péče EDUCO Zlín 
Šárka o.s. 
Terapeutické centrum Modré dveře 
Učitel naživo 
Unie porodních asistentek 
Život 90 

 

Školení na zakázku 

 Diecézní Charita Brno, Základy fundraisingu (Jan Kroupa a Jana Ledvinová) 

 KONEP, Základy fundraisingu a Firemní fundraising  - Chrudim, České Budějovice, Pardubice, 
Jihlava (Jana Ledvinová) 

 KONEP, Základy fundraisingu a Firemní fundraising  - Litomyšl, Ústí nad Orlicí (Magdalena 
Špačková) 

 Národní knihovna ČR, Základy fundraisingu (Magdalena Špačková) 

 Oblastní charita Žďár nad Sázavou: Jak na fundraising (Jan Kroupa) 

 Festivalová škola Čtyři dny v pohybu (Jan Kroupa) 

Výuka na VŠ 

Konzultanti Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských i 

magisterských studií. Vyučují tyto předměty: 

 Jan Kroupa čtrnáctým rokem vedl magisterský kurz Management sociálních služeb na Pražské 
vysoké škole psychosociálních studií, který zahrnuje také fundraising a práci s dárci 

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

Dlouhodobý kurz Profesionální fundraiser 

Od dubna do listopadu 2017 proběhl 100 hodinový dlouhodobý kurz Profesionální fundraiser.  
Tento kurz nabídl komplexní sadu znalostí, zkušeností a praktických cvičení potřebných pro 

kariéru fundraisera. V průběhu kurzu účastníci absolvovali šest dvoudenních modulů. Součástí 
vzdělávání byly i praktické úlohy a závěrečná práce.  

Po splnění podmínek úspěšní účastníci získali certifikát Profesionální fundraiser. Kurz je 
akreditován MPSV, č. akreditace: A2017/0677-VP. Lektory kurzu byli Jana Ledvinová a Jan Kroupa. 
Kurzu se zúčastnilo 23 profesionálních fundraiserů. 

FRIN – fundraisingová INovace, INsight, INiciace, INspirace, Informace 

Program FRIN byl realizován poprvé v roce 2016 
jako projekt Českého centra fundraisingu a Sociálního 
bankovnictví České spořitelny podpořený ERSTE Stiftung.  

Druhý ročník v roce 2017 realizovalo České 
centrum fundraisingu s podporou Nadace České 
spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny. 
FRIN je šestiměsíční program, který vybraným deseti 
týmům v roce 2017 umožnil kombinaci vzdělávání, sdílení a podpory zkušených mentorů, otestovat a 
nastavit nově chystanou fundraisingovou kampaň/produkt tak, aby měla co největší dopad a co 
nejlepší výsledky (program dokončilo 9 týmů). Smyslem programu je podpořit organizace, které chtějí 
dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, jestli na ně bude vypsána grantová výzva. 
Cílem je, umožnit jim vyvíjet a testovat nové fundraisingové kampaně/nápady/produkty (FRIN - 
fundraisingový akcelerátor po vzoru start-up akcelerátorů), jejich příklady ukázat jako inspiraci 
(kazuistiky, vzdělávání v regionech) a to vše postupně doplňovat o kvalitní informace, inspirace a 
příležitosti rozvíjet práci se soukromými dárci (webový portál FRIN.cz).   

Na závěrečné veřejné prezentaci kampaní komise udílely hned několik cen. 
Finanční ocenění od Nadace České spořitelny a cenu veřejnosti získala Romea za 
Kampaň Romská stipendia pro studenty středních škol. Kampaň Učitel – povolání 
snů EDUinu získala pro bono podporu kreativní agentury Young&Rubicam. Hospic 
svatého Štěpána bude mít možnost tři měsíce prezentovat na LCD monitorech na pobočkách České 
spořitelny. Ceny Českého centra fundraisingu získaly Filozofická fakulta UK a její Kampaň na Klub 
absolventů a přátel fakulty a Český nadační fond pro vydru za Kampaň na záchrannou stanici pro 
volně žijící živočichy v Třeboni. 
 
Programu FRIN se v roce 2017 účastnily tyto organizace s kampaněmi:   
 

 Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství – Kampaň Průvodce porodnicemi 

 Český nadační fond pro vydru – Kampaň na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v 
Třeboni 

 Domov Sue Ryder, z.ú. – Kampaň pro dobročinné obchody Domova Sue Ryder  

 EDUin, o.p.s. – Kampaň Učitel – povolání snů  

 Filozofická fakulta UK – Kampaň na Klub absolventů a přátel fakulty 

 Hospic sv.Štěpána, z.s. – Kampaň Rozsviťme hvězdu pro hospic II.  
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 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. – Kampaň pro sociální služby Chelčického domova sv. 
Linharta 

 Liga lidských práv – Kampaň na firemní dárce a rozšíření Klubu přátel LIDI LIGY  

 ROMEA o.p.s. – Kampaň program Romská stipendia 
 
 
Mentoři a konzultanti programu FRIN 
 

Martina Břeňová 
Martina je ředitelkou pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast. Posledních 
patnáct let se zabývá propojováním občanského, soukromého a státního sektoru. 
Tématem její práce je především rozvoj fundraisingu, filantropie, firemní společenské 
odpovědnosti a občanské společnosti. 
 
 
Petr Freimann 
Marketér a komunikační stratég, který nadšeně sleduje všechny počiny v oblasti 
efektivní komunikace, technologií a inovací. Spoluzaložil komunikační agenturu pro 
sociální sektor BARD PR, je mentorem v Nadaci VIA a jako Marketing & PR manažer 
prošel i korporátní vody. 
 

 
Klára Gajdušková 
Klára pracovala 17 let v korporaci (Česká spořitelna), kde vedla nejprve tým firemní 
komunikace a CSR a následně stála u zrodu Sociálního bankovnictví. Nyní je členkou 
správní rady Nadace Open Society Fund a CARE. Kromě toho má vlastní psychologickou a 
psychoterapeutickou praxi. 

 
Jan Gregor 
Jan v současné době pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství. V minulosti 
působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji 
individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. 
 
Jana Havlenová 
Jana Havlenová pracuje jako vedoucí oddělení fundraisingu a marketingu v Domově Sue 
Ryder. Fundraisingem se zabývá od roku 2008, má mnoho zkušeností s jeho zaváděním 
do života neziskové organizace a konkrétním využitím pro řízení a strategické plánování. 
 
Marek Havrda 
Ekonom a sociolog. V současné době se věnuje praktickému využití behaviorální 
ekonomie (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení 
vědecké spolupráce) a pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat 
– neopas.com. 
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Lukáš Hejna 
Lukáš Hejna v současné době vede Sdružení VIA, z. ú., které se zaměřuje na 
technologický rozvoj českých neziskových organizací a posilování jejich kapacit. Stojí za 
nástrojem DARUJME.CZ. 

 
Jitka Jilemická 
Jitka pracuje jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a koučka v oblasti firemní, rodinné a 
spotřebitelské mediace. Má dlouholetou praxi v oblastech nastavení komunikace v 
organizacích, nejen v souvislosti s osobnostní typologií členů týmu; řešení konfliktů; 
facilitace a selfmanagementu. 

 
Stanislav Kutáček 
Od roku 2008 je finančním ředitelem konsorcia Frank Bold. V rámci této práce má 
odpovědnost za finance a zázemí mezinárodní právnické firmy o více než 50 
zaměstnancích. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a 
jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným 
facilitátorem. 

 
Michaela Kreuterová 
Michaela Kreuterová pracuje jako ředitelka fundraisingu v Nadaci Via. Fundraisingu se 
věnuje od roku 2011, kdy začala v humanitární organizaci ADRA jako vedoucí 
komunikace vést i fundraising. 
 

 
Jan Látal 
Jan Látal se věnuje audiovizuální tvorbě již od roku 2001. Je spoluzakladatelem 
tvůrčího studia Družina, které je zaměřeno na tvorbu veřejně prospěšných kampaní. V 
jejím rámci spolupracoval na dvou kampaních pro Stranu Zelených. 
 
 

Monika Mihaličková 
Monika je psycholožka, supervizorka a lektorka v oblasti osobního rozvoje. Má 
dlouholetou praxi s realizací inovativních projektů v neziskovém sektoru. Má zkušenosti 
v online marketingu získané v oblasti businessu, které využívá při realizací kampaní pro 
neziskový sektor. 
 

 
 

Judita Nechvátalová 
Judita vede projekt společensky prospěšného podnikání GreenCat, což je ekologická 
reklamní agentura. V letech 2009-14 vytvářela fundraising a PR Sdružení TEREZA. 
Před tím působila ve velké reklamní agentuře. 

 
Dalibor Tomko 
Posledních 16 let se učil za pochodu v pestré směsi organizací, od pořádání historických 
slavností a simulovaných konferencí OSN, přes strategický consulting v nadnárodních 
korporacích a rozvoj obchodních příjmů v Comic Relief, po práci na inovačních týmech a 
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tématech společensky prospěšného podnikání, hlavně v Londýně, Praze a Hradci Králové. 
 

Michal Veselý 
Michal Veselý je zkušený profesionál z oblasti řízení, rozvoje organizace, fundraisingu a 
marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou 
evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z 
komerčního sektoru a z univerzitního prostředí. 
 

Spolu až do konce – podpora svébytnosti 

ČC F v roce 2017 pokračovalo s podporou nadačního fondu Avast v 
návazném projektu na podporu fundraisingu ve vybraných hospicích. A to 
rozjezdem fundraisingového portálu www.behyprohospice.cz. Už za první 
rok provozu se při testování příjmy portálu přehouply přes 1 milion korun. 
Další nárůst běhů, P2P kampaní i příjmů od dárců se očekává v následujících letech. Podpora darovací 
kampaně a portálu byla prodloužena ještě na rok 2018. 

V rámci stejného programu pokračovalo celý rok také setkávání klubu hospicových 
fundraiserů (celkem 4 setkání). 

Vzdělávací programy a konzultace 2017 v zahraničí  

POINT – Platform for opportunities and Ideas in Non-Proft Training 

Armenia - Belarus - Bulgaria – Czech Republic – Georgia – Hungary – Moldova – Poland – 
Slovakia – Ukraine 
Projekt: “Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and Development”. 

Cílem projektu je podpořit rozvoj profesionálního fundraisingu v 

expertní síť ve střední a východní Evropě; vytvořit skupinu 

profesionálních školitelů a konzultantů NNO, posílit kapacity, spojit 

je se světovými výzkumnými centry a podpořit sdílení příkladů a 

zkušeností v regionu. 

Letní škola POINT  

se konala v termínu 10. 9. – 16. 9. 2017, opět na Statku Výštice v jižních Čechách  
Letní školy se zúčastnilo celkem 21 školitelů z 9 zemí (Moldávie, Ukrajiny, Běloruska, Gruzie, Arménie, 
Maďarska, Polska, Slovenska a z České republiky). Lektoři letní školy byli Jan Kroupa a Jana Ledvinová, 
Olga Nikolska, Peter Guštafík, Pavle Tvaliashvilli, Marcel Pudich a Iva Pudichová.  

 
Program byl zaměřen nejen na sdílení zkušeností a znalostí z různorodých prostředí východní a 
střední Evropy, ale i na získání nových metod, technik a dovedností práce školitele v prostředí 
neziskového sektoru. Všechny tyto metody byly pojaty jako sebezkušenostní a zážitkové, aby 
měli všichni účastníci možnost si je na vlastní kůži vyzkoušet a zjistit tak, které techniky jsou pro 
jejich budoucí práci vhodné a opravdu použitelné. 

http://www.fundraising.cz/letni-skola-treneru-mezinarodni-site-skolitelu-stredni-a-vychodni-evropy/
http://www.fundraising.cz/letni-skola-treneru-mezinarodni-site-skolitelu-stredni-a-vychodni-evropy/
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Více na: http://fundraising.cz/point/ 
 

 

 

 

Leaders of Tomorrow 

Třetí běh programu proběhl v říjnu 2017 v prostorách Zochovy chaty nedaleko Bratislavy. 
Programu se účastnilo 18 účastníků z 9 zemí a měl skvělou odezvu! Více informací na: 
http://www.ceeleadership.org. 

Všichni účastníci programu mají k dispozici celoroční mentorskou podporu od lektorů. 
Podpora programu od hlavního partnera, americké C.S.Mott Foundation byla prodloužena o další 3 
roky, takže pokračujeme nejméně do roku 2020. Čtvrtý ročník se chystá na přelomu září a října 2018. 

Slovensko – česká konference fundraisingu  

Již po osmé jsme se podíleli na přípravách a realizaci Slovensko-české konference o 
fundraisingu Central & Eastern European Fundraising Conference 2017 pořádané naším dlouholetým 
partnerem – Slovenským centrem fundraisingu v říjnu 2017.  

Příspěvek ČCF byl v roce 2017 již podruhé vybrán na mezinárodní fundraisingový kongres v 
Holandsku (IFC 2017) http://www.resource-alliance.org/ifc/. Již podruhé byl Jan Kroupa z našeho 
regionu jediný prezentující, tentokrát dohromady s Pavlem Hricou z Nadacie Pontis, který se na 
pozvání ČCF stal prvním vystupujícím Slovákem na tomto největším setkání fundraiserů v Evropě. 

Spolupráce s Rumunskou federací komunitních nadací 

V roce 2017 jsme ve spolupráci s Myers & Associates pokračovali v podpoře Rumunské 
federace komunitních nadací při rozvoji fundraisingu 16 členských nadací z celého Rumunska. ČCF 
poskytovalo v rámci projektu podpořeného nadací Romanian-American Foundation a C.S.Mott 
Foundation konzultační podporu chystaných kampaní a vzdělávání v oblasti práce s velkými dárci. 

On-line fundraising ve střední Evropě 

ČCF se v roce 2017 dále aktivně podílelo na realizaci projektu zaměřeného na porovnávání, 
sdílení a inovace v on-line fundraisingu. Do projektu podpořeného z programu Erasmus se kromě 
České republiky zapojily partneři z Maďarska, Polska, Rumunska, Německa. Cílem projektu je 
zmapovat, co se v našem region ve světě on-line a mobilního fundraisingu, a crowdfundingu děje, co 
je nového, co se osvědčuje a které zkušenosti by šlo využít také v jiných zemích. Program bude končit 
v polovině roku 2018. Kazuistiky a novinky z programu budeme sdílet průběžně. Na programu se ve 
spolupráci s ČCF za Českou republiku účastní Lukáš Hejna ze Sdružení Via (darujme.cz). 

http://fundraising.cz/point/
http://www.ceeleadership.org/
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Kluby fundraiserů Českého centra fundraisingu 

Klub fundraiserů v Praze (KF Praha) 

Kluby fundraiserů při Českém centrum fundraisingu byly vždy koncipované jako místo pro 
sdílení zkušeností a informací mezi jeho členy, vzájemné síťování a nalézání potřebného „know-how“ 
v různých oblastech, které je pro fundraisery často těžké získávat. 

Klub profesionálních fundraiserů fungoval při ČCF od roku 2009 a Klub začínajících 
fundraiserů od roku 2012. Od roku 2015 funguje v Praze při ČCF jeden Klub fundraiserů, který spojil 
začínající i profesionální fundraisery a v roce 2017 čítal celkem 44 členů. Od roku 2009 se konalo již 
více jak 73 setkání. 
Kluby se v roce 2017 konaly ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, 
Dělnická 9, Praha 7, vždy poslední úterý v měsíci v čase od 13 do 16h.  
Koordinátorkou Klubu fundraiserů v Praze je Magdalena Špačková (klub@fundraising.cz). 
 
Témata Klubu fundraiserů v roce 2017 byla:  

 31. ledna – Grafika pro neziskovky (Jan Žaloudek, Družina) 

 21. února – Metodu hodnot a Model Sedmi úrovní potřeb podle R. Barretta (Irena Swiecicki, 
Paramita) 

 28. března - Moderní fundraiser, moderní metody - aneb jak být o fous víc sexy a jak si 
(trochu) ulehčit práci (Petr Freimann, BARD PR) 

 26. dubna - Právo a účetnictví pro nezisk (Petr Babouček, ČCF) 

 30. května - Vztazích a dárcovství v prostředí jedniček a nul: kontakty, kampaně a starý dobrý 
e-mail (Lukáš Hejna, Darujme.cz) 

 27. června – Major Donors (Martin Hudeček) 

 26. září - Produkce a sestavení akce - sdílení dobré praxe (Magdalena Špačková, Petra 
Kašparová) 

 31. října – Závěti (Jak Kroupa, ČCF) 

 28. listopadu - Měření efektivity ve fundraisingu (Jitka Nesrstová) 

Děkujeme všem hostům, kteří vstřícně a s ochotou sdíleli a předávali své zkušenosti! Velký dík 
patří také všem členům, bez kterých by Klub nebyl! 

Klub začínajících fundraiserů v Brně (KZF Brno) 

Klub začínajících fundraiserů v Brně fungoval od února 2014 do prosince 2016 a čítal 14 
členů. Od ledna 2017 byl Klub přerušen a znovu se obnovuje od ledna 2018.   
Koordinátory brněnského Klubu jsou Dagmar Šléglová a David Hromas. Kontaktní email je  
klubfundraiserubrno@gmail.com. 
Setkání se konají v bezbariérové klubovně SOS Dětské vesničky, z.s., Borůvková 11, Brno, vždy 
třetí čtvrtek v měsíci od 13h do 15h. 
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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 

Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TudyTam 

ČCF se v roce 2017 dále zabydlovalo ve vlastním vzdělávacím centru v pražských Holešovicích, 

které provozujeme společně s TudyTam (https://tudytam-vzdelavani.cz/), jejichž přístup ke 

vzdělávání v sociálních službách je nám velmi blízký. Celý rok 2017 jste nás tedy mohli najít na adrese 

Dělnická 9, Praha 7 v 1. patře. A protože se nám tam moc líbí, hodláme tam vydržet i nadále. 

http://www.efa-net.eu/
http://www.efa-net.eu/
http://www.afpnet.org/Ethics
https://tudytam-vzdelavani.cz/
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Finanční zpráva 2017 

 

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy  č. 2

v y hlášky  č. 504/2002 Sb

Název a sídlo účetní jednotky

České centrum fundraisingu

Severovýchodní V. 1523
Účetní jednotka doručí: Chodov (část)
1 x příslušnému finančnímu orgánu 141 00

Číslo

řádku

A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 399

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A. III. Osobní náklady 4 62

A. IV. Daně a poplatky 5 1

A. V. Ostatní náklady 6 265

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8

A. VIII. Daň z příjmů 9 18

Náklady celkem 10 2 745

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 741

B. II. Přijaté příspěvky 13

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 879

B. IV. Ostatní výnosy 15 1 396

B. V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem 17 3 016

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 289

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 271

Sestaveno dne: 25.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Vzdělávání

289ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

271ř. 18 - ř. 9

2 745Součet A.I. až A.VIII.

741

879

1 396

3 016Součet B.I. až B.V.

Označení

2 399

62

1

265

18

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

Hospodářská

IČO

22662499

( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2017

ve zkráceném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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Rozv aha podle Přílohy  č. 1

v y hlášky  č. 504/2002 Sb.

České centrum fundraisingu

Severovýchodní V. 1523

Chodov (část)

141 00

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 015

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 934

A. III. Dlouhodobý f inanční majetek celkem 81

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 5 585

B. I. Zásoby celkem 256

B. II. Pohledávky celkem 959

B. III. Krátkodobý f inanční majetek celkem 4 304

B. IV. Jiná aktiva celkem 66

Aktiva celkem 6 600

A. Vlastní zdroje celkem 4 184

A. I. Jmění celkem 3 379

A. II. Výsledek hospodaření celkem 805

B. Cizí zdroje celkem 2 416

B. I. Rezervy celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 41

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 796

B. IV. Jiná pasiva celkem 579

Pasiva celkem 6 600

Sestaveno dne: 25.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

Vzdělávání

16

17

18 9

19

Součet A. až B. 20 1 470

13 927

14 534

Součet B.I. až B.IV. 15 9

Stav k posled. dni účetního období

b 4

Součet A.I. až A.II. 12 1 461

a

Označení PASIVA

Stav k prvnímu dni

účetního období

číslo

řádku

c 3

8 345

9 1 125

10

Součet A. až B. 11 1 470

4

5

Součet B.I. až B.IV. 6 1 470

7

Označení

a

Součet A.I. až A.IV. 1

2

3

2b

Stav k posled. dni účetního období

1c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

AKTIVA

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

22662499

IČO

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

 

 

 



      

  www.fundraising.cz 

Poděkování - partneři, dobrovolníci 

České centrum fundraisingu může fungovat jen díky síti expertů, kolegů a přátel. V roce 2017 s námi 
více spolupracovali zejména:  
 
Aliona Badiur – CICO, Moldávie,  
Jiří Bárta – Nadace VIA, Česká republika, 
Robert Basch – Open Society Fund, Česká republika,  
Tereza Bredlerová - PROTEBE live, Česká republika, 
Martina Břeňová – NF Avast, Česká republika, 
Kateřina Čížková - UNVIS, Česká republika, 
Dick Cook - University of Maryland, USA,  
Denise Dawes - European Fundraising Assoication (EFA), Belgie, 
Ondřej Dědina - MIBCON, Česká republika, 
Markéta Duchková – Česká spořitelna, Česká republika, 
Zoran Dukić – kavárna Bílá Vrána, Česká republika, 
Petr Freimann – BARD PR, Česká republika, 
Klára Gajdušková – Respektrum, Česká republika, 
Ivoš Gajdorus – COEX, Česká republika, 
Peter Guštafík – PDCS, Slovenská republika, 
Jan Gregor – Koalice Za snadné dárcovství, Česká republika, 
Kay Sprinkel Grace – CFRE, USA,  
Anna Happ – NIOK, Maďarsko, 
Jana Havlenová – Sue Ryder, Česká republika, 
Marek Havrda – InStrategy, Česká republika, 
Lukáš Hejna – Sdružení VIA, Česká republika, 
Carolina Herrera - SOFII, Anglie,  
Jolan Van Herwaarden - Resource Alliance, Anglie,  
Václav Hodonický – Česká republika, 
Yeichiel Bar Chaim – Bader Philanthropies, USA,  
Marek Jehlička – BIOPORT Labs, Česká republika, 
Jitka Jilemická – Konsens, Česká republika, 
Aleš Jeník  - KBC, Česká republika, 
Petra Joklová - CRM pro neziskovky, Česká republika, 
Petra Kašparová – 420people, Česká republika, 
Michaela Kreuterová – Nadace Via, Česká republika, 
Jan Kostečka – TudyTam, Česká republika, 
Kateřina Kotasová – NF Avast, Česká republika, 
Stanislav Kutáček – Frank Bold, Česká republika, 
Tomáš Knaiblt – Velvyslanectví USA v České republice, 
Jiří Kučera - Kučera & Associates, Česká republika, 
Jan Látal – Družina, Česká republika, 
Tudor Lazar – CICO, Moldávie,  
Michal Lázňovský – DAMU, Česká republika, 
Martin Ledvina - TELE3 s.r.o., Česká republika, 
Aleš Loziak – Hraničář, Česká republika, 
Otto Mach – Sociální bankovnictví České spořitelny, Česká republika, 
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Zlata Maděřičová – Jihomoravská komunitní nadace, Česká republika, 
Eduard Marček – Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská republika, 
Jakub Mareš – Nadace České spořitelny, Česká republika, 
Monika Mihaličková – Romea, Česká republika, 
Tony Myers - Myers & Associates, Kanada,  
Judita Nechvátalová – GreenCat, Česká republika, 
Jitka Nesrstová – Frank Bold, Česká republika, 
Olga Nickolska – Institute of Professional Fundraising, Ukrajina, 
Robert Osborne – The Osborne Group, USA,  
Luben Panov - European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), Bulharsko, 
Iva Petrickova - Business Leaders Forum, Česká republika, 
Larisa Piaskova - Education for Sustainable Development, Bělorusko, 
Andrzej Pietrucha – Partners for Democratic change, Polsko, 
Svitlana Pinchuk – Ukrajina,  
Anikó Porkoláb – NIOK, Maďarsko, 
Iva Pudichová – Země Nezemě, Česká republika, 
Marcel Pudich – Země Nezemě, Česká republika, 
Hana Rambouskova - Fulbright Commission, Česká republika, 
Klára Tichá – Telefónica, Česká republika, 
Michal Veselý – Nadace Partnerství, Česká republika, 
Michael Vlček – Velvyslanectví Kanady v České republice, 
Petr Vojtíšek - Česká republika, 
Iva Voldanova - EURASHE, Belgie, 
Tomáš Vyhnálek – Člověk v tísni, Česká republika, 
Richard Skřivánek – Sociální bankovnictví České spořitelny, Česká republika,  
Kate Sposob - Education for Sustainable Development, Bělorusko, 
Lucie Styblíková – Nadace České spořitelny, Česká republika,  
Kateřina Šimonová – Nadace České spořitelny, Česká republika, 
Jakub Štogr – Česká spořitelna, Česká republika, 
Dalibor Tomko – IdeaSense, Česká republika, 
Pavle Tvaliashvili – CISV, Gruzie, 
Tatiana Ţarelunga – CICO, Moldávie, 
Panna Ujvári – NIOK, Maďarsko, 
Daryl Upsall - Daryl Upsall Consulting International, Španělsko, 
Štefan Vantroba - CRM pro neziskovky, Česká republika, 
Della Weight - THINK Consulting Solutions, Anglie, 
Ondřej Zapletal – Nadace České spořitelny, Česká republika, 

Děkujeme za pomoc a radostnou spolupráci!!! 
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Partneři a dárci Českého centra fundraisingu 

          

                            
       

 

    

     

                                    

Děkujeme! 

http://www.fundraising.cz/partneri-a-darci-ceskeho-centra-fundraisingu/

