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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.

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

Mgr. Magdalena Špačková, koordinátorka projektů ČCF
Kontakty: klub@fundraising.cz, team@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
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
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 2016 v ČR
V roce 2016 jsme opět nabídli paletu kurzů pro začínající i pokročilé fundraisery.

Kurzy v roce 2016
V roce 2016 jsme opět nabídli oblíbené kurzy pro začínající i pokročilé fundraisery.
V jarní nabídce bylo vypsáno celkem 6 jednodenních kurzů:
 Jak na FR, Major donors
 Úspěšná komunikace s dárcem
 Darování ze závěti a etické otázky ve FR
 Personální zajištění FR
 Jak se dostat to TV
 On-line FR
Realizovaly se 3 kurzy a účastnilo se jich 31 osob.
 Jak se dostat to TV (Marek Jehlička)
 On-line FR (Jan Kroupa)
 Jak úspěšně oslovit a udržet individuální dárce (Jana Ledvinová, Jan Kroupa)
V podzimní nabídce proběhly kurzy podpořené programem FRIN s externími lektory ČCF:
 Základy fundraisingu (Magdalena Špačková)
 Vztahový fundraising a dárcovské kluby (Jan Gregor)
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 Dárcovské výzvy aneb Peer2Perr fundraising v ČR (Lukáš Hejna)
 Měření efektivity ve fundraisingu (Jitka Nesrstová)
 Práce s emocemi při vyjednávání s dárci (Jitka Jilemnická)
Podzimních kurzů se celkem zúčastnilo 71 účastníků z neziskových organizací v celé ČR.

Školení a konzultace
České centrum fundraisingu v roce 2016 poskytlo celkem cca 1000 hodin podpory a konzultací
zaměřených na rozvoj organizace a mobilizaci zdrojů, plánování, podporu týmů a vnitřních procesů,
coaching lídrů organizací, týmů a projektů.
Adra
Akademie T-mobile
ARPOK
Asistence
Bazalka
Bucharest Community Foundation
Centrum integrace cizinců
Cesta domů
Charita Děčín
Cluj Community Foundation
Diakonie ČCE – středisko humanitární a
rozvojové spolupráce
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Diecézní Charita Brno
Domácí hospic Vysočina
Domov Sue Ryder
EDUCO Zlín
Hnutí duha
I my
Jihomoravská komunitní nadace
Kamba Tábor
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Locika
Modré dveře
MUM
Nadace Bliž k sobě

Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Via
Nadacia Pontis
Nadační fond Betlém nenarozeným
Naděje
NF Harmonie
Ondrášek
Paracentrum Fénix
Portus Praha
ProFem
Prostor Plus
Romanian Federation of Community
Foundations
Quip
Salesiáni dona Bosca
Salesiánská provincie
Síť pro rodinu
Sdílení Telč
Sociální klinika
Spolu dětem
Spring Dales School, Mulbekh
Středisko rané péče EDUCO Zlín
Světlo pro svět
Šárka o.s.
Unie porodních asistentek

Školení na zakázku




Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o., Základy fundraisingu (Magdalena Špačková)
Charita Brno, Základy fundraisingu (Jan Kroupa a Jana Ledvinová)
KONEP, Základy fundraisingu a Firemní fundraising (Jana Ledvinová)

Výuka na VŠ
Lektoři Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských I
magisterských studií. Vyučují tyto předměty:
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Jan Kroupa třináctým 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 dubna do listopadu 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 17 profesionálních fundraiserů.

FRIN – fundraisingová INovace, INsight, INiciace, INspirace, Informace
Program FRIN byl realizován v roce 2016 poprvé
jako projekt Českého centra fundraisingu a Sociálního
bankovnictví České spořitelny podpořený ERSTE Stiftung.
FRIN je šestiměsíční program, který vybraným
deseti týmům v roce 2016 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. Vybraný tým získal možnost
pro svou kampaň využít síť České spořitelny a pomoc mediální agentury. Smyslem tohoto 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
programu sociálního bankovnictví České spořitelny, která s Nadací Erste program podpořila, získal
Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci, který podporuje výzkumné projekty studentů. Cenu
veřejnosti získala kampaň Diakonie Západ Voda pomáhá. Projekt Armády spásy na zakoupení a
vybavení auta pro terénní sociální práci s lidmi bez domova v Praze získal pro bono podporu kreativní
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agentury Young&Rubicam. Retro uzlík na kapesníku MammaHelp bude mít možnost prezentovat
svou kampaň na bankomatech České spořitelny.
Programu FRIN se v roce 2016 účastnily tyto organizace s kampaněmi:
Kampaň Rozehrávač, Anthropictures, z.s.
Kampaň Melounová sbírka, Asistence, o.p.s.
Kampaň SOS auto pro terénní práci, Armáda Spásy ČR, z.s.
Kampaň Zažít město jinak 2016, Auto∗Mat, z.s.
Kampaň Voda pomáhá, Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy
Kampaň Pivo pro památky, Institut pro památka a kulturu, o.p.s.
Kampaň Hlasy, Green Doors, z.ú.
Kampaň Nezapomeň na prevenci, Mamma HELP, z.s.
Kampaň Daruj příležitost, Nadační fond Univerzity Palackého
Kampaň Klub přátel Paměti národa, Post Bellum, o.p.s.

Spolu až do konce – podpora svébytnosti
ČCF v roce 2016 dokončilo s podporou nadačního fondu Avast
projekt na podporu fundraisingu ve vybraných hospicích.
Program jsme nazvali Spolu až do konce - podpora svébytnosti a
nabídl 10 vybraným hospicům možnost zaměstnat fundaisera (hradit
celý rok 2016 jeho/její mzdu), vzdělávat se, sdílet zkušenost,
zúčastnit se studijní cesty po hospicích ve Velké Británii,
konzultovat, zkoušet. NF Avast zdvojnásoboval nárůst příjmů od soukromých dárců v roce 2016 až do
výše 500 tisíc.
V loňské výroční zprávě jsme psali: „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.“ Výsledek (bez „matchingu“ od Avastu) překvapil.
Ve srovnání se zahájením projektu 10 hospiců navýšilo příjem z fundraisingu do konce roku 2016 o
11,4 milionů.
NF Avast výsledky projektu hodnotí následovně:
 Strategie fundraisingu na 3 roky
 Nárůst darů od soukromých dárců přes 11 000 000 Kč
 Znásobené dary ve výši 5 miliónů korun
 Volné peníze na provoz hospiců a péči o pacienty
 Vyškolení fundraiseři v 10 hospicích
 Integrace práce s dárci do řízení hospiců
 Zapojení hospicových týmů a managementu hospiců do fundraisingu
 Studijní cesta a setkání s experty v Anglii
 Úprava a implementace CSR systému šitého na míru hospicům, také s ohledem na evidenci a
práci s dárci
 Národní fundraisingová kampaň “Běhy pro hospice” v regionech ČR
 Vznik Klubu hospicových fundraiserů, který dlouhodobě naváže na aktivity programu
 Změna myšlení a přístupu k potřebnosti systematického fundraisingu
 Posílení sebevědomí a vzájemnosti v hospicové komunitě
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Vzdělávací programy a konzultace 2016 v zahraničí
Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and Development
Letní škola trenérů mezinárodní sítě školitelů střední a východní Evropy se konala na jaře v
termínu 17. 4. – 24. 4. 2016, opět na Statku Výštice v jižních Čechách
Letní školy se zúčastnilo celkem 27 školitelů z 8 zemí (6 z
Moldávie, 5 z Ukrajiny, 5 z Gruzie, 1 z Maďarska, 1 z Polska, 2 ze
Srbska, 1 ze Slovenska, 5 z České republiky a 1 z Holandska),
lektoři letní školy byli Jan Kroupa a Jana Ledvinová, hostující
školitelé byli Jolan van Herwaarden, Olga Nikolska, Mónika
Jelinkó, Peter Guštafík, Petr Babouček, 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.
V neposlední řadě se dvoutýdenní setkání stalo jedinečnou
možností navázat přátelství a vytvořit opravdu jedinečný mezinárodní
tým školitelů!

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 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!
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Leaders of Tomorrow
Druhý běh programu proběhl v termínu 22. – 28. 10. 2016 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. Třetí ročník programu se chystá na říjen 2017.

Slovensko – česká konference fundraisingu
Již posedmé jsme se podíleli na přípravách a realizaci
Slovensko-české konference o fundraisingu Central & Eastern
European Fundraising Conference 2016 pořádané naším
dlouholetým partnerem – Slovenským centrem fundraisingu
v termínu 12. – 14. října 2016.
http://www.fundraising.sk/en/conferences/1-cee-conference
Příspěvek ČCF byl v roce 2016 vybrán na mezinárodní fundraisingový kongres v Holandsku (IFC 2016)
http://www.resource-alliance.org/ifc/ . Z našeho regionu jsme byli jediní prezentující. ČCF také
prezentovalo na maďarské fundraisingové konferenci.

Spolupráce s Rumunskou federací komunitních nadací
V roce 2016 jsme pracovali s Rumunskou federací komunitních nadací na rozvoji fundraisingu
16 členských nadací z celého Rumunska. ČCF poskytovalo v rámci projektu podpořeného nadací
Romanian-American Foundation konzultační podporu a Vzdělávání v oblasti práce s velkými dárci.

On-line Fundraising ve střední Evropě
ČCF se v roce 2016 podílelo na rozjezdu projektu zaměřeného na porovnávání, sdílení a
inovace v on-line fundraisingu. Do projektu podpořeného z programu Erasmus se kromě České
republiky zapojili partneři z Maďarska, Polska, Rumunska, Německa. Cílem projektu je
zmapovat, co se v našem region ve světě on-line a mobilního fundraisingu děje, co je nového, co
se osvědčuje a které zkušenosti by šlo využít také v jiných zemích. Program bude pokračovat
celý rok 2017. 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).

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 2016 čítal celkem 44 členů. Od roku 2009 se konalo již
více jak 63 setkání.
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Kluby se v roce 2016 konaly v kavárně Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1 a v Langhans galerii Centru Člověka v tísni, Vodičkova 707/37, Praha 1, vždy poslední úterý v měsíci v čase od 13 do 16h.
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 2016 byla:
 26. ledna – Propagace organizace a projektu (Jan Látal, Družina)
 1. března – Facebook a reklamy pro kampaně (Jan Böhm, Lékaři bez hranic)
 29. března – FR kampaň od A do Z (David Paškevič, 3D SImo; Michaela Stachová,
Diakonice ČCE)
 26. dubna – Právo v NNO (Václav Hodonický)
 31. května – Etika ve fundraisingu (Jan Kroupa, ČCF)
 21. června – Jak napsat FR dopis a FR z pohledu sales (Daniela Steinbauerová, Hans
Krieger, Prodialog; Petr Freimann, BARD PR)
 27. září – Péče o dárce (Judita Nechvátalová, Green Cat; Klára Csirková IMY)
 25. října – Podnikání v NNO (Helena Cyrnerová, PastaFidli; Jan Dominik, Domov Sue
Ryder)
 29. listopadu – Co nefunguje, aneb sdílení špatné praxe (Lucie Milaberská, Mamma
HELP; Peter Halaj, Auto*Mat)
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 je Klub přerušen. Setkání probíhala vždy poslední středu v měsíci od 12:30
do 15h a setkání koordinovala Julka Prejsová.
Témata a hosté KZF v Brně 2016 byli: Po tři roky působily Kluby fundraiserů i v Brně. V roce 2016 se
uskutečnilo 8 klubových setkání, kterých se v průměru účastnilo 10 - 15 zástupců neziskových
organizací z Brna a Jihomoravského kraje.
Největší úspěch měla setkání, kde si účastníci mohli nahlédnout "pod pokličku" fundraisingového
snažení dalších kolegů a sdílet mezi sebou příklady dobré praxe. Příkladem toho bylo inspirativní
setkání 15.6. Jak získat a udržet dárce – příklady dobrých fundraisingových kampaní, se zástupkyněmi
organizací Hnutí Duha, Debra ČR a Industra.
Velký zájem vzbudilo i setkání Právní rámec a účetní hledisko (fundraisingových) aktivit organizace,
jelikož žádný fundraising, ať je jakkoliv kreativní, se neobejde bez ctění čísel a litery zákona :)
Přehled témat a facilitátorů/lektorů v roce 2016, kterým tímto nesmírně děkujeme za jejich čas a
sdílené zkušeností, které nám věnovali bez nároků na honorář:




17.2. Osobnost fundraisera/ Dagmar Švédová, Klára pomáhá
30.3. Aktivita fundraisera a time management/Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, UNIPA
26.4. Jak si najít a udržet dobrého zaměstnance (rozuměj, fundraisera)/Viktor Kustain,
GrowJOB institute
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25.5. Právní rámec a účetní hledisko (fundraisingových) aktivit organizace/Mgr. Silvie
Štěpánová, Persefona z.s. a Ing. Petr Dvořák, MPA
15.6. Jak získat a udržet dárce – příklady dobrých fundraisingových kampaní/ Martina
Hlavatá, Hnutí DUHA, Lucie Marková, Debra ČR, Petra Ben Touzia, Industra
21.9. Vedení databází jako součást péče o dárce/Aleš Jeník, CRM pro neziskovky.
2.11. Plánování fundraisingu/ Jan Kroupa, ČCF
7.12. Crowdfunding/ Alena Přikrylová, Bajkazyl

Děkujeme rovněž účastníkům klubových setkání v Brně, kteří byli s námi po celé tři roky ve spojení.
Bez vaší účasti by kluby neměly smysl. A ačkoliv v roce 2017 jsme z organizačních důvodů přerušili
svou činnost, věříme, že pražská setkání jsou vám i nadále velkou inspiraci a kdo ví, třeba se začneme
někdy znovu scházet i u nás na Moravě :)
Fundraisingu zdar!
Za klub fundraiserů v Brně
Julka Prejsová

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 2016 odhodlalo k významnému kroku – přestat pronajímat různé prostory pro
své kurzy a přestěhovat se společně s TudyTam, jejichž přístup ke vzdělávání v sociálních službách je
nám velmi blízký, do nových prostor, kde bychom měli „doma“. Rozjezd centra plánujeme na leden
2017. Měli byste nás najít na nové adrese Dělnická 9, Praha 7 v 1. patře.
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Finanční zpráva 2016
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

v y hlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )

České centrum fundraisingu, z.s.
Severovýchodní V. 1523
Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému f inančnímu
orgánu

Praha 41
141 00

22662499

Označení

Číslo
řádku

TEXT

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

1

A. I.
A. II.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

2
3

3 411

3 411

A. III.
A. IV.
A. V.
A. VI.

Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

4
5
6
7

38
1
287

38
1
287

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

8

A. VIII.

Daň z příjmů
Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

9
10

6
3 743

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.
B. III.
B. IV.
B. V.

Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

13
14
15
16

3 366
485
-10

6
3 743

3 366
485
-10

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

17

3 841

3 841

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

18

104

104

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 18 - ř. 9

19

98

98

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

z.s.

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

31.12.2016

Předmět podnikání
vzdělávání

Pozn.:
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Rozv aha podle Přílohy č. 1

Název, sídlo a právní forma

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

v y hlášky č. 504/2002 Sb.

účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

České centrum fundraisingu, z.s.
Severovýchodní V. 1523
Praha 41

( v celých tisících Kč )

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.

A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
B.

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Stav k prvnímu Stav
dni k posled. dni účetního období

AKTIVA

Součet A.I. až A.IV.

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

řádku

účetního období

c

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2 226
50
1 373
803

PASIVA

a

b

A.

A. I.
A. II.
B.

B. I.
B. II.
B. III.
B. 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:

z.s.

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

345
1 125

účetního období
3
437

4

437
1 789

1 461
927
534
9

1 789

9

2 226

1 470

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

31.12.2016

Právní forma účetní jednotky

řádku
c
Součet A.I. až A.II.

1 470

2 226
1 470
Stav k prvnímu Stav
dni k posled. dni účetního období

číslo

Označení

2

Předmět podnikání
vzdělávání

Pozn.:
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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,
Katka Baudišová – NF Avast,
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,
Radek Bedřich - Krok za krokem, Sociální bankovnictví České spořitelny,
Tereza Bredlerová - PROTEBE live, o.s.,
Martina Břeňová - NF Avast,
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,
Petr Freimann – BARD PR,
Ivoš Gajdorus – co-founder of COEX,
Peter Guštafík – PDCS, školitel a facilitátor,
Jan Gregor – Nadace VIA,
Jana Havenová – Domov Sue Ryder,
Jill Hartsig - Deputy Chief of Party, Jordan Civil Society Program,
Marek Havrda,
Lukáš Hejna – Sdružení VIA,
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 ve společnosti Mobilitas National Youth Service, Hungary,
Jitka Jilemická - Konsens
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,
Michaela Kreuterová – Nadace Via,
Jan Kostečka - Lektor, konzultant a supervizor v sociálních službách, TudyTam,
Kateřina Kotasová – NF Avast,
Stanislav Kutáček – Frank Bold,
Tomáš Knaiblt - American Center, US Embassy Prague,
Jiří Kučera - Owner at Kučera & Associates,
Svitlana Kuts - Country Director at International Fundraising Consultancy, Ukraine,
www.fundraising.cz

Maria Kulcsar - Forum Information Centre,
Jan Látal – Družina,
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,
Judita Nechvátalová – GreenCat,
Anikó Németh - Programme Coordinator, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet),
Jitka Nesrstová – Strana Zelených,
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,
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,
Michal Veselý – Nadace Partnerství,
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,
Dalibor Tomko – IdeaSense,
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,
Ondřej Zapletal – Krok za krokem, Sociální bankovnictví České spořitelny

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

Děkujeme!
www.fundraising.cz

