Předpoklad kampaně „CESTA“

• Najít směr „fundraisingové cesty“ pro Chelčický domov sv. Linharta (cesta od „narození
a přežití“ k „rozšíření a rozvoji“)
• Získat různými metodami 0,5 mil. Kč na spoluúčast projektu IROP „Nový Linhart“
• Získat různými metodami 800 tis. Kč až 1 mil. Kč na provoz soc. služeb, o. p. s.

Testování – styly práce

• Vytvoření podrobné kartotéky 645 dárců s osobnostními údaji + vytvoření korporátní identity NNO + grafické logotypy,
vytvoření nového fundraisingového letáku, nová podoba webových stránek
• Online kampaně (PR akce, benefice – ples, koncerty, vernisáže, sociální sítě, komunikace atd.)
• Offline kampaně (workshopy v přírodní zahradě a Domově, teambuildingy – „Živé ticho“, dobrovolnické dárcovství, firemní
dárcovství, materiální dary osobní a firemní)
• Projektový fundraising skrze žádosti na nadace a nadační fondy + dárci ze stran odborníků dalších NNO
• Osobní dárcovství (opakovaná plošná i cílená osobní kampaň s využitím založené databáze, pravidelné oslovování – direct
emailing, crowfunding (osloveno 585 dárců, dary 186 tis. Kč)
• Oslovení 60 velkých dárců (z toho 5 věnovalo dar od 50 do 100 tis. Kč, 10 věnovalo 10–50. tis. Kč) + práce s patrony a mecenáši Domova – friendraising
• Veřejná sbírka v r. 2017 – vybráno: 140 tis. Kč + materiální dary + dary z pozůstalostí
• Prodej výrobků sociálně terapeutických dílen a obrazů uživatelů Domova po celý rok – 120 tis. Kč, adventní a vánoční zakázky, které právě vyrábíme: 80 tis. Kč
• Spirituální fundraising („The last, but not the least“) + dárci z církevních skupin, charity apod.

Kudy „CESTA“ dál v r. 2018 – 2020

• Cesta od „rozšíření a rozvoje“ k „dlouhodobé udržitelnosti“, tzn. „jak z ostrého startu přejít do vytrvalostního běhu a nevyhladovět“
• Tato cesta vede ke stoupající tendenci v práci s velkými dárci, ale je založena na pečlivé práci projektové, komunikaci s nadacemi a osobními kontakty
s drobnými dárci a dobrovolníky Domova
• Nové obzory friendraisingu vidí Domov v teambuildingu a jeho rozvoji po dostavění dalších prostor „Nového Linharta“

Kam jsme došli „NA CESTĚ“ v roce 2017
• Na „cestě jsme se střetli“ s 5 velkými dárci, 3 mecenáši

• Finančně jsme byli podpořeni malými i velkými dárci - dohromady
Domov získal 882.046 Kč
• Dále jsme byli materiálně podpořeni osobními dary, pozůstalostmi
• Podpořili nás firemní dobrovolníci, projektoví odborníci z dalších
NNO, 35 dobrovolníků
• Došli jsme ke svými osobním limitům a nastavili jsme si v Domově
„etický kodex fundraisingu“ a stanovili „Cestu“ a strategii do dalších
let 2018 - 2020

