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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: j@fundraising.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
Kontakty: team@fundraising.cz; tel.: +420 773 550 314

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

Julka Křivská Prejsová, koordinátorka Klubu začínajících fundraiserů v Brně
Kontakty: klubfundraiserubrno@gmail.com, tel.: +420 603 334 253
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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
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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
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 2015 v ČR
V roce 2015 jsme opět nabídli paletu kurzů pro začínající i pokročilé fundraisery.

Kurzy v roce 2015
V roce 2015 jsme opět nabídli oblíbené kurzy pro začínající i pokročilé fundraisery.
Pro začínající fundraisery byl v nabídce 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 5ti dalších témat:
 Úspěšná komunikace ve fundraisingu - 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.
 Personální zajištění fundraisingu - začlenění práce fundraisera do chodu organizace a
spolupráce týmu
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Benefiční akce - jak to udělat aby stály málo a vydělaly víc?

Kurzů se celkem zúčastnilo 81 účastníků z neziskových organizací v celé ČR.

Školení a konzultace
České centrum fundraisingu v roce 2015 poskytlo celkem cca 500 hodin podpory a konzultací
zaměřených na rozvoj organizace a mobilizaci zdrojů, plánování, podporu týmů a vnitřních procesů,
coaching lídrů organizací, týmů a projektů.
Adra
Bazalka
Brontosauři v Himalájích
Budějovické majáles
Centrum Kašpar
Cesta domů
Diakonie ČCE – středisko humanitární a
rozvojové spolupráce
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Divadlo D21
Domácí hospic Vysočina
Domov Sue Ryder
Geisslers Hofcomoedianten
Hnutí duha
Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
Hospic sv. Jana Neumanna, Prachatice
I my
Invoacentrum, ČVUT
Jihomoravská komunitní nadace
Knihovna města Ostravy
Komunitní nadace Ústí nad Labem
KOUS
Letní dům

Lumos
Multikulturní centrum Praha
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Via
Nadacia Pontis
Naděje
Národní divadlo
Nataša Slavíková
Portus Praha
Proutek
Saleziáni dona Bosca
Sdílení Telč
Shinebean
Skutečně zdravá škola
Sociální agentura
SPCCH
Spiralis
Spolu dětem
Spring Dales School, Mulbekh
Šance zvířatům
Tereza
Vlaďka Čarková a Pavel Klika

Školení na zakázku







Koalice nevládek Pardubicka, o. s., základy fundraisingu pro NGO z Benešova
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, základy fundraisingu
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, fundraising pro pokročilé
ČVUT, Workshop ALUMNI II s podtitulem Jak motivovat absolventy?
Poradenské centrum SPMP ČR, základy fundraisingu
FORS, fundraising pro rozvojové organizace
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Výuka na VŠ
Lektoři Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských I
magisterských studií. Vyučují tyto předměty:
 Jan Kroupa dvanáctým 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

Dlouhodobý kurz Profesionální fundraiser
Od ledna do června 2016 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 2013/1601-VP
Lektory kurzu byli Jana Ledvinová a Jan Kroupa.
Kurzu se zúčastnilo 11 profesionálních fundraiserů.

Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování zdrojů
V roce 2015 proběhlo v rámci projektu Posilování
kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování
zdrojů několik výstupů.
Odborné poradenství, během kterého proběhlo 73 konzultačních hodin pro 7 organizací,
konzultace navazovaly na poskytnuté odborné poradenství v minulých letech, s organizacemi
tak byl navázána dlouhodobá spolupráce.
Sdílení kazuistik, celkem bylo napsáno a prezentováno 11 kazuistik českých i
zahraničních organizací. Kazuistiky byly zveřejněny na webových stránkách a
zpracovány do sborníku a staly se tak možnou inspirací pro další organizace.
Sborník
kazuistik
11xFR
je
v online
verzi
k nahlédnutí
zde:
http://www.fundraising.cz/wp-content/uploads/2016/03/publikace_web-1.pdf
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Odborné školení a program peer-learning.
Na podzim proběhl dvoudenní kurz Peer to Peer - Veřejné sdílení kazuistik pro širší okruh NNO
pracujících v oblasti ZRS v ČR. Kurz byl veden dvěma českými a jedním zahraničním lektorem. Cílem
tohoto setkání bylo představení kazuistik, které dokumentují kampaně českých a světových
organizací, věnujících se humanitární a rozvojové spolupráci. Kurzu se zúčastnilo 16 účastníků a bylo
představeno 11 kazuistik.
Všichni účastníci získali certifikát.
V termínu 12. - 13. 5. 2015 proběhlo také školení fundraisingu pro pracovníky organizace FORS.
Projekt byl podpořený Českou rozvojovou agenturou. Děkujeme za podporu!

Spolu až do konce – podpora svébytnosti

ČCF půl roku připravilo s nadačním fondem Avast projekt na
podporu a rozjezd fundraisingu ve vybraných hospicech. V červnu 2015
jsme se společně vydali na dobrodružnou cestu hledání nejlepších
způsobů, jak podpořit fundraising hospiců v České republice.

Program, který jsme nazvali Spolu až do konce - podpora svébytnosti nabízí personální
zajištění (hrazení nákladů na fundraisera/y) doplněné individualizovanou a skupinovou podporu
(setkávání, vzdělávání, sdílení, plánování, konzultace, coaching) vybraným 10 účastníkům programu hospicům z celé České republiky v profesionalizaci jejich fundraisingu, práce s dárci a vlastními příjmy
organizace.
Cílem do konce roku 2015 bylo zmapovat a vyhodnotit situaci fundraisingu v jednotlivých
zúčastněných organizacích, doplnit personální obsazení, vyjasnit kompetence, strukturně fundraising
a související činnoati usadit v rámci vedení a řízení organizace a zpracovat písemný plán fundraisingu
na léta 2016-18, včetně akčního plánu na rok 2016, který navazuje na aktualizovaný nebo vytvořený
strategická plán organizace. Všechny hospice zapojené do programu tyto předpoklady do konce roku
splnily přiměřeně své velikosti a pokročilosti a vstupují do roku 2016 s jasnými a konkrétními plány na
rozvoj práce s individuálními a firemními dárci (případně vlastními příjmy organizace) a také
s kvalifikovaným odhadem předpokládaných výsledků kampaní v nadcházejícím roce.
Celkový předpokládaný nárůst příjmů účastníků programu od soukromých dárců v roce 2016
odhadujeme na 3,3 milionu. Byl by to mimořádný úspěch, ale na výsledky si budeme muset počkat.
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International Fundraising Festival 2015

Od října 2014 začaly přípravy na již 5. Mezinárodní Fundraisingový Festival 2015, který se
konal v termínu 22. – 24. 4. 2015 v Praze ve vile Grébovka. International Fundraising Festival 2015
měl 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 setkali světové osobnosti neziskového sektoru s řediteli a
vrcholovými manažery nevládních organizací, firem, státních institucí a médií ze střední a východní
Evropy.
Program byl sestaven tak, abychom si mohli vytvořit alespoň představu o tom, jak můžou vztahy, a to
nejen ty mezi dárcem a obdarovaným, v budoucnu vypadat a co všechno nám přinášejí v této
souvislosti moderní technologie.
Festival navštívilo bezmála 90
účastníků a 20 přednášejících
(osobně i online).
Podrobný program a fotografie
z IFF 2015 naleznete zde:
http://www.fundraising.cz/iff/
Festival organizovalo České
centrum fundraisingu za podpory
partnerů a velké skupiny
dobrovolníků.
Děkujeme všem, bylo to
báječné!
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Vzdělávací programy a konzultace 2015 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 na západní Ukrajině Školení se zúčastnilo 10 zástupců NGO z
regionu, 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.
2. Letní škola trenérů mezinárodní sítě školitelů
střední a východní Evropy byla naplánována na jaro
2016, opět na Statek Výštice v jižních Čechách 17. 4.
– 24. 4. 2016
Přípravy na Letní školu začaly již ke konci roku 2015.
Podobně jako v roce 2014 je naplánována účast školitelů
z Gruzie, Maďarska, Moldávie, Polska, Slovenska, Bulharska a
Ukrajiny.

POINT – Platform for opportunities and Ideas in Non-Proft Training
Bulgaria – Czech Republic – Georgia – Hungary – Moldova – Poland – Slovakia – Ukraine
Projekt: “Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and Development”.
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
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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.

Podpořeno Višegradským Fondem. Děkujeme!

Bulharsko – školení a konzultace pro rozvoj občanského společnosti
České centrum fundraisingu v roce 2015 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 s organizací BCNL proběhla v Praze:
1) Studijní cesta 6 zástupců bulharských neziskových organizací v termínu 22. - 27. března 2015.
Během návštěvy navštívili účastníci celkem 8 organizací, u kterých studovali metody
fundraisingu a řízení organizace v souvislosti s tematickým zaměřením organizací. Po každém
dni probíhalo společné ohlédnutí a shrnutí s lektory ČCF.
2) Studijní cesta 10 zástupců bulharských neziskových organizací v termínu 2. - 5. června 2015.
Během návštěvy navštívili účastníci celkem 6 organizací, u kterých studovali metody
fundraisingu a řízení organizace v souvislosti s tematickým zaměřením organizací. Po každém
dni probíhalo společné ohlédnutí a shrnutí s lektory ČCF.
3) Během IFF 2015 v termínu 22. – 24. dubna 2015 se v rámci spolupráce s BCNL Festivalu v
Praze zúčastnilo celkem 6 zástupců z Bulharska.
4) Školení školitelů v posilování fundraisingových dovedností 4 zástupců bulharských
neziskových organizací v termínu 22. - 26. září 2015. Toto školení bylo první v rámci projektu
Školení školitelů (TOT) pro bulharské neziskové organizace. Zaměřili jsme se na pokročilé
metody a techniky školení na podporu efektivního procesu učení fundraisingu a řízení
organizace.
5) Druhá část projektu Školení školitelů (TOT) byla realizována v Bulharsku v termínu 1. – 4.
prosince 2015. Školení proběhlo společně s bulharskými školiteli, kteří se účastnili první části
projektu v Praze a mohli tak využít získané dovednosti a znalosti. Za ČCF se školení účastnili
Jana Ledvinová a Jan Kroupa.
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Leaders of Tomorrow
První běh programu proběhl v termínu 25. -3 0. 10. 2015 v prostorách Zochovy chaty
nedaleko Bratislavy. Programu se účastnilo 17 účastníků ze 7 zemí a měl skvělou odezvu! Více
informací na: http://www.ceeleadership.org/testimonials
Další ročník programu se chystá na říjen 2016.

Gruzie, Arménie, Azerbajdžánjj

ČCF dokončilo ve spolupráci s FHS UK srovnávací studii o zaměstnávání lidí s handicapem a
prezentovalo její výsledky v Tbilisi na dvoudenním setkání srovnávající modely podpory zaměstnávání
v zemí Visegrádu, v Gruzii, v Arménii a Ázerbájdžánu.

Slovensko – česká konference fundraisingu
Již pošesté jsme se podíleli na přípravách a realizaci
Slovensko-české konference o fundraisingu Central & Eastern
European Fundraising Conference 2015 pořádané naším
dlouholetým partnerem – Slovenským centrem fundraisingu
v termínu 14. – 16. října 2015.
Konference jsme se zúčastnili i jako speakeři celkem se 4
konferenčními vstupy. http://www.fundraising.sk/en/conferences/1-cee-conference

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. Za tuto dobu se uskutečnilo
53 setkání a Klub se v roce 2014 mohl pochlubit 28 členy.
Obdobně byl pro začátečníky ve fundraisingu v roce 2012 založen Klub začínajících
fundraiserů. Po dvou letech fungování tohoto Klubu jsme se rozhodli oba dva Kluby spojit v jeden, a
to jak vzhledem k pokročilosti začínajících fundraiserů, tak i postupnému propojování témat
„začínajících“ i „profesionálních“ fundraiserů. Od roku 2015 funguje v Praze při ČCF jeden Klub
fundraiserů, který v tomto roce čítal celkem 44 členů.
Setkání členů se v roce 2015 konala ve vile Grébovka, v Havlíčkových sadech 58, Praha 2 a v kavárně
Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1, vždy poslední úterý v měsíci v čase od 13 do 16h.
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Pokud byste se do Klubu rádi zapojili, ať už jako hosté nebo noví členové, neváhejte se ozvat
Magdaleně Špačkové na email klub@fundraising.cz!

Témata Klubu fundraiserů v roce 2015 byla:









24.2. Crowdfunding – hosté: Jana Ecksteinová (HitHit), Petr Sič
31.3. Mailchimp – jak může být nápomocný v online marketingu a dárcovství? –
host: Lukáš Hejna (Sdružení Via)
28.4. Společenská odpovědnost firem – host: Hana Zmítková (Tetrapak)
26.5. Sociální podnikání jako forma FR – hosté: Gabriela Kurková (P3), Zoran Dukid
(Bílá Vrána)
23.6. Stewardship (Péče o dárce a Major donors) – host: Jan Kroupa (ČCF)
29.9. Individuální dárcovství – host: Tomáš Vyhnálek (Člověk v tísni)
27.10. Prezentace organizace, PR projektu – host: Jan Látal (Družina)
24.11. Jak nebýt na fundraising sám a zapojit ostatní – host: Erik Čipera (Asistence,
o.p.s.)

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)
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 a hosté KZF v Brně 2015 byli:






28.1. Využití koučingu ve fundraisingu – host: Andrea Doubková (Janus o.s.)
25.2. Sociální sítě ve fundraisingu – host: Tomáš Niederle (Proficio)
25.3. Kolik lidí ze sedmi miliard nám (ne)přispěje? aneb Hledáme kousíčky zlata v hromadách
bláta – host: Berka Ux
29.4. Jak prodat naši věc – host: Viktor Kustein (GrowJOB)
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28.5. Legislativa, darovací smlouvy, formy darů – hosté: Jana Ledvinová, ČCF a Silvie
Štěpánová, právnička Persefona, z.s.
3.6. Lean canvas a jeho využití při plánování fundraisingových strategií – host: Martin Andrle
24.6. Oslovování dárců od A d Z – host: Jan Kroupa (ČCF)
30.9. Etika ve fundraisingu
25.11. Jak na nadace – hosté: Marie Oktábcová (NF J&T), František Brükner (Nadace
Partnerství)
9.12. Umění prezentace a přesvědčování – host: Irena Osvaldová

Zvláštní poděkování patří organizaci 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 2015. Jsme rádi, že Klub úspěšně pokračuje dál i
v roce 2016.
Chcete se k nám připojit a stát se členem klubu, anebo hostem nějakého klubového
setkání/tématu, ozvěte se nám na email: klubfundraiserubrno@gmail.com.
Máme i svou skupinu na facebooku: Neváhejte a přidejte se!
www.facebook.com/groups/1433195306988070/

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
zdroje nezávislé udržitelnosti občanského sektoru v Evropě.
členové EFA ctíme i mezinárodní Etický kodex fundraisingu:
www.afpnet.org/Ethics

jako
Jako
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Finanční zpráva 2015

Rozv aha podle Přílohy č. 1
v y hlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

České centrum fundraisingu
Severovýchodní V. 1523

k 31.12.2015
( v celých tisících Kč )

Praha 41
141 00

IČO
Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

22662499

číslo

Označení

a

b
Dlouhodobý m ajetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý m ajetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

A.

I.
II.
III.
IV.
B.

I.
II.
III.
IV.

Stav k prvnímu Stav
dni k posled. dni účetního období

AKTIVA
řádku

účetního období

c

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

920
25
662
233

PASIVA

a

b

A.

I.
II.
B.

I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Sestaveno dne:

účetního období
3
509

Předmět podnikání

4
437

509
411

437
1 789

411

1 789

920

2 226

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

20.06.2016

Právní forma účetní jednotky

řádku
c
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2 226
50
1 373
803

920
2 226
Stav k prvnímu Stav
dni k posled. dni účetního období

číslo

Označení

2

Pozn.:

Vzdělávání
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Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

v y hlášky č. 504/2002 Sb

k 31.12.2015
Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

České centrum fundraisingu
Severovýchodní V. 1523
Praha 41
141 00

IČO
Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému f inančnímu

22662499

orgánu

Označení

Název ukazatele

Číslo
řádku

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

Náklady

1

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

109
1 448
172

109
1 448
172

111

111

10

10

1 850

1 850

I.
II.
III.
IV.
V.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

12
13
14
15
16

688

688

15

15

VI.
VII.
C.

Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

17
18
19
20

491
583
1 777
-73

491
583
1 777
-73

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

-73

-73

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
B.

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

20.06.2016

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

Vzdělávání
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Poděkování - partneři, dobrovolníci
České centrum fundraisingu může fungovat jen díky síti expertů, kolegů a přátel. V roce 2015 s námi
více spolupracovali zejména:
Jana Adámková, CSR GATE
Zaal N. Anjaparidze - Eurasia Partnership Foundation, Senior Program Manager,
Aliona Badiur – CICO coordinator, Moldova,
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,
Kateřina Čížková - Personalistika at UNVIS,
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,
Zoran Dukid – fundraiser, kavárna Bílá Vrána,
Ivoš Gajdorus – co-founder of COEX,
Peter Guštafík – PDCS, školitel a facilitátor,
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,
Václav Hodonický – právník,
Hasan Huseynli - Director of the "Intelligent Citizen" ECPU, Azerbaijan,
Marek Jehlička - Co-founder, Co-owner at BIOPORT (Creative, Neomarketing, Software) Labs,
Mónika Jelinkó – International coordinator/trainer ve společnosti Mobilitas National Youth Service,
Hungary,
Aleš Jeník - Senior IT Architect at KBC,
Petra Joklová - Project Manager at CRM pro neziskovky | CRM for non-profits,
Petra Kašparová – produkční 420people,
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 – webmaster, photographer, IT consultant
Zlata Maděřičová - ředitelka at Jihomoravská komunitní nadace,
Eduard Marček - Consultant/Chair at Slovak Fundraising Centre,
Anikó Németh - Programme Coordinator, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet),
Olga Nickolska – Trainer, Institute of Professional Fundraising, Kyjev, Ukrajina,
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,
www.fundraising.cz

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.,
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,
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,
Jakub Štogr - OpenBadges Ambasador at Veriod,
Pavle Tvaliashvili – trainer, CISV Georgia,
Tatiana Ţarelunga - CICO Trainer/Consultant, Moldova,
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
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)

International Fundraising Consultancy Ukraine
Partneři, dárci a dobrovolníci IFF 2015

Dobrovolníci IFF 2015:
Markéta Bodoríková, Petr Freimann, 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!
www.fundraising.cz

