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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.

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.
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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

Martina Lafatová, koordinátorka kurzů a lektorka
Kontakt: team@fundraising.cz; kurzy@fundraising.cz;
tel.: +420 773 550 314

Mgr. Magdalena Špačková, koordinátorka Klubů fundraiserů a dalších
projektů, Kontakty: klub@fundraising.cz, madla.spackova@gmail.com,
tel.: +420 775 117 000

Julka Křivská Prejsová, koordinátorka Klubu začínajících fundraiserů v Brně
Kontakty: klubbrno@fundraising.cz, tel.: +420 603334253
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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 2014 v ČR
V roce 2014 jsme opět nabídli paletu kurzů pro začínající i pokročilé fundraisery.

Kurzy v roce 2014
Pro začínající fundraisery byl v nabídce oblíbený kurz Základy fundraisingu rozdělený do 3 témat:
 Jak na fundraising - zavedení profesionálního FR do organizace
 Individuální fundraising - jak požádat o dar své členy, příznivce, přátele
 Firemní fundraising -jak úspěšně oslovit a navázat spolupráci s firmami

Kurz je akreditován MPSV č. 2012/0501-VP
Pro pokročilé fundraisery jsme připravili nabídku 6ti dalších témat:
 Úspěšná komunikace ve fundraisingu I., II - vytipování, vyhledání a úspěšné oslovení
potenciálních dárců
 On-line fundraising - od platebních tlačítek, přes sociální sítě, e-mailová oslovení, crowdfunding, dárcovské portály až po video a virální fundraising.
 Major donors a darování ze závěti - dlouhodobá práce a zapojování dárců do činnosti
organizace, práce správních rad a poradních sborů, o čem mluvit s významnými dárci,
stewardship, odkazy ze závěti a práce s nimi.
 Personalizace fundraisingu - začlenění práce fundraisera do chodu organizace a spolupráce
týmu
 Jak komunikovat s firmami - motivující osobní i písemná komunikace s potenciálním dárcem
 Benefiční akce - jak to udělat aby stály málo a vydělaly víc?
Kurzů se celkem zúčastnilo 131 účastníků z neziskových organizací v celé ČR.
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Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování zdrojů
V roce 2014 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 13 zástupců NNO (12 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/). Závěrečné práce, ke kterým dali
účastníci souhlas s publikováním, byly zpracovány a zveřejněny na www.fundraising.cz
http://www.fundraising.cz/fr-kampane-ucastniku-kurzu-profesionalni-fundraiser/
Součástí byla i nabídka individuálních konzultací plánování fundraisingu, fundraisingových aktivit a
strategií. Proběhlo 177,5 konzultačních hodin, z toho 3 dlouhodobé a 6 krátkodobých konzultací.
Kromě dlouhodobých plánů byly konzultovány i další materiály organizací. Organizace byly vybírány
na základě osobního rozhovoru Kritériem výběru byla dostatečná kapacita a ochota věnovat se
aktivně změnám v organizaci, které s rozvojem profesionálního fundraisingu souvisí.
Poradenské činnosti se účastnilo celkem 8 organizací:
 ShineBean, o.p.s. (12 hod)
 Brontosauři v Himalájích (54,5 hod)
 ADRA, o.p.s. (50 hod)
 ARPOK, o.p.s. (3 hod)
 Občanské sdružení Bez mámy (1 hod)
 SVĚTLO PRO SVĚT - Light for the World, o. s. (8 hod)
 Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci (43 hod)
 Organizace pro pomoc uprchlíkům (6 hod)
Se všemi vybranými organizacemi k dlouhodobému poradenství se konzultanti sešli na úvodním
setkání a společně nastavili další individuální plán konzultací a interního školení. Programy a obsah
setkávání jsou uvedeny ve zprávě o konzultační činnosti z každé organizace
V rámci dlouhodobého kurzu bylo 12ti organizacím poskytnuto odborné poradenství v oblasti
finančního řízení a účetnictví v celkovém rozsahu 72 hodin.
Projekt byl podpořený Českou rozvojovou agenturou.
Děkujeme za podporu!
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Školení a konzultace

České centrum fundraisingu v roce 2014 poskytlo celkem cca 496 hodin podpory a konzultací
zaměřených na rozvoj organizace a mobilizaci zdrojů, plánování, podporu týmů a vnitřních procesů,
coaching lídrů organizací, týmů a projektů.

















Adra
APROK
Armáda spásy
Bez mámy
Buena Vista Vinohrad
Centrum rozvoje péče o duševní zdraví
Diakonie ČCE – Středisko humanitární
a rozvojové pomoci
Diakonie ČCE – Středisko Rolnička
Cheiron
Linka bezpečí
M.O.S.T. – Pro Tibet
Okamžik
Poradna pro integraci
Proutek
Salesiánská asociace Dona Bosca
Sociální agentura















Společnost pro plánování rodiny a
sexuální východu
Svaz postižených civilizačními
chorobami
Světlo pro svět
SPRSV - Společnost pro plánování
rodiny a sexuální výchovu
SPCCH – Společnost pro Civilizační
Choroby
Klub K2
Nadace VIA
Nadace Jedličkova Ústavu
Nadace Open Society Fund
Letní dům
Prosaz
Klára Pomáhá
Alzheimer Fund

Školení na zakázku
 SPRSV - Společnost pro Plánování Rodiny a Sexuální Výchovu (4 dny)
 AIFP – Asociace Inovativního Farmaceutického Průmyslu – školení fundraisingu (2 dny)
 Město Kolín – školení fundraisingu (1 den)
 Rytmus - školení fundraisingu (1 den)
 Janus Brno – školení fundraisingu (1 den)
 Remedium – školení fundraisingu (1 den)
 CPKP – školení fundraisingu (1 den)
 Nadace VIA – školení fundraisingu (1 den)
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Projekt Výjimeční
V roce 2014 proběhl pilotní vzdělávací cyklus
Výjimečnost, kterého se zúčastnilo 5 vybraných neziskových
organizací poskytujících sociální služby. Testovací kolo
vzdělávacího projektu zrealizovalo České centrum fundraisingu , Proutek a Navreme Boheme.
https://www.facebook.com/vyjimecnostvesluzbach?ref=ts&fref=ts
„Byl nejvyšší čas si přiznat, že organizace, které v sociálních službách dosáhly úspěchu, nedělaly
všechno standardně a jako všichni ostatní. Dělaly věci po svém, jinak, z přesvědčení – a tedy
autenticky. Tomu rozumí každý podnikatel. Jenže systém standardizace v sociálních službách je
nastaven tak, jako by to nebyla pravda. Organizace se mají zařadit, nevyčnívat a poskytovat služby
podle zákona. Tím se ale ztrácí něco velmi cenného. Současná podoba sociálních služeb je do značné
míry výsledkem mnoha let usilovných snad neziskových organizací dělat věci lépe a posunovat kvalitu
služeb dopředu. Pokud by se této své role vzdaly, nebo jim byla upřena poskytovateli dotací, bez
kterých poskytovatelé sociálních služeb nedokáží přežít, je další inovace a posun v kvalitě
poskytovaných služeb výrazně ohrožen. Přitom v mnoha ohledech diskutovaná a slibovaná
transformace vlastně ještě vůbec nezačala. Vzdělávací program Výjimečnost je postavený na hledání
a posilování vlastní výjimečnosti organizací, které si uvědomují svou roli v systému a chtějí se rozvíjet
právě v tom, co je činí mimořádnými,“ říká Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu.

Výuka na VŠ
Lektoři Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských I
magisterských studií. Vyučují tyto předměty:
 Jan Kroupa jedenáctým rokem vedl magisterský kurz Management sociálních služeb na
Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
 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 byla v roce 2014 vydána 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

www.fundraising.cz

“Fundraising z USA: příležitost pro české NNO” – Kenneth Hoffman
České centrum fundraisingu přivítalo v březnu 2014 vzácného hosta z USA, pana
Kennetha Hoffmana. Pan Hoffman je zakladatelem a ředitelem poradenské společnosti Hoffman
& Associates. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v navrhování strategických plánů pro
NNO, programů zaměřených na nadace, individuální a firemní dárcovství, a v neposlední řadě
v oblasti poradenství v získávání finančních prostředků z amerických zdrojů pro neamerické
neziskové organizace.
Keneth Hoffman přednášel na téma „Fundraising z USA: příležitosti pro české NNO“.
Hovořil o tom, jaké oblasti američtí dárci nejvíce podporují a proč, na co naopak příliš „neslyší“,
jak je systém amerického dárcovství vlastně nastaven, jaké podklady a odpovědi je třeba si
připravit, když žádáte amerického dárce o podporu, a o mnohém dalším. Jedním z velmi
důležitých sdělení je – nikdy nezapomeňte po podrobném představení činnosti vaší organizace a
uvedení příkladů z praxe, si všechno spočítat a požádat o peníze! Amerického dárce velmi
zajímá, o kolik peněz ho chcete vlastně požádat. Dozvěděli jsme se, že Česká republika je na
100. místě v poskytnutých darech od amerických dárců, nikoli proto, že by získání financí bylo
nedosažitelné, ale proto, že České organizace nežádají! Takže s chutí do toho!
Za podporu děkujeme Americkému centru v Praze, kde oba dva semináře, pro celkem 76
účastníků, proběhly.

Georgia Tech Summer Social Entrepreneurship School

V červnu 2014 ČCF přivítalo studenty z USA z Institute of Leadership & Entrepreneurship
v Georgii. Studijní stáž měla za cíl seznámit studenty s prostředím NNO v ČR v souvislosti se sociálním
podnikáním. Na základě navštívených sociálních podniků, case studies, měli studenti vypracovat
podnikům zpětnou vazbu se speciálními doporučeními v oblasti marketingu, business plánu a řízení.
Během týdenní studijní stáže byl pro studenty připraven seminář o sociálním podnikání, Kulatý stůl
na téma Sociální podnikání v ČR a rozvoj NNO po roce 1990 a navštíveny byly tři sociální podniky
v Praze.
Za podporu děkujeme Americkému centru v Praze, kde seminář a Kulatý stůl proběhli.
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Vzdělávací programy a konzultace 2014 v zahraničí
Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and Development
V roce 2015 jsme s úspěchem realizovali projekt vytvoření sítě pro
rozvoj občanského sektoru v 8 zemích východní a střední Evropy. V rámci
projektu byly realizovány následující aktivity:
1. Školení mobilizace zdrojů v Moldávii 20. 5. – 22. 5. 2014. Školení se zúčastnilo 16 účastníků
ze 14 moldavských NNO, lektoři ČCF byli Jana Ledvinová a Jan Kroupa
2. Školení mobilizace zdrojů v Gruzii 3. 6. – 5. 6. 2014. Školení se zúčastnilo 18 účastníků
z gruzínských NNO, lektoři ČCF byli Jana Ledvinová a Jan Kroupa.
3. Školení mobilizace zdrojů na Ukrajině 2. 9. – 4. 9. 2014. Školení se zúčastnilo 16 účastníků
z 15 ukrajinských NNO, lektoři ČCF byli Jana Ledvinová a Jan Kroupa.
Všechna školení mobilizace zdrojů se věnovala základním principům a kampaním
fundraisingu se zvláštním zaměřením na dárcovství (firemní a individuální). Program na každé školení
byl připravován vždy předem a ve spolupráci s partnerskými organizacemi, založen na potřebách a
požadavcích účastníků. Lektoři připravili na každé školení speciální metodologii a manuály, ty
partnerské organizace přeložily do svých jazyků a vydaly pro užití lektorům v příslušných zemích.
Workshopy byly supervidované manažery partnerských organizací a veškerá logistika byla zajištěna
partnerskými organizacemi.
4. Letní škola trenérů mezinárodní sítě školitelů Střední a Východní Evropy
(Česká republika – Statek Výštice) 22. 9. – 3. 10. 2014
Letní školy trenérů se zúčastnilo celkem 28 školitelů z 8 zemí (7 z Moldávie, 5 z Ukrajiny, 6
z Gruzie, 2 z Maďarska, 2 z Polska, 1 ze Slovenska, 3 z České republiky a 1 z Rumunska), lektoři letní
školy byli Jan Kroupa a Jana Ledvinová, hostující školitelé byli Iva Pudichová, Marcel Pudich a Ondřej
Valsa.
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.
V neposlední řadě se dvoutýdenní setkání stalo
jedinečnou možností navázat přátelství a vytvořit opravdu
jedinečný mezinárodní tým školitelů! Doufáme, že všichni účastníci jsou vyzbrojeni těmi “svými”
zbraněmi, které mohou začít úspěšně používat ve své praxi školitele a trenéra!

POINT – Platform for opportunities and Ideas in Non-Proft Training
Projekt: “Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and
Development”.
www.fundraising.cz

Podpořeno Višegradským Fondem.
Leadři sítě mobilizace zdrojů střední a východní Evropy je platforma, která vznikla během
letní školy trenérů. Jako své aktivity pro začátek své činnosti si stanovila: založit otevřenou FB
skupinu, prezentovat své aktivity na webových stránkách, zjednodušit komunikaci sdílení a vzájemné
učení se s ohledem na výzkum, inspirovat se v zahraničí, sdílet příklady dobré praxe, legislativu, atd.
Tato síť vytvořila základ projektu POINT – Platform for Opportunities of Nonprofit Training a přizvala
další školitele z regionu střední a východní Evropy, kteří mají zájem sdílet své školitelské zkušenosti.
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.

Bulgaria – Czech Republic – Georgia – Hungary – Moldova – Poland – Slovakia – Ukraine
Bulharsko – školení a konzultace pro rozvoj občanského společnosti
České centrum fundraisingu v roce 2014 opakovaně školilo fundraising bulharské neziskové
organizace, vzdělávací instituce a kulturní instituce ve spolupráci s Bulharských Centrem pro
neziskové právo The Bulgarian Center for Not-for-Profit Law (http://www.bcnl.org/en/index.html)
V rámci spolupráce proběhla školení:




Školení fundraisingu pro kulturní organizace – program se skládal z 2 dvoudenních školení,
která se konala ve dnech 31. 5. – 1. 4. 2014, druhé na podzim roku 2014. Mezi školeními
lektoři zadávali účastníkům k vypracování úkoly, které průběžně vyhodnocovali a ke kterým
dávali zpětnou vazbu.
Dvoudenní školení o fundraisingu pro muzea v Bulharsku – školení se konalo ve dnech 2. –
3. dubna 2014

Společně jsme vydali krátkou publikaci srovnávající firemní dárcovství v Bulharsku a v České
republice.

Slovensko – česká konference fundraisingu
Již popáté jsme se podíleli na přípravách a realizaci
Slovensko-české konference o fundraisingu Central & Eastern
European Fundraising Conference 2014 pořádané naším
dlouholetým partnerem – Slovenským centrem fundraisingu.
http://www.fundraising.sk/galeria?shashin_album_key=80

1.konference o fundraisingu v Maďarsku
První konference o fundraisingu, která se pořádala v Maďarsku se účastnil za ČCF Jan Kroupa.
Konferenci pořádala organizace DEMNET v termínu 20. – 21.března 2014 v Budapešti. Vice informací
se můžete dozvědět zde: http://fundraising-akademia.hu/wpcontent/uploads/2014/03/FRKonferencia_osszefoglalo_hun.pdf
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Leaders of Tomorrow
České centrum fundraisingu a Slovenské centrum fundraisingu společně dotáhlo přípravu
mezinárodního vzdělávacího programu setkávání pro lídry občanské společnosti ve střední a
východní Evropě a získalo předběžný příslib finanční podpory. Nábor účastníků začne na jaře 2015
a první ročník vzdělávání je naplánován na říjen 2015. Veškeré informace najdete na:
http://www.fundraising.sk/en/leadership . Jeden z lektorů a hlavních autorů programu, Tony Myers
program vystihuje citátem Maxe DePree: „Prvotní odpovědností lídra je definovat realitu. Poslední
odpovědností je poděkovat. Mezitím je sluhou.“

Výzkum dárcovství
Jan Kroupa se jako člen pracovní skupiny podílel na přípravě výzkumu Nadace Via a Agentury
Stem „Filantropie a české elity“. Výsledku budou zveřejněny v první polovině roku 2015. Zatím
ochutnávka: „90 % příslušníků společenské elity se považuje za filantropy, tedy za ty, kteří pomáhají
druhým. V běžné populaci je toto číslo 66 %.“
Jan Kroupa se jako člen výzkumného týmu Share ČR při Národohospodářském ústavu AV ČR
účastnil přípravy a realizace panelového výzkumu populace 50 +, jejíž část byla v roce 2014 poprvé
zaměřena také na dárcovství. Rozsáhlý vzorek bezmála 5,5 tisíc respondentů v reprezentativním,
kvótním vzorku, přinese první kvalitnější data k dárcovství. Sběr v páté vlně panelového výzkumu
proběhl v druhé polovině roku 2014, na vyhodnocení a interpretaci obrovského souboru sesbíraných
dat si budeme muset počkat do konce roku 2015. Zatím ochutnávka: „6,8 % populace 50 + v České
republice v uplynulých 12 měsících přispělo na dobročinné účely penězi nebo větším věcným darem
nadaci, neziskové organizaci nebo církvi. Nejčastěji dávají vysokoškoláci – téměř 17 %, průměrný dar
4000, nejméně lidé se základním vzděláním – 4 %, průměrný dar 2500. Úhrnem ovšem nejvíce
přispívají středoškoláci – 6 % z nich daruje průměrný dar 3750 Kč, celkem se ale na dárcovství podílejí
47 %.“

Alternativní fundraisingové techniky
Projekt „Alternativní fundraisingové techniky“ byl realizován maďarskou neziskovou
organizací ’For the Civil Network of Veszprém County Public Benefit Association“ ve spolupráci
se spřátelenými organizacemi z České Republiky (České centrum fundraisingu), Ukrajiny
(Ukrainian Hungarian Development ), Slovenska (Youth Association of Gemer) a Polska (Good
Network Foundation) v období od 8. ledna do 31. prosince 2014. Publikace vznikala v rámci

setkávání zástupců jednotlivých organizací během 4 workshopů, probíhajících vždy v
jedné ze zúčastněných zemí. Společně s DAMU jsme vytvořili svěží odborný tým
výzkumníků, studentů DAMU z katedry produkce.
Projekt byl podpořen mezinárodním fondem International Visegrad Fund.
Publikaci je možné stáhnout na odkazu zde:
http://www.civilhazveszprem.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
73&Itemid=89
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Kluby fundraiserů Českého centra fundraisingu
Klub profesionálních fundraiserů v Praze (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 53
setkání a Klub profesionálních fundraiserů se v roce 2014 mohl pochlubit 28 členy.
V roce 2014 došlo také ke změně ve fungování Klubu profesionálních fundraiserů, kdy
dosavadní koordinátorka Markéta Kunešová předala vedení Klubů samotným členům a ti se stali
garanty jednotlivých setkání. Členové připravovali jednotlivá setkání ve dvou až tříčlenném týmu, za
technické a komunikační podpory Madly Špačkové. Setkání se realizovala ve vile Grébovka,
v Havlíčkových sadech 58.
Témata KPF 2014 byli:









27.2. – Tvůrčí dílna (garantky Judita Nechvátalová, Kristina Karasová)
27.3. – Databáze (garanti Petra Joklová, Aleš Kozák) – hosté: Aleš Kozák, Kateřina
Smolková, Martina Pavlicová
24.4. – Crowd Funding – Robert Osborne (garanti Jan Kroupa, Jakub Stránský)
29.5. – Hodnota značky (garantky Edita Nesrstová, Madla Špačková) – hosté: Přemysl
Filip, Bohuslav Hůlka
26.6. – Komunikační dovednosti (garantky Edita Nesrstová, Kateřina Bláhová) host:
Jana Ledvinová
25.9. – Case Studies (garanti Eva Kesslová, Vítek Vebr) – hosté: Jana Řehořková,
Judita Nechvátalová, Karel Plechl
30.10. – Grow – technika koučingu (garantky Markéta Kunešová, Kristina Karasová)
27.11. – Jak zapojit do organizace vedení a ostatní členy týmu? (garanti Jakub
Stránský, Jana Havlenová) – host: Matěj Lejsal

Klub začínajících fundraiserů v Praze
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 knowhow, které je pro začátečníky v oboru často těžké získávat. Klub začínajících fundraiserů se v roce
2014 mohl pochlubit 28 členy. Setkání se konala vždy poslední úterý v měsíci v prostorách vily
Grébovka, v Havlíčkových sadech 58.
Témata a hosté KZF 2014 byli:





25.2.
25.3.
host:
29.4.
27.5.

Vymezení hranic fundraisera v organizaci - host: Jana Ledvinová
Mailchimp, jak může být nápomocný v online marketingu a dárcovství?
Lukáš Hejna
Právní minimum pro NNO – daně, sbírky, dary - host: Petr Babouček
CRM a databáze – host: Aleš Jeník
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24.6. Benefiční akce – host: Judita Nechvátalová
30.9. 10 mýtů o fundraisingu – host: Martin Balcar
21.10. Fundraisingový plán – host: Jana Ledvinová
25.11. Sdílená praxe s profesionálním fundraiserem – host: Jan Gregor

Klub začínajících fundraiserů v Brně (KZF Brno)
Vzhledem k veliké účasti zájemců z Jihomoravského kraje na setkáních Klubu fundraiserů
v Praze jsme se rozhodli otevřít „pobočku“ Klubu začínajících fundraiserů také v Brně.
Klub v Brně funguje od února 2014 a v současné době má 14 členů. Setkání probíhala vždy
poslední středu v měsíci od 12:30 do 15h v Centru Syřiště, Kounicova 62.
Historicky první klubové setkání v Brně se odehrálo 26. února v prostorách organizace NaZemi za
přítomnosti Jany Ledvinové, ředitelky a spoluzakladatelky Českého centra fundraisingu. Na první
setkání přišlo přes 30 účastníků – zástupců NNO Jihomoravského kraje.
Témata, kterým jsme se věnovali v roce 2014, se točila hlavně kolem nastavení fundraisingu
v organizacích a komunikace s dárci.
Nový pohled na strategii neziskovek v oslovování dárců přinesla témata na pomezí podnikání
a neziskového sektoru (např. téma Jak prodat naší věc s Viktorem Kustainem, GrowJob), kdy účastníci
mohli diskutovat o tom, že i dobrá myšlenka se musí umět „prodat“ a že „komerční, podnikatelský“
pohled na věc může podpořit nastavení dobré fundraisingové strategie.
Témata a hosté KZF v Brně 2014 byli:








26.3. Jak získat tým pro fundraising a odbourat předsudky managementu? Host: Jana
Ledvinová, ČCF
23.4. Jak budit radost u dárců – host: Jan Kroupa, ČCF
28.5. Legislativa, darovací smlouvy, formy darů – hosté: Jana Ledvinová, ČCF a Silvie
Štěpánová, právnička Persefona, z.s.
25.6. Benefiční akce, drobný fundraising aneb Jak financovat aktivity bez mecenáše? Host:
Zlata Maděřičová, Jihomoravská komunitní nadace.
24.9. Partnerství s dárci aneb Jak dostat dárce „pod čepec“ – host: Jan Kroupa, ČCF
29.10 Firemní a individuální fundraising – host: Jana Ledvinová, ČCF
26.11. Jak prodat naši věc? Host: Viktor Kustein, GrowJOB

Zvláštní poděkování patří organizacím Persefona, z.s., která stála u zrodu brněnské odnože Klubu
začínajících fundraiserů při ČCF, a NaZemi za nezištné poskytnutí útočiště pro brněnský klub. Dále
všem hostům za jejich čas a předávání zkušeností dál, a samozřejmě všem klubákům za tvůrčí,
otevřenou atmosféru a aktivní účast po celý rok 2014. Jsme rádi, že se Klub osvědčil a úspěšně
pokračuje dál i v roce 2015.
Chcete se k nám připojit a stát se členem klubu, anebo hostem nějakého klubového
setkání/tématu, ozvěte se nám!
Máme i svou skupinu na facebooku:
www.facebook.com/groups/1433195306988070/
Neváhejte a přidejte se!
www.fundraising.cz

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
7th Annual EFA Skilshare
Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 proběhlo v Bruselu setkání členů Evropské fundraisingové
asociace (EFA). Asociace má v současné chvíli celkem 20 členů, včetně Českého centra fundraisingu,
které se mítinku zúčastnilo také. Setkání bylo tematicky zaměřeno na posílení hlasu EFA v rámci
Bruselu, posílení národních organizací, jejích členů a neziskového sektoru jako takového, dále na
důležitost sdílení zkušeností, dobré praxe a vzájemného dialogu.
Důležitou novinkou je navázání partnerství EFA (odkaz) s organizací CFRE (odkaz) – Certified
Fund Raising Executive. Toto partnerství má za cíl šířit profesionalitu fundraisingu napříč Evropou,
mimo jiné v rámci svých odborných vzdělávacích a certifikačních programů. Organizace CFRE
International nabízí akreditované certifikace pro profesionální fundraisery a ve spojení s EFA, která
poskytuje kvalifikační rámec pro fundraisingové organizace tvoří velmi dobrý tým.

Přípravy IFF 2015
Od října 2014 začaly přípravy na již 5. Mezinárodní Fundraisingový Festival 2015, který byl
naplánován na termín 22. – 24. 4. 2015 v Praze ve vile Grébovka. International Fundraising Festival
2015 má tentokrát podtitul Neorelationships. Fundraising je o vztazích a o budoucnosti. Vztahy se
neustále mění. Způsoby, jak vztahy vytváříme, udržujeme a pěstujeme, se začínají měnit od toho, na
co většina z nás byla zvyklá…a my víme jen málo o tom, jaká bude povaha našich vztahů
v budoucnu….
Na tomto bienále se již tradičně setkají světové osobnosti neziskového sektoru s řediteli a
vrcholovými manažery nevládních organizací, firem, státních institucí a médií ze střední a východní
Evropy.
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Finanční zpráva 2014
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Poděkování - partneři, dobrovolníci
České centrum fundraisingu může fungovat jen díky síti expertů, kolegů a přátel. V roce 2014 s námi
více spolupracovali zejména:
Zaal N. Anjaparidze - Eurasia Partnership Foundation, Senior Program Manager,
Viktor Baramia - Senior Program Manager at Eurasia Partnership Foundation,
Jiří Bárta - Executive Director at Via Foundation / Nadace VIA,
Robert Basch - Executive Director at Open Society Fund Prague,
Tereza Bredlerová - PROTEBE live, o.s.,
Ladislav Červenka - 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),
Ondřej Dědina - 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,
Tomáš Knaiblt - American Center, US Embassy Prague,
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 Marček - Consultant/Chair at Slovak Fundraising Centre,
Anikó Németh - Programme Coordinator, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet).
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,
Iva Pudichová – Co-founder Země Nezemě o.s.,
Marcel Pudich – Co-founder Země Nezemě os.,
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.,
Kamila Samková – IRC Assistant, American Center, US Embassy Prague,
Jana Sehnálková – IRC Director, American Center, US Embassy Prague,
Klára Tichá - Foundation Manager at Telefónica Czech Republic,
Simona Trázníková - Residence Manager at CEELI Institute,
Michael Vlček - Political, Economic and Public Diplomacy Officer at Embassy of Canada in Prague,
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Petr Vojtíšek - Consultant, lecturer, trainer, moderator, facilitator at self employer,
Iva Voldanova - Project Management and Coordination at EURASHE, Belgium,
Tomas Vyhnálek - Director of Fundrasing Department at People in Need,
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
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Partneři, dárci a dobrovolníci IFF 2015

Dobrovolníci IFF 2015:
Markéta Bodoríková, Petr Freiman, Gabriela Gazdíková, Kateřina Hradílková, Ondřej Hrubeš, Petr
John, Andrea Koišová, Andrea Pelechová, Tomáš, Přichystal, Michaela Příkopová, Zuzana Rainová,
Richard Juan Rozkovec, Kateřina Rundová, Kristýna Řepová, Pavlína Svobodová.

Děkujeme!
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