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Kapitola 1 Fundraisingová strategie 

 

Úvod 

Žádná nezisková organizace nemůže přežít bez dostatečných finančních zdrojů. 

Žádná nezisková organizace nemůže přežít, aniž by zhodnotila své vnitřních 

schopnosti a dovednosti a dokázala využít příležitostí zvenčí a eliminovat rizika. 

Připomíná vám to něco? Nejedná se opět o strategické plánování. Ano, je tomu tak. 

I proto se v tomto materiálu budeme zabývat nejen podstatou fundraisingu jako 

takového včetně přímého oslovení donátorů, ale také fundraisingovou strategií.  

Tento materiál je určen k tomu, abyste mohli realizovat své nápady, myšlenky a zájmy a 

mohli jste je zároveň zafinancovat.  

Kromě toho je však nezbytné, abyste si předem zhodnotili, na kolik projektů a aktivit nad 

rámec školní výuky máte. Tedy – jaké jsou vaše vnitřní zdroje. Personál, technika, prostory 

apod. 

Rovněž udržitelnost aktivit a projektů je důležitá. K tomu, aby vaše projekty a aktivity byly 

udržitelné, vám pomůže fundraisingová strategie. 

V tomto materiálu se tedy budeme věnovat třem hlavním oblastem: 

• Fundraisingové strategii 

• Vnitřním zdrojům organizace  

• Možným zdrojům pro financování vašich aktivit a projektů 

 

1. Proč je fundraising důležitý 

Fundraising je nesmírně důležitou součástí práce organizace a mnohém rozhoduje o míře 

jejího úspěchu. V následujících odstavcích je předloženo několik důvodů, proč tomu tak je. 

Přežití 

Každá organizace potřebuje k přežití peníze – aby uhradila náklady na projekt a připravila 

budoucí programy, aby zaplatila své zaměstnance, nájem kanceláře a všechny další potřebné 

provozní náklady, aby zajistila údržbu a opravy prostor či vozidel a aby si mohla dovolit nové 

technické vybavení. Seznam všeho, co organizace potřebuje, nebere konce. A neúprosnou 

pravdou zůstává, že když se peníze neseženou, organizace nemůže dělat svou práci. A když 

svou práci neodvede, nenaplní společenské potřeby, kvůli nimž existuje.  
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Nástrojem řízení fundraisingu je roční rozpočet. Stanoví částku, kterou hodláte utratit, a 

uvádí, kolik peněz jste již sehnali či máte přislíbeno, i to, jakou další podporu potřebujete 

v průběhu roku získat, abyste dosáhli předpokládaných výsledků. 

Průběh fundraisingu se sleduje jednak prostřednictvím záznamů o obdržených nebo 

přislíbených peněžních prostředcích, jednak sledováním celkového hospodaření organizace, 

jimž se na pravidelných schůzkách (měly by se konat měsíčně či u malých organizací 

čtvrtletně) zabývá vedení organizace. Pokud dosahované příjmy neodpovídají plánu, je 

nezbytné něco podniknout – věnovat větší pozornost fundraisingu, seškrtat výdaje, odložit 

plánované projekty nebo se rozhodnout, že organizace bude schodek dotovat z rezerv.  

Rozšíření a rozvoj 

Má-li organizace v budoucnu úspěšně obstát, je možné, že bude muset rozšiřovat svou 

činnost – zlepšit nabízené služby, začít působit v dalších oblastech a regionech, provést 

výzkum, věnovat se kromě běžného poskytování služeb i kampaním nebo advokační činnosti 

ve prospěch veřejných zájmů, experimentovat a inovovat. To vše vyžaduje víc peněz – peněz, 

které bude třeba sehnat. 

Je proto žádoucí sestavovat si finanční plán nebo alespoň návrh rozpočtu na několik 

následujících let dopředu a naplánovat alespoň hlavní směry vývoje a rozšíření, která hodláte 

uskutečnit. Jen tak si můžete stanovit, kolik prostředků bude nutno zajistit. Nezapomeňte, že 

fundraising trvá vždy déle, než jste předpokládali. Čím více dopředu plánujete, tím úspěšněji 

budete moci zajistit si potřebné prostředky ve chvíli, kdy je budete potřebovat.  

Omezení závislosti 

Řadu organizací podporuje jeden nebo několik málo hlavních dárců, kteří poskytují většinu 

potřebných prostředků. Organizace se tak může dostat do stavu závislosti, kdy jediná 

zamítnutá žádost o příspěvek může vyvolat finanční krizi. Pro organizaci bývá kromě toho 

obtížné plánovat svou činnost, protože se musí neustále přizpůsobovat prioritám klíčového 

dárce.  

Rozšíření fundraisingové základy o další dárce a využití dalších zdrojů příjmů může takovou 

závislost omezit. Musíte si říci, zda je vaše organizace příliš závislá na jednom ze zdrojů. 

Pokud tomu tak je, je potřeba rozhodnout se, zda máte možnost sjednat se stávajícím dárci 

nějakou formu dlouhodobého finančního partnerství, anebo zda chcete raději rozvíjet 

alternativní zdroje příjmů.  

Budování podpory 

Fundraising není jen o penězích, ale také o počtu příznivců. Každý, kdo vás podporuje, je 

důležitý. Všechny příznivce je možné přesvědčit, aby darovali znovu a byli ještě štědřejší. 

Navíc se mohou stát vašimi dobrovolníky nebo oslovit přátelé, aby se i oni stali vašimi 



 

 6 

podporovateli. Příznivci jsou zrcadlem míry podpory, které se vaše organizace těší, a tak 

dodávají vaší práci či kampaním na závažnosti. 

Je třeba zvážit, jaké skupiny příznivců byste rádi oslovili a kdo může mít zájem o práci, kterou 

se zabýváte. Podniky? Střední vrstvy? Studenti a aktivisté? Ženy? Lidé v důchodu, kteří mají 

spoustu času? Lékaři? Právníci? Nebo jiné specifické kategorie lidí? Krom toho se budete 

muset zamyslet, jak se na ně nejlépe obrátit, na jaké sdělení zareagují.  

Vytváření životaschopné a udržitelné organizace 

Fundraising není jen o získávání prostředků potřebných k přežití v příštím roce nebo 

k plánovanému rozšíření a rozvoji. Dotýká se také toho, zda budete životaschopnou, stabilní 

organizací, která bude trvale udržitelná.    

Způsobů, jak trvalé udržitelnosti dosáhnout, je celá řada. Jedním z nich je utváření stále, 

udržitelné a aktivní skupiny dárců – získávání příznivců, kteří se cítí být důležitou součástí 

organizace a kteří budou organizaci dlouhodobě podporovat. Mezi další způsoby patří: 

organizování fundraisingových akcí, které jsou s to generovat pravidelné a dlouhodobé 

příjmy, budování vlastního jmění organizace včetně nadačního jmění či rezervních fondů a 

konečně různé způsoby samofinancování.  

Řada organizací se zabývá dlouhodobými potřebami a procesy – například rozvojem místních 

společenství, který nepřináší okamžité výsledky, nebo péčí o lidi staré či postižené, která 

předpokládá dlouhodobý závazek. Patříte-li k nim, je tím spíše důležité, abyste vytvořili 

finančně silnou organizaci, která má rozumnou perspektivu do budoucna a nečelí rok co rok 

hospodářské ztrátě, nepohybuje se na hranici bankrotu a nezatěžuje finančními těžkostmi 

veškerou svou práci. Většina organizací přitom má předpoklady najít způsoby, jak do 

budoucna posílit své finanční postavení a smysluplně rozvíjet fundraising anebo 

samofinancování.  

2. Jak začít 

Tento oddíl se zabývá základními aspekty fundraisingu. Pomůže vám ujasnit si, co organizace 

potřebuje, aby rozběhla úspěšný fundraisingový program – a to jak 

v oblasti lidských zdrojů, tak i přístupů. 
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Hlavní zásady fundraisingu 

Musíte požádat 

Jistá velká nezisková organizace provedla průzkum, ve kterém se dotazovala lidí, z jakého 

důvodu nepřispívají neziskovým organizacím. Odpověď byla jednoduchá – hlavní důvod byl, 

že je nikdy nikdo nepožádal.  

Někteří fundraiseři dostatečně nezkoumají stávající možnosti, jak shánět peníze. Jiní žádají, 

ale nepříliš efektivně. Účelem celého fundraisingu je získat peníze. Přitom se ale často 

zapomíná, že výzva k činu, závěrečná věta, kterou člověka požádáte, aby dal, je zásadní 

součásti sdělení.  

Dobrý fundraiser musí umět jednoznačně požádat přesně o to, co potřebuje. Když se 

rozhoduje, oč požádá, musí umět zohlednit možnosti a ochotu dárce. Může se stát, že 

sdělení bude muset zopakovat, aby zdůraznil, oč mu jde. A musí dárci co nejvíce usnadnit, 

aby na žádost zareagoval. 

Osobní přístup 

Obecně platí, že čím osobnější přístup použijete, tím účinněji zapůsobíte. Také: 

• Osobní žádost na schůzce mezi čtyřma očima je lepší než → 

• telefonát žádající o podporu, který je lepší než → 

• osobní dopis konkrétní osobě, který je lepší než → 

• neadresná oslovující velkou skupinu lidí. 

Porozumění pohledu dárce 

Co získá dárce na oplátku? 

Lidé podporují organizace a neziskové organizace, aniž očekávají něco na oplátku. Přesto za 

své peníze něco chtějí, i když nejde o nic hmotného. Chtějí např.: 

• Pocit, že udělali něco smysluplného a že jejich čin měl možná význam pro život 
někoho jiného 

• Uznání jejich velkorysosti od ostatních a od veřejnosti - i když jsou i tací, kdož dávají 
přednost anonymním darům 

Rozhodnutí darovat může v dárci vyvolat celou škálu pocitů a myšlenek. Pro fundraisera je 

důležité, aby tomuto procesu rozuměl. 

Akt dárcovství v sobě skrývá prvky důvěry, naděje a dobročinnosti. Důvěry, že fundraiser 

skutečně zastupuje dané téma a že se dokáže stát pro dárcovy peníze efektivním 

prostředníkem. Naděje, že dar, třebaže malý, bude mít nějaký dopad. 

Dobročinnosti coby altruistického počinu – daru, který si neklade nárok na cokoliv hmotného 

na oplátku. Dále je důležité, aby si fundraiser uvědomil, že dárce mohou vést k darování 
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osobní důvody. Lidé mohou mít zájem o podporu neziskové organizace zabývající se 

rakovinou například proto, že se tohoto onemocnění bojí, anebo proto, že na rakovinu 

nedávno zemřel člen jejich rodiny či blízký přítel. Mohou mít na určité téma, například na 

životní prostředí, vyhraněný názor a cítí potřebu sami něco dělat. Podporou vaší věci tak 

podporují vlastní přesvědčení, činnost, které je zapotřebí a kterou chtějí vidět dokončenou.  

Fundraising je o lidech 

Lidé nedávají organizacím. Nepřispívají na abstraktní koncepty. Dávají, aby pomohli lidem 

nebo aby přispěli k tomu, že se na světě něco změní k lepšímu. Je na fundraiserovi, aby 

ukázal, jak těmto cílům jeho organizace napomáhá. Jednou možností jsou případové studie – 

představení vaší práce na praktických příkladech lidí, jimž jste pomohli, ilustrace toho, jak 

jste ovlivnili jejich životy k lepšímu, co jste vykonali, abyste zlepšili životní prostředí atd. Tak 

můžete dárcům ukázat, co jejich peníze zmohou.  

Další možností je zaměřit fundraising na specifické programy, například na výdělečný projekt, 

který hodláte realizovat v nějaké vesnici a který má prospět tamním lidem, či na slibný 

publikační program, jenž se právě rozbíhá. Zaměříte-li se na jednotlivé projekty místo na 

celkovou činnost organizace, bude snazší nadchnout dárce a zapálit je pro věc. 

Fundraising znamená prodávat 

Fundraising je proces o dvou krocích. Prvním krokem je ukázat lidem, že existuje důležitá 

potřeba a  že vy dokážete k jejímu naplnění smysluplně přispívat. Pokud budou souhlasit, že 

jde o důležitou potřebu, které by měla být věnována pozornost, pokud budou souhlasit, že je 

činnost vaši organizace významná a že máte výsledky, a pokud jim dokážete, že s trochou 

podpory vám všechno půjde ještě lépe, bude žádost o peníze hračka. Fundraising znamená 

především prodat dárci myšlenku, že může být užitečný, a ne požádat ho o peníze. Když 

takovou myšlenku lidem prodáte, budou chtít přispívat sami od sebe. Fundraising je více o 

„prodávání“ než o „povídání“. Je o přesvědčování lidí, aby darovali, o předložení důvodů, 

proč je vaše práce důležitá. Úspěch závisí na vaší schopnosti přimět lidi, aby vám byli nějak 

nápomocní. 

Důvěryhodnost a PR 

Lidé ochotněji přispívají na témata, o kterých už slyšeli. Znamená to, že důvěryhodnost 

organizace a její dobré vztahy s veřejností jsou nesmírně důležité. Novinové reportáže o vaší 

práci, propagace úspěchu v letácích, které rozesíláte dárcům, potvrzení kvality vaší práce 

odborníky a známými osobnostmi, to vše může napomoci, aby lidé pochopili význam vaší 

činnosti, a přesvědčit je, že odvádíte hodnotnou a úspěšnou práci. Podpořit vás je pak pro 

dárce mnohem snazší.  

 

 



 

 9 

Dárci nevědí kolik dát 

Jedním z problémů bývá, že dárci netuší, kolik se od nich očekává. Třeba nechtějí dát velikou 

sumu. Na druhou stranu však nechtějí dát ani málo, aby to nevypadalo, že jsou lakomí.  

Jak požádat o konkrétní částku 

• Požádejte o konkrétní částku na určitý výdaj 

• Nabídněte nákupní seznam různých položek za různé ceny (sháníte-li např. vybavení 
pro stacionář, můžete sepsat seznam všeho, co bude třeba koupit, a požádat dárce, 
aby přispěli na jednu nebo více věcí) 

• Uveďte příklady darů, které jste již obdrželi. Lidé si tak snadno udělají představu, 
kolik dát, a zda – podle míry své velkorysosti mají zájem přispět větším, nebo menším 
darem. 

• Rozdělte celkovou částku, kterou chcete získat, na skupiny darů v různé výši, jichž je 
 
 

Poděkování 

Poděkovat je nesmírně důležité. Poděkovat znamená uznat a ocenit dárcovu velkorysost. Jde 

však i o prožíravé prosazování vlastního zájmu, protože dárce bude k organizaci vstřícnější a 

ochotněji zváží, zda by ji v budoucnu znovu neobdaroval.  

Řada organizací se řídí pravidlem, že dárcům se děkuje jen tehdy, když zrovna něčím přispěli. 

Organizacím, které naopak k poděkování využijí každé vhodné záminky, se tato investice 

bohatě vrátí v podobě loajality dárců. Možná je dokonce až překvapí, kolik opakovaných darů 

se jim potom sejde. Mnozí dárci si stěžují, kolik podpořených organizací se ani neobtěžuje 

poděkovat.  

Dlouhodobé zapojení 

Vašim cílem by mělo být získávat příznivce, kteří budou dávat hodně a pravidelně. Veškeré 

úsilí s hledáním dárců a jejich přesvědčováním se skutečně vyplatí jedině tehdy, budou-li vás 

podporovat dlouhá léta a případně i zvyšovat darované částky. A pokud jsou ochotni požádat 

přátelé, aby organizaci také pomohli nebo ji podpořili dobrovolnou prací, získáte ještě bonus 

navíc. 

Chcete-li toho dosáhnout, musíte je zapojit do činnosti organizace, aby se cítili osobně 

zodpovědní za její úspěch.  

Vaším cílem je, aby dárce choval k organizaci hlubší vztah. Můžete se pokusit dosáhnout 

toho například tím, že: 

• jim okamžitě poděkujete a řeknete, jak hodláte s jejich penězi naložit 

• je budete pravidelně informovat, co jste s pomocí jejich peněz dokázali 

• se s nimi podělíte o vaše představy a naděje do budoucna 
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• je pozvete, aby přišli na návštěvu, podívali se, jak pracujete a setkali se s lidmi, 
kterým jejich podpora pomáhá 

• jim nabídnete možnost setkat se s pracovníky a s dobrovolníky organizace, kteří 
odvádějí vlastní práci a s uznávanými osobnostmi, 

 

Odpovědnost a podávání Informací 

Když od někoho přijmete peníze, odpovídáte za to, že: 

• Budou vynaloženy za účelem, na který byly získány (Pokud se tak nestane, porušíte 
dárcovu důvěru.) 

• Budou vynaloženy efektivně a skutečně budou mít nějaký dopad. 
 

Možná jste k podávání zpráv dárci zavázáni podmínkami grantu. Ale podávat informace stojí 

zato v každém případě, protože dárcům ukážete, že jste jejich peníze použili efektivně. Nejde 

jen  o slušnost – je to běžná součást kvalitního fundraisingu, protože potěšený dárce, který 

se přesvědčil, co darované peníze zmohou, spíše zváží, zda se nestane věrnějším a 

významnějším přispěvatelem.  

3. Dovednosti potřebné ve fundraisingu 

 

Úspěch ve fundraisingu vyžaduje celou řadu důležitých dovedností. 

Víte-li, které dovednosti jsou potřeba, můžete: 

• vyhodnotit své silné stránky, abyste se mohli zaměřit na to, co 
vám jde 

• zjistit, které dovednosti potřebujete zvládnout, a pustit se 
získávání potřebného vzdělání a zkušeností 

• vykompenzovat své slabé stránky tím, že si zajistíte pomoc všude tam, kde je toho 
zapotřebí. 

 

Zápal pro věc 

Zápal pro věc je snad to nejdůležitější, co může fundraiser do své práce vnést. Pokud vám 

osobně dané téma nepřipadá důležité, jak můžete ostatní přesvědčit, že jde o důležitou věc, 

která naléhavě vyžaduje pozornost? Nemusíte být zrovna odborníkem na danou 

problematiku. Je však nezbytné, abyste věřili v téma, kterým se vaše organizace zabývá, a 

v práci, kterou odvádí. Svým nadšením a zaujetím povzbudíte i ostatní – ti pak dají svůj zápal 

pro věc najevo prostřednictvím daru.  
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Syndrom hladovějícího dítěte 

 

Díváte se na televizi. Běží program o uprchlickém táboře ve Rwandě. Lidé do něj přijíždějí 

s prázdnou, úplně bez ničeho. Trvalo jim celé dny, než tam došli, a jsou na pokraji smrti 

hladem. Objeví se obrázek hladovějícího dítěte, které jako by na vás volalo: „Pomoz mi. 

Prosím, pomoz mi. Prosím!“ Neodoláte a pošlete peníze neziskové organizaci, která v centru 

pro uprchlíky zajišťuje program potravinové pomoci. Zároveň se zamyslíte nad svou vlastní 

prací a pomyslíte si: Kdybych i já sháněl peníze pro hladovějící děti, měl bych mnohem snazší 

život. 

Jenže to, čím se zabýváte, je také důležité. A je na vás, abyste ze svého tématu učinili pro 

sebe i pro ostatní věc stejně potřebnou, jako je záchrana hladovějících dětí. Zajímavé přitom 

je, že fundraiser, který shání peníze pro hladovějící děti, bývá přesvědčen, že by bylo 

mnohem jednodušší shánět peníze na záchranu ohrožených druhů zvířat. A fundraiser, který 

shání peníze na ohrožená zvířata, by zase raději sháněl na prevenci rakoviny.  

Musíte prostě z celého srdce věřit v to, čím se zabýváte, a učinit své téma přitažlivým pro 

ostatní. Pokud s vám to podaří, půjde vám fundraising o poznání snáz.  

 

 

Schopnost požádat 

Mnohým lidem je představa, že by skutečně požádali o peníze, nepříjemná. Pokud to 

někomu dělá problémy, není fundraiserem od přírody – je lhostejné, zda jde o sepsání 

dopisu, který oslovuje veřejnost, o řeč na setkání Rotary klubu, o telefonát podniku spojený 

s žádostí o věcnou podporu, o sestavení skupiny, která uspořádá benefiční akci, nebo o 

osobní návštěvu za účelem získání podpory velkého dárce. Ve všech těchto případech je 

zapotřebí umět účinně požádat o to, co potřebujete.  

Přesvědčivost 

Lidé si mohou vybrat, jak se svými penězi naloží. Hrne se na ně spousta nejrůznějších žádostí. 

Je na vás, abyste je přesvědčili, že podpořit zrovna vaši organizaci bude smysluplná investice 

jejich tvrdě vydělaných peněz. Vaše věc musí stát zato a musí  být přesvědčivě 

prezentována.Bez dobrých komunikačních a obchodnických dovedností to nejde. Především 

je třeba umět působivě argumentovat, psát dopisy, které podnítí zájem, hovořit o daném 

tématu zajímavě a s lehkostí jak na veřejnosti, tak i v soukromí, mít schopnost vzbuzovat 

zaujetí a nadšení a sdílet s ostatními své naděje i vize.  
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Sebedůvěra a odmítnutí 

Když žádáte o peníze, musí z vás vyzařovat sebedůvěra. Působíte-li dojmem, že se omlouváte 

či váháte, lidé vám nic nedají.  

Jeden z největších problémů je udržet si sebedůvěru tváří v tvář odmítnutí. Vzhledem 

k tomu, že více lidí vám řekne „ne“ než „ano“ – tak to zkrátka ve fundraisingu chodí – snadno 

vás může přepadnout malomyslnost. V řadě případů neuspějete kvůli obrovské konkurenci, 

která ve fundraisingu vládne, anebo prostě jen máte smůlu. Po několika odmítnutí ale 

začnete být přesvědčeni, že vás nikdo podpořit nechce, a začnete se podle toho chovat. 

Začnete se omlouvat a mluvit tónem, jako byste předem čekali odmítnutí. A možná se 

dokonce vyhnete přímé žádosti, jen abyste odmítnuti nebyli.  

Dobrý fundraiser musí být schopen se s odmítnutím vypořádat, musí zkoušet žádat zas a 

znovu a musí být připraven poučit se ze získaných zkušeností.  

 

Vytrvalost se vyplatí 

 

„Před pár lety jsem v rámci školního vzdělávacího programu vydal knížku ekologických 

omalovánek pro děti. Myslel jsem si, že by se mohla prodávat i v knihkupectvích, a tak jsem 

se rozhodl ověřit si jejich zájem. Nejprve jsem šel do knihkupectví na rohu. „To není náš typ 

publikace,“ řekli mi. „Ne děkujeme,“ zněla odpověď v dalších třech knihkupectvích, která 

jsem navštívil. Začínal jsem mít pocit, že o mou knihu nikdo nestojí. Rozhodl jsem se však, že 

zajdu ještě do jednoho knihkupectví, než to vzdám. A dobře jsem udělala: „Přesně takovou 

knížku už dlouho sháníme. Do vánoční nabídky si vezmeme sedmdesát kousků … A jak, se 

bude jmenovat další pokračování? O to bychom totiž taky měli zájem.“ Zajásal jsem. 

S fundraisingem je to úplně stejné. Váš příští pokus se možná setká s obrovským úspěchem. 

Nevzdávejte se! 

Michal Norton o své knize „Barvy a prostředí“ 

 

Vytrvalost 

Většina fundraiserů se vzdává příliš brzy. Často přijímají „ne“ pouze jako „ne“,  místo aby 

zápornou odpověď vnímali jako výzvu změnit „ne v „ano“. Pokud se hned vzdáte, nemáte 

vůbec šanci obstát. Pokud jste přesvědčeni, že by lidé opravdu měli zájem vás podpořit, pak 

se pokuste najít způsob, jak je přesvědčit, aby změnili názor, nebo požádejte o podporu na 

něco trošku jiného. Obrátili jste se na ně hlavně proto, že potřebujete podporu, ale také  



 

 13 

proto, že jste věřili v úspěch. Nevzdávejte se u první překážky. Časem zjistíte, že  vytrvalost 

se skutečně vyplatí.  

Co si počít, jste-li odmítnuti 

• Zatelefonujte a pokuste se zjistit, proč se dárce tentokrát rozhodl vás nepodpořit. 

• Zeptejte se na možnost podat další žádost a pokuste se zjisti, který jiný aspekt vaší 
práce by byl ochoten podpořit. 

• Požádejte o schůzku, abyste si mohli o vaší záležitosti pohovořit osobně. 

• Navrhněte, že může místo, kde probíhá váš projekt, navštívit a přesvědčit se, že 
odvádíte skvělou práci.   

• Řekněte dárci, že mu budete průběžně poskytovat informace o práci organizace a 
jejím postupu.  

 

Pravdomluvnost 

Fundraiser nesmí lhát. Fakt, že lidi potřebujete přesvědčit, vytváří nutkání neříkat jim celou 

pravdu a zveličovat význam vaší práce. Dobrým příkladem jsou velmi složité sociální a 

ekonomické faktory, které způsobují chudobu. Pokud hodláte sehnat prostředky sepsáním 

krátkého dopisu oslovujícího potencionálního dárce, jakou máte naději, že se vám podaří 

vysvětlit, co se za chudobou skutečně skrývá? A je vůbec možné podat odpovídající 

vysvětlení, aniž byste zabrousili do politiky, která s danou situací souvisí, i když to pro dárce 

není přitažlivé a často jde jen o dohady? 

Objevuje se i další tendence – vykreslovat příjemce jako oběť. Snáze se pak vzbuzuje účast a 

získává podpora, což platí stejně, ať hledáte peníze pro lidi s postižením nebo pro rodiny 

uprchlíků. Jenže tito lidé mohou na dotyčný fundraisingové materiál narazit, případně se o 

takovém způsobu prezentace dovědět přímo ve vaší organizaci, a může se jich to dotknout. 

Potřeba prezentovat záležitosti potenciálních dárců citlivě, pravdivě, ale zároveň dostatečně 

přesvědčivě může v organizaci vyvolávat konflikty. Je na fundraiserovi, aby situaci vyřešil 

s taktem a pochopením.  

Sociální dovednosti 

Dobrý fundraiser potřebuje sebedůvěru, trpělivost a takt. Sebedůvěru proto, že sebejistá 

žádost se hůře odmítá. Trpělivost proto, aby se dokázal vypořádat se zvláštními nároky 

některých dárců. Takt a srdečnost, aby dokázal tváří v tvář dárce požádat o odkaz v závěti, 

nebo mu navrhl změnu poslední vůle. Dobrý fundraiser se rád setkává s lidmi a rád s nimi 

pracuje.  

Organizační dovednosti 

Součástí fundraisingu často bývá udržování kontaktů s tisícovkami příznivců a dárců, z nichž 

si každý představuje, že je pro vás něco extra a že k němu máte osobní vztah. Umět sami 

sebe zorganizovat proto bývá zcela zásadní. Fundraiseři si musí vést přesné záznamy o 
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korespondenci a minulých darech každého dárce. Vše musí být zaznamenáno tak, aby žádná 

dřívější událost ani akt velkorysosti nezůstaly opomenuty. Pomáhá také dobrá paměť na 

tváře. 

Nápady a tvořivost 

Fundraiseři, kteří nově nastoupí do organizace, často zjišťují, jak nedocenitelnou hodnotou 

jsou pro ně nápady a tvořivost. Dostanou třeba z úkol vymyslet nové aktivity, které by 

inspirovaly stávající dárce, a připravit akce, které nadchnou veřejnost. Nebo mají 

prezentovat práci organizace neotřelým, nápaditým způsobem. Okolnosti se neustále mění, 

objevují se nové příležitosti, takže fundraiseři musí hledat nové přístupy a nespoléhat jen na 

to, co se dělalo předtím.  

Kontakty a schopnost je navazovat 

Fundraiser, který již má řadu kontaktů v příslušné oblasti nebo sektoru, má obrovskou 

výhodu. Nezbytná podmínka to však není. To, že má kontakty, ještě nemusí znamenat, že je 

pro svou organizaci tím správným člověkem. Stačí, máte-li dost sebedůvěry, abyste dokázali 

kohokoliv požádat o to, co potřebujete, máte-li schopnost navazovat nové vztahy a také 

vyvinutý smysl, díky němuž poznáte, kdy je lepší obrátit se na jiné, aby požádali za vás.  

Pohotovost 

Je potřeba chopit se každé příležitosti, která se vám nabídne. Pokud například známý 

mecenáš získá vysoké odškodnění v soudním procesu pro urážku na cit, neměl by najít hned 

druhý den ráno v poště váš dopis s žádostí o podporu? Podobně i v případě, že významná 

firma ohlásí výrazný nárůst zisku, případně získá velkou stavební zakázku v okolí – i tehdy má 

chytře sepsaná žádost o peníze šanci na úspěch.  

Očividný prostor pro fundraising založený na příležitosti najdeme v novinách. Když například 

vyjde úvodník, který se zabývá tématem souvisejícím s vaší činností, mívá jakákoliv reklama 

umístněná do novin v tutéž dobu výraznou odezvu (tedy pochopitelně za předpokladu, že 

úvodník vyznívá kladně). Takže pokud víte, že vám sdělovací prostředky budou v určitou 

dobu věnovat pozornost, uvažujte o reklamě žádající podporu – nebo ještě lépe, přesvědčte 

novináře, aby žádost umístil na konec svého článku i s kontaktem, kam lze příspěvky posílat.  

Různé příležitost v různých ročních obdobích skýtá kalendář. V křesťanských společenstvích 

jsou pro fundraising neobyčejně vhodná období Vánoc a Nového roku. Podobně je tomu se 

svátečními dny u jiných náboženství. A pak jsou tu například výročí a stá jubilea, která lze 

využít k žádostem o velké dary.  
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4. Fundraisingová strategie 

 

 

Příprava fundraisingové strategie 

Fundraisingová strategie je páteří fundraisingu. Její správné sestavení vyžaduje v počátečním 

stadiu značnou pozornost. Pokud si ji ale nepromýšlíte, budete možná jen mrhat časem a 

úsilím. 

Stanovení potřeb 

Výchozím bodem jakékoliv fundraisingové strategie je definice potřeb organizace. Mohou se 

pohybovat na třech úrovních. 

1.  Pokračovat v současné práci 

Jaké jsou finanční nároky organizace, pokud bude nadále udržovat práci a programy ve 

stávajícím rozsahu? Kolik peněz je již zajištěno a kolik bude potřeba sehnat, aby se pokryly 

výdaje? 

Tyto výpočty se zpravidla provádějí formou ročních a průběžných rozpočtů v krátkodobém a 

střednědobém horizontu (řekneme maximálně na pět let dopředu). 

2.  Rozšiřovat se v souladu s rostoucí potřebou 

Většina organizací tvrdí, že zůstávají na povrchu problému, že kdyby měly více prostředků, 

mohly jít ve své činnosti mnohem více do hloubky. A navíc se může stát, že potřeba narůstá 

nebo že se problém zhoršuje. Vzhledem k tornu, že vycházíte z lidské nebo ze společenské 

potřeby, měli byste si položil následující otázky: 

• Jaký je přesný rozsah potřeby, která v současné době není uspokojovaná? 

• Jaké to bude mít do budoucna následky a implikace, pokud nikdo nic nepodnikne? 

• Jak se potřeba mění? Jaké změny očekáváte v průběhu následujících několika let? 

• Kdo další se snaží přispět k uspokojení dané potřeby? 

• Co byste měli podniknout, abyste v budoucnu obstáli? 

• Jak zapadá to, co plánujete udělat, do kontextu práce ostatních? 
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• Je to, co navrhujete podniknout, efektivní způsob uspokojení dané potřeby 
vzhledem  

   k omezeným zdrojům, jež zřejmě budou k dispozici? 

Je potřeba položit si všechny zmíněné otázky a nalézt na ně odpověď. O plánech do 

budoucna je nutno hovořit a rozvíjet je. Chcete jen rozšířit stávající činnost organizace? Nebo 

budete hledat jiné způsoby, které by daný problém řešily? Pokud potřeba není významná a 

vaše role není jasná, bude velmi těžké vytvořit dobré argumenty pro fundraising. 

3.  Budoucí rozvoj práce organizace 

Většina organizací nesetrvává v klidu. Často se objeví impuls k jejich rozšíření a rozvoji. 

Úspěch jednoho projektu dodá organizaci nejen pocit sebedůvěry, ale podnítí také nápady 

na možnou další činnost a přinese jí vetší důvěryhodnost v očích dárců a veřejných institucí, 

které mohou mít zájem o vytváření užších pracovních partnerství. 

• Jaký rozvoj budete do budoucna zvažovat?  

• Které nové aktivity nebo projekty budete chtít nabídnout?  

• Budete stát o navázání široké spolupráce se stávajícími finančními partnery, abyste 

mohli svou prací rozšířit?  

• Budete rozšiřovat a rozvíjet svou činnost a podržíte si svou roli?  

Jak se bude rozvíjet sama organizace 

Kromě financování své činnosti jako takové musíte financovat i SVOJI organizaci a její 

budoucnost. V tomto ohledu je dobré zvážit několik okolností: 

1.  Rozvoj kapitálu 

Jaké jsou do budoucna vaše nároky na kapitál? Chystáte se provozovat školící centrum? 

Komunitní organizaci? Budete rozšiřovat nebo zlepšovat stávající prostory? 

2.  Omezení závislosti a rozvíjení nezávislých zdrojů financování 

Mezi organizací, která získává všechny peníze z jediného zdroje, a organizací, které se daří 

využívat širokou škálu zdrojů, je zásadní rozdíl. Přílišná závislost na jednom zdroji může dárci 

skýtat přílišnou kontrolu, takže si může diktovat, jak by organizace měla pracovat a kam by 

se měla ubírat. Vzniká nepřiměřený tlak, aby organizace naplňovala plány a cíle dárce, 

namísto aby se věnovala tomu, čemu se věnovat chce (tedy pokud se představy dárce a 

organizace liší). 

Existuje také riziko, že organizace nebude schopna přežít, pokud dojde o omezení nebo 

ukončení dotyčné podpory. 

Právě z tohoto důvodu se řada organizací snaží rozšířit své fundraisingové portfolio, zapojit 

další velké dárce a rozvíjet nové zdroje financování. Je na vás, abyste rozhodli, zda je 
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fundraisingová základna organizace příliš úzká, a pokud ano, jak ji rozšíříte. Bude třeba se 

zamyslet nad všemi potenciálními zdroji financovaní a rozhodnout, které z nich jsou pro 

rozvoj vaší organizace nejvhodnější. 

3.  Rozvíjení základny členů a příznivců 

Dalším aspektem finanční nezávislosti je přilákání velkého množství jednotlivých příznivců. 

Neznamená to jen zdroj peněz, organizaci to posílí i jinak: 

• vytvořením široké základny příznivců (na počtu lidí, kteří vás podporují, velmi záleží.) 

• vybudováním místní opory pro organizaci (vztah s místní komunitou bude vypadat 
jinak, 
získáváte-li peníze od místních, než když je sháníte z vnějších zdrojů) 

• vytvořením příležitostí pro následný fundraising. Všechny své dárce můžete požádat,  
aby přispívali pravidelně a vyšší částkou. Můžete se na ně obrátit s prosbou, aby 

sehnali další přispěvatele, aby vás podpořili dobrovolnou prací a pomohli vám tak 

svým časem a dovést k tomu, aby vám věnovali vybavení, či dokonce aby vám po 

smrti zanechali něco v závěti. Čím víc lidí vás podporuje, tím víc příležitostí se vám 

nabízí, 

5.   Dlouhodobá udržitelnost 

Jeden ze způsobů, jak pohlížet na rozvoj fundraisingového programu, je vnímat jeho 

financování jako investici do budoucna a plánovitě směřovat k tomu, aby se organizace po 

ukončení rozvojové fáze dokázala obejít bez klíčových vnějších zdrojů financování. V 

takovém případě jsou jak organizace, tak i jádro její práce udržitelné - nezhroutí se, je-li 

vnější financování zastaveno. A veškeré prostředky získané fundraisingem mohou být 

investovány do dalšího rozvoje. 

Tento přístup kontrastuje s běžnějším přístupem, kdy je fundraising používán na pokrytí 

provozních nákladů. Vyžaduje totiž od organizace, aby pro sebe plánovala udržitelnou 

budoucnost. Může k ní směřovat následujícími způsoby; 

• rozvíjením nezávislých a jistých zdrojů příjmů (například široká členská základna nebo 
úspěšná benefiční akce, kterou lze opakovat, takže bude přinášet příjmy rok za 

rokem) 

• zavedením výdělečných aktivit, z nichž se hradí provoz organizace 

• nabídkou služeb, které si samy na sebe vydělají buď úplně, nebo z velké části 

• využitím dobrovolníků a odborné práce pro bono, která doplní práci placených 
zaměstnanců 

• rozvíjením svépomocných řešení a ekonomičtějších způsobů práce, které vyžadují 
méně 
profesionální podpory 
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Identifikace zdrojů 

Při sestavovaní fundraisingové strategie je užitečné nejdříve zjistit, které zdroje přijmů pro 

organizaci připadají v úvahu. 

Může jít o: 

• podporu od jednotlivců prostřednictvím příspěvků 

• velké, celoživotní dary a odkazy v závěti získané po smrti 

• podporu z fundraisingových akcí, jako jsou veřejné sbírky nebo benefiční akce 

• podporu od jednotlivců, kteří přispívají svým časem jako dobrovolníci 

• podporu od firem (ať jde o dar, sponzorství, poskytnutí dovednosti, odborných 
znalostí 
nebo prostor) 

• věcné dary (od jednotlivců a od firem) 

• příjmy získané z prodeje 

• grant od státní instituce 

• grant od samosprávy (obec, město, okres, region, stát) 

• grant od zahraniční či místní nadace anebo podobné instituce 

• smlouvu na poskytování služeb s někým z výše uvedených /např. zajištění vzdělávání 
v ICT/ 

 

Vyhodnocení příležitostí 

Výše uvedený přehled je poměrně vyčerpávajícím seznamem zdrojů příjmu, které by pro 

organizaci mohly připadat v úvahu. Při rozhodování, na které se zaměříte, je potřeba zvážit 

následující okolnosti: 

• Předchozí zkušenosti. Dosavadní výsledky fundraisingu jsou dobrou nápovědou, 
v čem byste pravděpodobně mohli uspět a co má menší šance na úspěch. 

• Přirozená základna podpory. O kom si myslíte, že by vás měl podporovat? Koho se 
týká téma, jemuž se věnujete? Státu? Firem? Místních obyvatel? Věřících? Můžete je 
přimět, aby se podíleli na řešení problému tím, že budou investovat do vaší práce? 

• Jakou si přejete být organizací. Chcete, aby vaše organizace byla založena na 
členství? Nebo aby ji podporovali prestižní zahraniční dárci? Nebo aby měla úzké 
vazby na podnikání'? To vše má vliv na styl práce a na to, jak vás vnímá veřejnost. 

• Styl práce. Jste radikální, nebo konzervativní? Mladí a čerství, nebo zavedení a 
vyzrálí? Máte nové nápady a držíte se na špičce? Každá organizace by měla být 
schopna nalézt, instituce a jednotlivce, kteří sdílejí její vizi a pohled na svět. 

• Zdroje a dovednosti, které máte k dispozici. Pokud máte někoho, kdo je dobrý v 
organizování benefičních akcí, je to dostatečný důvod, abyste uspořádali benefiční 
akci. Pokud máte spoustu dobrovolníků, kteří jsou ochotni žádat o příspěvek 
veřejnost na ulicích, pak stojí tento typ sbírky za úvahu. Máte-li zkušenosti s direct 
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mailem proč byste tento zdroj příjmů dále nerozvíjeli? Pokud jste malá organizace a 
máte nedostatek zdrojů, budete muset nejprve potřebné dovednosti a zdroje získat. 

• Stávající základna přispěvatelů. Nejdůležitější je vyjít z toho, co máte k dispozici, a 
rozvíjet zdroje, na které se zaměřujete v současné době. Tito donoři už znají práci 
organizace a projevili zájem o ni a vůli k podpoře. Je třeba vyhodnotit, jaký k vám mají 
vztah, zda stojí o výraznější či významnější zapojení a jaké jsou jejich současné zájmy 
a priority. Vždy je o poznání jednodušší rozvíjet stávající podporu, než získávat 
podporu novou. Promluvte si se současnými dárci. Podělte se s nimi o nápady a 
plány. Najděte oblasti společného zajmu. Zjistěte, jak byste mohli zvýšit jejich 
podporu a prohloubit vztah k organizaci. A proveďte si jednoduchý "průzkum trhu", 
abyste zjistili, co si o organizaci a její práci myslí, zda mají zájem více se zapojit a co 

jim v tom braní. Můžete připravit dotazník, pohovořit s dárci, nebo si prostě povídat s 
lidmi, se kterými se setkáte. 

• Příležitosti, které máte k dispozici. Velká firma, která expanduje do vaší lokality. 
Nový způsob financování související se vznikem krajů. Vstup do Evropské unie. 
Náhodné setkání s ředitelem velké nadace, který se podle všeho zajímá o práci vaší 
organizace. Pokud se vám nabídnou konkrétní příležitosti, chopte se jich! 

• Koho znáte. Kontakty jsou důležité. Pokud znáte uznávané filantropy, významné 
průmyslníky, prominentní politiky, filmové a mediální hvězdy, bude pro vás mnohem 
snazší shánět peníze. Jsou lidé, kteří mají zvláštní dar navazovat kontakty a vztahy s 
lidmi, jež jim mohou dopomoci k úspěchu. Každá organizace má nicméně alespoň 
nějaké kontakty, které lze zmobilizovat. Stojí zato sednout si se správní radou, 
zaměstnanci a dobrovolníky k jednomu stolu a zjistit, koho znáte, na koho se můžete 
obrátit a kdo by vám mohl být užitečný. 
 

Význam dlouhodobé perspektivy 
 
Některé zdroje jsou v zásadě krátkodobé, zatímco jiné je možno 

rozvíjet v dlouhodobá partnerství a vztahy. Pokud organizace hodlá ve 

své práci dlouhodobě pokračovat, bude potřebovat peníze nejen na 

tento rok, ale také na rok příští, na ten následující a vůbec do 

budoucna. Sháníte-li krátkodobé peníze, může se vám podařit splnit 

fundraisingové cíle pro tento i příští rok, ale pak se vám snadno může 

stát, že se budete potýkat s rozpočtovým schodkem. 

Když sháníte peníze pro vzdálenější budoucnost organizace, je rozumné zvážit dlouhodobý 

potenciál jednotlivých finančních zdrojů: 

• Pokud jste získali velké prostředky nebo smluvní zakázku na poskytování služby, 
nebylo by možné sjednat dlouhodobou dohodu o pokračující podpoře (na základě 
plnění daných kritérií pro odvedenou práci)? 

• Pokud se vám daří získávat příspěvky od jednotlivců, jak je přimět k pravidelné a 
zvyšující se podpoře? (Není to jen otázka získávání podpory, ale řízeného rozvíjení 
základny dárců.) 
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• Pokud organizujete velkou akci, z níž plynou vlastní příjmy, budete ji moci 
zorganizovat napřesrok? A rok nato? A pokaždé ji nějak vylepšit, abyste získávali víc a 
víc peněz? 
 

Vyjasnění limitů 

Vaše možnosti budou vždy omezeny celou řadou faktorů. Některé vyplývají z podstaty 

organizace a jejího zaměření. Jiné jsou vnitřní záležitostí. Další jsou dány vnější situací. Ať 

jsou výsledkem čehokoliv, musíte je v plánování fundraisingu zohlednit. 

 

Vhodnost či nepřijatelnost zdrojů 

Některé zdroje jsou zcela nepřijatelné, protože stanoviska dárce jsou v přímém rozporu se 

stanovisky dané organizace. Každá organizace by se měla rozhodnout, které zdroje  jsou pro 

ni nevhodné buď z etických důvodu, nebo proto, ze způsobí rozkol mezi příznivci, a označit je 

za nepřijatelné pro fundraising. V ideálním případě, by tato záležitost měla být 

prodiskutovaná s užším vedením organizace a pravidla dohodnuta se správní radou či jiným 

řídícím orgánem ještě dřív, než organizace s fundraisingem začne. Jinak si zaděláte na 

problémy do budoucna. Pamatujte si, že kdykoliv odmítnete příspěvek nebo se rozhodnete, 

že se na určitou firmu neobrátíte, ochuzujete klienty své organizace. Na druhou stranu 

musíte vždy zvážit případné těžkosti, do kterých se můžete dostat v případě, že podporu 

přijmete. 

Mnohé firmy podporují organizace proto, aby si vylepšily image, že investují do školství. To 

není na překážku získávání prostředků od těchto firem.  

Přitažlivost tématu 

Některá témata jsou pro dárce jednoznačně přitažlivá, jiná se musí hodně snažit, aby se 

přitažlivými stala. A některá osloví jen určitou skupinu lidí, která sdílí váš přístup a pohled na 

věc.  

Organizace mají tu výhodu, že se jedná o investice do vzdělávání dětí či mladých lidí. Většina 

rodičů na toto téma tzv. slyší, je jim blízké a rodiče dětí jsou potenciálními donátory.  

Stejně tak spolupráce s významnými firmami v regionu může zakládat dlouhodobou 

spolupráci. 

Rozsah vašich potřeb 

Potřebujete- li velké sumy, nemá smysl se obracet na někoho, kdo vám může dát jen málo – 

tedy pokud nejde o masivní kampaň, v níž hodláte získat velké množství drobných dárců. 

Podobně není rozumné strávit spoustu času přípravou benefiční akce, která vydělá 
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nepatrnou částku. Stejně platí, že když sháníte skrovnou podporu, nemá smysl oslovit velkou 

zahraniční nadaci. 

Zdroje, které máte k dispozici 

Zdroje, které máte k dispozici, rozhodují o tom, do čeho se můžete pustit, a do čeho ne. 

Budete si muset říci, jestli máte: 

• lidi, kteří aktivitu zorganizují 

• dovednosti a zkušenosti, které jsou potřeba 

• peníze, které do aktivity investujete 

• kapacitu, abyste dokázali reagovat na žádosti 

• kontakty s významnými osobnosti nebo s mediálními hvězdami, bez nichž se 
neobejdete, 
máte-li uspět 

• zájem a odhodlání příznivců zapojit se 

• důvěryhodnost a pověst organizace, se kterou si lidé přejí být spojovaní 

• čas a dostatečný předstih k přípravě dané fundraisingové aktivity. 
 

Teprve pak se můžete rozhodnout, které fundraisingové aktivity připadají v úvahu a které 

jsou zcela nevhodné. 

Co dělají jiné organizace 

Důležité je zjistit, co podnikají jiné organizace - ty konkurenční, které se věnují podobné 

činnosti jako vy a jaké se chystají velké fundraisingové akce, které by vás pravděpodobně 

připravily o podporu i o zájem médií. Například velká kampaň směřovaná do oblasti 

zdravotnictví může oslovit všechny větší podniky v okolí, takže se v dané chvíli nebudou chtít 

zapojit do žádné jiné výraznější iniciativy. 

Právní omezení 

Jste schopni přijímat peníze ze zahraničí? Jste zaregistrováni jako nezisková organizace, takže 

můžete přijímat příspěvky, které nepodléhají zdanění? Musíte platit darovací či jinou daň? 

Existuje celá škála legislativních a daňových otázek, které musíte vyřešit, než začnete žádat. 

6. Techniky k určení strategie 

Proces strategického plánování vám umožní promyslet možnosti, rozhodnout na základě 

informací o nejlepším přístupu, naplánovat následné kroky a pečlivě zvážit důsledky 

vyplývající z toho, jaké zdroje máte k dispozici. Existuje řada jednoduchých technik, které 

můžete ve strategickém plánování uplatnit. Zde jsou čtyři, které by vám mohly být užitečné: 
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Ansoffova matice 

Tato pomůcka umožňuje zvážit způsoby rozvoje nových cílových skupin a používání nových 

technik. Techniky se umisťují na vodorovnou osu a cílové skupiny na osu svislou. Možnosti se 

tak rozdělí na: 

• Pokračování: dál využíváte stávající techniky pro stávající cílové skupiny. 

• Rozvoj trhu: rozvíjíte nové cílové skupiny s použitím stávajících technik (například 
rozšíření programu direct mailu o skupinu s nižším příjmem nebo cíleně o právníky a 
lékaře) 

• Rozvoj produktu: rozvíjíte nové metody a techniky získávání peněz od stávajících 
cílových skupin (například žádost určená určité skupině příznivců, která se zaměřuje 
na odkazy) 

• Diverzifikace: rozvíjíte fundraisingové metody, které zahrnou nové cílové skupiny a 
nové 
techniky. Tato možnost představuje největší riziko, protože využívá nevyzkoušené 
techniky, které mají organizaci přivést nové příznivce. 

 

Ansoffova matice: způsoby rozvíjení fundraisingu 

FUNDRAISINGOVÉ TECHNIKY CÍLOVÉ 
SKUPINY 

STÁVAJÍCÍ NOVÉ 

STÁVAJÍCÍ 

 
Pokračování 
bezpečna oblast, rozšíření 
stávajícího fundraising 
 

Rozvoj produktu 
zkoušení nových technik pro 
stávající přispěvatele 

NOVÉ 

 
Rozvoj trhu 
rozšíření známých technik o 
nové cílové 
skupiny 
 

Diverzifikace 
nebezpečná oblast, zkoušeni 
nových nápadů na nových 
cílových skupinách 

 

Analýza SWOT 

Analýza SWOT vyhodnocuje silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), 

příležitosti. (Opporiunities) a hrozby (Threats), které souvisejí s organizací a jejím 

fundraisingem. Díky ní budete schopni: 

• rozvíjet fundraisingové přístupy postavené na vašich silných stránkách 

• vyhnout se slabým místům nebo najít způsoby, jak je kompenzovat 

• chopit se příležitostí, které se nabízejí 
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• rozvíjet způsoby, jak se vypořádat s hrozbami, které se objeví na horizontu. 
 

V následujících přehledech najdete několik příkladů silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, kterým by analýza SWOT mohla věnovat, pozornost. 

Silné stránky /např./ 

• Zavedena a aktivní základna příznivců. 

• Dobré vztahy se zástupci místních firem. 

• Dobrá pověst organizace. 

• Aktivní skupina dobrovolníků, kteří jsou ochotni pro organizaci pořádat benefiční 
akce. 

• Dobré vztahy s velkou firmou a s významnou zahraniční nadaci. 
 

Slabé straníky /např./ 

• Žádné zkušenosti s fundraisingem. 

• K dispozici není nikdo, kdo by se práci 

• fundraisera věnoval. 

• Nevalné propagační materiály. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příležitosti /např./ 

• V okolí se usídlila velká firma. 

• Pravě se otvírá nový nadační, státní či 

• jiný program financování 

• Pětadvacáté výročí organizace. 

• Televize bude vysílat dokumentární film o práci organizace. 
 

 

 

Analýza SWOT 

silné stránky slabé stránky 

příležitosti hrozby 
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Ohrožení neboli rizika/např./ 

• Váš hlavní přispěvatel začíná měnit priority a zaměřuje se na jinou práci a jiné oblasti 

• Dojde ke zvýšení cen, což se dotkne vašich příznivců. 

• Svou advokační činností konfrontujete stát, což má za následek negativní publicitu. 
 

Analýza partnerství 

Analýza možných partnerství se zaměřuje na instituce a donory, kteří by mohli mít zájem o 

práci organizace, a zkoumá, co by je mohlo vést k poskytnutí finanční či jiné podpory nebo ke 

vstupu do nějaké formy partnerství. 

Vytipováni možných partnerů a pochopení důvodů a míry jejich zájmu je dobrým výchozím 

bodem pro budování případného vztahu. Analýza hledá odpověď na dvě otázky: 

• O kom si myslíte, že by organizaci měl podporovat? 

• Jaký má na tom zájem? 
 

Analýza PEST 

Analýza PEST zkoumá prostředí, ve kterém bude fundraising probíhat, za účelem analýzy 

vnějších okolností, které by na organizaci a její fundraising mohly mít vliv. Zaměřuje se na 

okolní prostředí z hlediska politického, ekonomického, společenského a technologického 

(Policy, Ekonomie, Social, Technological). Například: 

• Politické změny: Přinesou volby v příštím roce změnu vlády?  Pokud ano, co to bude 
pro neziskové organizace znamenat? Usnadní právě schvalovaný návrh zákona o 
neziskových organizacích fundraising? Nebo jej naopak učiní ještě složitějším? 

• Ekonomické změny: Jaký dopad na fundraising bude mít další kolo strukturálních 
změn? Jaký vliv bude mít současný ekonomický růst a jaké příležitosti pro fundraising 
z něho vyplynou? Jaký bude dopad zapojení naší země do EU? 

• Společenské změny: Jak celou zemi a fundraising organizace ovlivní předpokládaný 
nárůst turistického ruchu? Jaký bude dopad růstu městské populace? 

• Technologické změny: Jaké příležitosti se objeví, až banky zavedou systémy 
elektronického převodu hotovosti? Jaký dopad, budou mít zásadní změny poštovního 
systému? Jaké příležitosti přinese rozšíření satelitní televize a internetu? 

Všechny zmíněné okolnosti budou mít dopad na organizaci a její fundraising. Některé z nich 

nelze výrazněji ovlivnit, nicméně je potřeba brát je při vytváření dlouhodobé strategie a 

přípravě fundraisingového programu v úvahu. 
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Rozhodování o poměru zdrojů ve fundraisingu, plánování budoucnosti 

Přečetli jste si předcházející část této kapitoly, zvážili všechny významné okolnosti a vztáhli je 

k situaci v organizaci. Nyní jste připraveni pustit se do načrtnutí plánu do budoucna. 

Užitečný nástroj, jak začít, je zanést procentuální podíly finanční podpory z různých zdrojů do 

grafu a pak vyznačit, jak se změní v průběhu následujících tří nebo pěti let. Zjistíte tak: 

• hlavní zdroje, na které je potřeba zaměřit velkou část fundraisingového úsilí 

• hlavní změny, jimž budete muset věnovat čas a energii, abyste si mohli byt jisti 
úspěchem. 

 

Diagram v rámečku ukazuje, jak by takový graf mohl vypadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhodování o poměru zdrojů ve fundraisingu: příklad 
 
V současné době získáváte 90 % financí od zřizovatele a 10 % z různých 

nahodilých darů a příspěvků. Rozhodli jste se, že se chcete zbavit této míry 
závislostí a rozvíjet vlastní fundraising. V ideálním případě byste chtěli 
získávat alespoň 50 % příjmů z domácích zdrojů komunitním fundraisingem 
ve městě, v němž byste chtěli provozovat komunitní organizaci.   
                       

  

 

 

        

                                    nyní            v budoucnu 

20% 

členové 

20% 

komunitní 

fundraising 

90% 

zahraniční 

      90% 

  zahraniční 

10% 

různé 

50% 

zahraniční 
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7. Další strategické zásady 

Buďte si vědomi nákladů 

Šetřit co nejvíce by se mělo jak v organizaci, tak i ve fundraisingu, a to ze dvou důvodu: Za 

prvé, budete pak žádat přispěvatele jen o to, co je skutečně nezbytné, a za druhé, co nejvíce 

prostředků, které seženete, půjde na podporu  vlastní práce organizace. Můžete-li se 

nějakému výdaji vyhnout, můžete-li si něco půjčit, podaří-li se vám dojednat nějaké slevy 

nebo jakýmkoliv jiným způsobem ušetřit – například roznáškou informačních letáků 

dobrovolníky -  učiňte tak. Díky tomu všemu se naučíte chovat úsporně. 

Slaďte fundraisingová snažení s prioritami organizace 

Pokud z jednoho finančního zdroje získáváte příspěvek, který představuje sedmdesát 

procent vašeho ročního příjmu, musíte rozvíjení dobrých pracovních vztahů s tímto zdrojem 

věnovat čas a úsilí a udělat víc než jen to, že budete plnit termíny pro odevzdaní  zpráv, které 

jsou podmínkou grantu. Často se u fundraiserů setkáte s tendencí soustředit se na nové 

finanční zdroje a trávit spoustu času fundraisingem, který je vzhledem k celkovému rozpočtu 

okrajový. Musíte sladit význam příjmu pro organizaci s množstvím úsilí, které mu věnujete, a 

to nejen abyste příjem vůbec sehnali, ale abyste zajistili, že bude pokračovat. 

Hlídejte efektivnost vzhledem k nákladům 

Každá fundraisingová aktivita by se měla držet určitého poměru efektivnosti vzhledem k 

nákladům. Co je přijatelné, záleží na použité technice. Prodávat vánoční blahopřání bude 

pochopitelně stát víc než požádat o velký příspěvek nebo získat veřejnou zakázku. Zajištění 

opakované podpory od dárců, kteří organizací již přispěli, je vzhledem k nákladům podstatné 

efektivnější než hledání nových přispěvatelů. Tématu efektivnosti nákladu ve fundraisingu se 

dále věnuje oddíl 3.2. 

Vyhněte se rizikům 

Některé formy fundraisingu představují vysoké riziko. Když například plánujete slavnostní 

večer v místním kulturním středisku, budete muset zaplatit za pronájem sálu, za účinkující, za 

propagaci akce a za nabídku občerstvení. Vše budete muset zaplatit, ještě než cokoliv 

vyděláte. Pokud se nikdo nezúčastní, přijdete o pořádnou sumu. To neznamená, že byste 

akci neměli uspořádat. Jestliže jste přesvědčení, že bude úspěšná, do toho! Ale nenašel by se 

způsob, jak hrozící riziko omezit? Sežeňte místní firmu, která by celý večer sponzorovala. 

Nebo najděte deset příznivců, z nichž se každý zaručí, že přivede dvacet lidí. Nebo do 

smlouvy o pronájmu prostor dejte ujednání o zrušení akce, abyste měli možnost ji odvolat, 

kdyby to s účastí nevypadalo bledě. 

 



 

 27 

 

Někdo musí zaplatit 

Pamatujte si, že u všeho, co vaše organizace dělá, musí někdo uhradit náklady. Múze to být 

klient, který platí nebo přispívá na službu, muže to být dárce nebo sponzor zvenčí, muže to 

být dobrovolník, který zdarma věnuje čas a úsilí. Anebo všichni dohromady, Má-li organizace 

pokračovat v práci, které se věnuje, musí mít trvalý přísun peněz. Zajistit jej je váš úkol - to je 

práce fundraisera. 

Testování, vyhodnocování a kontrola 

 

Průběžně fundraising kontrolovat je zcela zásadní a nezbytné. 

Dárci, podporovatelé a členové správní rady by měli pravidelně a 

bedlivě zkoumat výsledky a chtít vědět, proč jsou právě takové. 

Přehnané náklady na fundraising nemusí být pro nové dárce tou 

nejlepší vizitkou. 

Fundraiseři musí přesně znát všechny okolnosti a vědět, jak by mohli výsledky zlepšit. 

Kontrola fundraisingu se točí kolem potřeby zajistit co nejvíc příjmů při vynaložení co 

nejmenších nákladů. V ideálním případě by fundraisingová strategie měla sestávat pouze z 

aktivit., které budou z hlediska nákladů nejefektivnější. Prvořadým úkolem proto je zjistit, 

které fundraisingové metody se pro organizaci jako nejefektivnější skutečné jeví. Tím se 

dostáváme k testování. Abyste zjistili, co je efektivní vzhledem k nákladům, musíte jednotlivé 

formy fundraisingu měřit a jejich efektivitu srovnávat. A je nutné i to, abyste o své práci vedli 

záznamy a porovnávali výsledky s tím, čeho jste dosáhli v minulosti, a s tím, jak se daří 

ostatním. 

Účelné je oba ukazatele kombinovat. 

Organizace, které tak vyhodnocují každou složku svého fundraisingu, jsou schopny 

rozhodnout, jak efektivní jejich fundraising je a jaká je cena příjmu získaného pro organizaci. 

8. Měření efektivity fundraisingu 

Můžete použít několik ukazatelů měření efektivity. Nejdůležitějším je návratnost investic. Jde 

jednoduše o podíl příjmů získaných konkrétním nápadem nebo fundraisingovou metodou a 

nákladů potřebných na realizaci. Náklady zahrnují všechny přímé výdaje na fundraising, ale 

také čas organizace a odpovídající podíl provozních nákladů (nájem, elektřina, telefon a 

náklady na řízení). Tak získáte jasnou představu o tom, jakých nákladů je zapotřebí k získání 

určíte částky. Čím je ukazatel vyšší, tím je metoda lepší. Návratnost investic do značné míry 

závisí na organizaci a na tématu, kterému se věnuje. Pokud s fundraisingem začínáte, může 
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se dost dobře stát, že návratnost investic bude poměrně nízká, protože získat nové dárce je 

těžší, než přimět stávající přispěvatele, aby v podpoře pokračovali. 

Alternativním přístupem je použití ukazatele čistého přijmu. Jde o částku, kterou ve 

skutečnosti fundraisingem získáte. Oslovení malé skupiny lidí direct mailem může mít nízké 

poměrné náklady, ale přinese také velmi nízké příjmy. Na druhé straně úspěšná benefiční 

akce může mít vyšší poměrné náklady, ale přinést značný příjem. Co je lepší? Organizace 

bude mít k podpoře své práce k dispozici pouze čistý příjem, který se vám podařilo získat. 

Pokud byste se zaměřili jen na dosahování vysoké návratnosti investic, mohlo by se stát, že 

zajistíte jen nízké příjmy, i když budou získány velmi efektivně. Naopak zaměření pouze na 

čistý příjem může vést k neefektivnosti a roční účetní uzávěrka pak ukáže, že organizace má 

vysoké náklady na fundraising. 

Změřte svůj úspěch 

 

Úspěšnost fundraisingu lze měřit několika způsoby: 

1. Návratnost investic 

Poměr mezí získaným příjmem a náklady na jeho získání. 

2. Čistý příjem 

Částka, kterou se vám skutečně podařilo získat, po odečtení všech nákladů na fundraising. 

3. Procento odpovědí - návratnost 

Procentuální podíl těch, kteří zareagují, 

4. Průměrný příspěvek 

Částka, kterou v průměru přispěje každý dárce. 

Při vyhodnocování efektivity nákladů vždy stojí zato brát v úvahu hodnotu podpory 

dobrovolníků. Přestože se v nákladech neobjeví, jde o zdroj a vy musíte zajistit efektivní 

využití darovaného času. Je možné, že by pro vás dobrovolníci mohli dělat něco jiného, co by 

lépe využilo jejich čas a organizaci přineslo mnohem víc peněz. 

Pro velké fundraisingové kampaně budete pravděpodobné potřebovat ještě dva ukazatele. 

Prvním z nich je procento odpovědi - návratnost. Při direct mailu, telemarketingu, sbírkách a 

dalších fundraisingových metodách je důležité mít představu, kolik oslovených asi kladně 
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zareaguje. Procento odpovědi čili návratnost se zjistí tak, že vydělíte počet lidí, kteří 

zareagovali, počtem oslovených. 

Pomůže vám to rozhodnout, zda je zvolený přístup lepší než minule, a pokud se vám podaří 

procento odpovědí zvýšit, získáte i více peněz. Úspěch vsak závisí i na výši částky, kterou vám 

každý dárce poukáže. Ta je ukazatelem průměrné výše příspěvku. 

 

V případě, že se snažíte získávat dárce, kteří budou vaši organizaci podporovat po řadu let, je 

dobré zvážit náklady na získání nového dárce. Například při direct mailu, který osloví lidi, jež 

vás nikdy předtím nepodpořili, (tzv. "cold mailing"), je okamžitá návratnost investic zpravidla 

velmi nízká. To však neznamená, že tato fundraisingová metoda nemá žádnou cenu. Ani 

zdaleka ne! Znamená to prostě, že měříte současnou hodnotu čehosi, co má byt podle 

vašeho očekávaní přínosem v budoucnosti - třeba stabilním zdrojem přijmu po mnoho let, 

nebo dokonce po smrti dárce přínosem ze závěti. V ideálním případe byste měli mít 

k dispozici také odhad průměrné celkové hodnoty dárce, tj. odhad celkové částky, kterou vám 

dárce daruje za celou dobu, kdy bude vaši organizaci podporovat. Takový ukazatel je pak 

možně porovnat s investicí, kterou získání dárce vyžaduje. 

 

Kontrola efektivity fundraisingu 

Mate-li kontrolovat efektivitu fundraisingu, potřebujete informace dvojího druhu. První je 

reálny plán. Těžištěm kontroly pak je zjistit, zda je plán naplňován, zda náklady odpovídají 

rozpočtu a zda částky, které se objevují na účtu organizace, odpovídají předpokládaným 

sumám. 

Je jasné, že druhou základní podmínkou je rozpočet, a to jak pro náklady, tak pro plánované 

příjmy. Fundraisingový rozpočet by měl co nejvíce vycházet z předchozích zkušeností. Pokud 

se vám zkušeností nedostává, měli byste požádat o radu jiné fundraisery a nevystavovat 

organizaci riziku, že vaše odhady budou úplně vedle. Měli byste také být opatrní při 

odhadech příjmu z nových fundraisingových metod, které organizace ještě nikdy 

nevyzkoušela, a zodpovědně promyslet, zda by nebylo dobré nejprve metodu otestovat, než 

do ní investujete 

větší částku. 

Roční rozpočet by měl být rozdělen na měsíční rozpočty (u menších organizací na čtvrtletní), 

které vezmou v potaz inflaci, růst organizace a získávané podpory, nové vývojové trendy a 

veškeré sezónní vlivy (například období vánoc v křesťanských společenstvích). 

Předpokládané příjmy a výdaje by měly být vyčísleny odděleně pro každé jednotlivé období. 

Pro každé období je pak třeba spočítat výsledky a porovnat je s původním rozpočtem. 

Objeví-li se problém, je ho potřeba probrat - včetně důvodů pro horší výsledky, než se 

předpokládalo, nebo pro náklady převyšující částku stanovenou v rozpočtu - a podniknout 

odpovídající opatření. 
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KAPITOLA 2 

 VNITŘNÍ ZDROJE ORGANIZACE 
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Kapitola 2 Vnitřní zdroje 

Úvod  

V této kapitole se zaměříme na zjištění tzv. vnitřních zdrojů organizace, včetně analýzy rizik a 

jejich eliminace. 

Zjištění vnitřních zdrojů – proč je důležité 

• Pro zjištění současného stavu zařízení a vybavení 

• Pro zjištění očekávaného či neočekávaného, ale pravděpodobného odchodu 

pracovníků 

• Pro zjištění kapacity pro realizaci případných projektů či aktivit 

• Pro zjištění ochoty týmu spolupracovat na jednotlivých projektech a aktivitách a 

zároveň za jakých podmínek  

Zjištění současného stavu zařízení a vybavení 

Toto zjištění je důležité v případě, že budeme v projektu /či v žádosti na donora/ požadovat 

vybavení a zařízení.  

Stejně tak, jak je uvedeno v materiálu Tvorba projektů, není možné se spoléhat na „metodu 

nasliněného prstu“. Nemá smysl – při dnešní rychlosti „stárnutí“ techniky, aby vám někde 

ležel notebook či dataprojektor, protože jste prostě jen předimenzovali svou potřebu. 

Jak na to? 

Proveďte důkladnou inventarizaci. Tím ale nemáme na mysli klasickou inventarizaci, i když se 

z ní dá vycházet. Minimálně pořizovací cena a datum pořízení zařízení či vybavení nám hodně 

napoví.  

Monitor, který je sice LCD, ale slouží už více než 4 roky, je zapotřebí vyměnit. Stejně tak 

zastaralý software vám nepomůže efektivně pracovat.  

Pokud byste se jen zeptali vašich pracovníků, co do výuky potřebují, snesla by se na vás 

lavina požadavků. Ale – i toto je jedna z metod, jak zjištění potřeb provést. Aplikujte ale 

jednoduchý dotazník, který rozdáte na poradě a poté na samostatné schůzce. 

Zjištění očekávaného či neočekávaného, ale pravděpodobného odchodu pracovníků 

Personalistika ve školách je, zdá se, velmi jednoduchá. Určitě jednodušší, než-li ve firmách. 

Přesto ji ale nelze podceňovat. Pravidelná komunikace s pracovníky a především – 

strategické plánování ve spolupráci s nimi, je zásadní pro ošetření rizika odchodu zásadního 

pracovníka. 

Důvody k odchodům jsou přirozené – odchod do důchodu, mateřská dovolená, stěhování do 

jiného místa bydliště mimo město či obec apod. 
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Nepřirozené odchody v důsledku dlouhodobé nemoci, nespokojenosti s prací či platovým 

ohodnocením, nespokojenosti s vedením či se spolupracovníky – ty se dají předvídat, 

předpokládat a tím se s nimi dá i pracovat. 

Dlouhodobou nemoc samozřejmě neovlivníme. Ale může souviset se životosprávou 

dotyčného, s jeho domácím prostředím, s jeho přístupem k životu. 

A nespokojenost s prací či finančním ohodnocením a spolupracovníky – to už dobrý ředitel 

ovlivnit dokáže. Více o motivaci a spolupráci v týmu v oddíle Zjištění ochoty týmu pracovat. 

Zjištění kapacity pro realizaci případných projektů či aktivit 

Můžeme realizovat jakýkoli projekt či aktivitu, na kterou seženeme finanční prostředky, 

máme na jejich zajištění personál a – máme dostatek prostor pro případnou realizaci. 

Výhodou některých škol je, že takovýchto volných či volně přístupných prostor mají dostatek. 

Problém je spíše právě s jejich dostupností v hodinách mimo výuku. A přesto organizace jsou 

předurčeny k tomu plnit v obci či městě komunitní prostor a – mimo jiné – financovat tak 

další aktivity pro žáky. 

V úvodu tedy bude nezbytné provést rovněž inventuru volných prostor, či prostor 

nedostatečně využívaných. Zhodnotit náročnost jejich úpravy pro potřeby plánovaného 

projektu, přístupnost /bude-li se jednat o projekt pouze pro žáky organizace či širší 

veřejnost/, bezpečnost, vybavenost.  

 

  Příklad 

Některé organizace vytvořily ve svých prostorách odpolední kluby pro mládež, které si 

členové organizace sami upravili, pomohli vybavit a střídají se v tzv. službách. Prostor je 

vybaven počítačem, kulečníkem, ping pongovým stolem, malým nealkoholickým barem. 

Probíhají zde autorská čtení, členové si mohou hrát, povídat. Jedná se o alternativu 

nízkoprahových zařízení.  

Zjištění ochoty týmu spolupracovat na jednotlivých projektech a aktivitách a zároveň za 

jakých podmínek  

Kapacitu pracovníků zná ředitel dostatečně z hlediska vytíženosti ve výuce. Je zde však ještě 

kapacita jiná. Chuť a ochota pracovat na nových aktivitách, nových projektech. A ta bývá 

často problematická.  

Zda zaměstnanci  mají chuť podílet se i na dalších aktivitách organizace, je často závislé na 

schopnosti dostatečně motivovat.  
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Vedením lidí se rozumí schopnost vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své 

spolupracovníky ke kvalitnímu plnění vytyčených cílů. 

 

Motivace 

Motivace se týká uspokojování lidských potřeb, které se děli na: 

• fyziologické potřeby - jsou potřeby základní. V podmínkách podniku jde o základní 
existenční podmínky (mzdy, pracovní podmínky) 

• potřeby existenční jistoty a bezpečnosti - jistota v zaměstnání, penzijní a zdravotní 
pojištění, pracovní postavení 

• sociální potřeby - potřeby sounáležitosti v kolektivu, potřeba přátelství, komunikace 
na pracovištích o pracovních a nepracovních vztazích 

• osobní uspokojení z práce - zájmy a potřeby zaměstnance, který chce vykonávat 
funkci uspokojujícího jeho potřeby, skon k samostatnosti apod. 

• potřeba seberealizace - jde o uspokojení takových potřeb, které vyplývají ze snahy 
zaměstnance uplatnit se, mít možnost prosadit své návrhy 

 

Motivace 

Slovo motivace má původní význam v latinském "movere"- hýbati, pohybovati a vyjadřuje 

vnitřní hybné síly (pohnutky, motivy), které aktivují, směrují a udržují lidské chování, 

respektive jednání i prožívání. 

Motiv 

představuje jednotlivou vnitřní pohnutku, sílu, která lidskou činnost orientuje, aktivizuje a 

udržuje.  

Stimulace 

takové vnější hybné síly, které působením na psychiku člověka vyvolávají, prostřednictvím 

změny jeho motivace, i určitou změnu v jeho chování a jednání. 

Stimul 

je jakýkoliv vnější podnět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka.  

Zdroje motivace - skutečnosti, faktory, které motivaci vytvářejí. Mohou být vnitřní a vnější 

povahy: 

a) vnitřní (intrapsychické podněty, impulsy) - potřeby, zájmy, postoje, hodnoty a hodnotové 

orientace, ideály, aspirace, osobní cíle apod. 

b) vnější (z vnějšku přicházející podněty, iniciativy) - hmotné prostředky, pracovní a životní 

podmínky aj. 
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Proces motivace 

Model motivace bývá zpravidla prezentován v souvislosti s potřebami, cíli a očekáváním 

jedinců. 

Motivační teorie - různé poznatky a přístupy k motivaci, pokoušející se objevit rozličnými 

metodami zákonitosti motivace lidského chování. 

Maslowova hierarchická teorie potřeb 

 

 

Strategie zvyšování motivace 

Motivační strategie slouží manažerům k tomu, aby jejich prostřednictvím vytvářeli takové 

podmínky práce a prosazovali postupy, které povedou k vyššímu výkonu. Tyto strategie jsou 

obsahově zaměřeny na: 

 "Měření" motivace 

Motivace člověka je vnitřní silou, její strukturu, směr a sílu lze tedy pozorovat, hodnotit a 

měřit pouze zprostředkovaně. Neexistuje technika, která by přesně a přímo dokázala měřit 

motivaci. V praxi se motivace zpravidla měří prostřednictvím účinnosti různých stimulů. 
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Manažeři mohou využít tyto techniky zkoumání motivace: 

a) Pozorování 

Manažeři mohou pozorovat výkony svých zaměstnanců za různých podmínek,  sledovat jejich 

reakce na právě použité stimulační prostředky nabízené zaměstnavatelem apod. 

Rozlišujeme:  

• nesystematické pozorování  

• systematické pozorování 
 

b) Rozhovor 

Adekvátní technikou, a pro manažery doporučovanou, je zjišťování úrovně motivovanosti 

zaměstnanců prostřednictvím 

• řízeného polo-standardizovaného rozhovoru  

• standardizovaného dotazování  
 

c) Dotazník 

Slouží manažerům např. k získání hierarchie důležitosti jednotlivých hodnocených potřeb 

členů skupiny, k rozboru motivačních profilů členů skupiny aj.  

Řízení odměňování 
 

Někteří manažeři jsou přesvědčeni, že finanční odměna je nejúčinnějším vnějším motivačním 

(správně stimulačním) faktorem. V. Khelerová upozorňuje na subjektivní význam oceňování 

zaměstnanců manažery.  

V rámci práce v týmu je pro pracovníka mnohem důležitější tzv. společný výsledek. 

Nicméně zvažování finanční odměny /nepravidelné/ i aktivní pracovníke včetně dalšího 

ocenění /slovního, oficiálního apod./ je nezbytné. 
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Job Enrichment (obohacení práce) 
 

Jde o rozšíření pracovních činností zpravidla v oblasti rozhodování, řízení a kontroly. 

Pracovníkům jsou delegovány vyšší pravomoci a kompetence umožňující např. podílet se na 

tvorbě cílů, více ovlivňovat určité operace, rozhodovat o způsobech dosahování výsledků aj. 

S růstem pravomocí roste současně důraz na odpovědný přístup k plnění si úkolů, posiluje se 

význam každého pracovníka, což působí na jeho angažovanost a zvýšený zájem o daný úkol.  

Job Enargement (horizontální rozšíření činností) 

Tato forma umožňuje manažerům bojovat proti úzké specializaci a to zvětšením rozsahu 

činností, které mají ostatní členové skupiny  na starost tak, aby zároveň měli možnost vidět 

smysluplný výsledek své práce a měli přehled o všech souvislostech. Tato forma umožňuje 

větší možnosti zdokonalování, inovování věcného obsahu práce.  

Job Rotattion (rotace pracovníků)  
Princip rotace spočívá v systematickém střídání (změně) pracovišť různého odborného 

zaměření či různých úrovní řízení.  

Nový prvek má vliv jak na samotné jednání – nový element, někdo cizí – tak na samotného 

člena pracovní skupiny, který je hostem – přináší nové poznatky, nové náměty na práci ve 

vlastní skupině.  

Rotující pracovníci mají možnost: 

• získat přehled o tom, čím se ostatní pracovníci zabývají, 

• lépe se vcítit do pozice svých kolegů z oblastí, se kterými přicházejí do styku, 

• rozšířit svůj přehled, 

• získat větší mobilitu, disponibilitu a schopnost přizpůsobovat se měnícím se 
požadavkům, 

• dočasně zvýšit vlastní iniciativu.  
 

 

 Delegování pravomocí 
 

Stereotypní a monotónní práce vede k oslabování motivačního účinku jejího obsahu, stává se méně 

zajímavou. Manažeři mohou využít různé formy zvýšení přitažlivosti a zajímavosti vykonávané práce 

a tak posilovat motivaci působením na náplň jejich práce. Mezi nejznámější patří: 
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Akční plány motivace 

Akční plány pomáhají manažerům zvyšovat u členů pracovních skupin vlastní angažovanost 

při dosahování stanovených cílů.  

Zásady správné motivace: Akční plán  

1. Sebeurčení – Kdo jsem, jaká je má role, co znamenám v týmu, kam chci jít…. 
2. Vědomí cíle – mám jasný cíl, vím, kam kráčím, vím, k čemu směřuji 
3. Užitečnost  - bez mého vkladu by skupina nebyla úspěšná, jsem si vědom svých 

znalostí a potřebnosti pro společnou věc 
4. Odměna – vím, jaká bude má odměna za práci v týmu 

 

Řízení pracovního výkonu  

Proces řízení pracovního výkonu bere v úvahu stanovování cílů, zpětnou vazbu a posilování 

vědomí člověka o příčinách a důsledcích. 

Např. u stanovování cílů organizace  by měli manažeři znát jeho motivační účinek, který R.H. 

Bay popisuje následujícími kritérii:  

• cíl vyvolává jednání pouze tehdy, je-li spojen s jasnou představou 

• formulujte cíl pozitivně, protože pak působí aktivačně a uvolňuje pozitivní pocity 

• cíl musí být pod kontrolou, tzn., že dosažení cíle je možné pouze díky vlastnímu úsilí 
 

Participace 

Zvýšením účasti pracovníků na rozhodovacích procesech může manažer zvýšit úroveň 

motivování, což by mělo: 

• poskytnout všem příležitost ovlivňovat a zapojovat se do těch rozhodovacích 
procesů, které by mohly dotýkat zájmů skupiny, 

• vést k vytvoření většího zájmu na úspěšném dosahování cílů, 

• umožnit pracovníkům zlepšit výkonnost, produktivitu a připravit se na nové formy 
práce (Job Enrichment) 

• zvýšit uspokojení pracovníků plynoucí z možnosti spolurozhodovat o své práci apod. 
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KAPITOLA 3 

MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ  
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Kapitola 3 Možné zdroje financování 

 

V této kapitole zjistíte, jaké jsou možnosti financování aktivit, jaké zdroje jsou v regionu, jak 

pracovat s jednotlivci i skupinami dárců včetně firemních. 

Úvodem 

Obecně lze říci, že zdrojů pro financování  projektů či aktivit,  je hodně. Na druhou stranu – 

na základě vámi zvolené fudrasingové strategie zjistíte, že jich zase tolik není. 

Na druhou stranu potenciál rodičů žáků je obrovský a stačí jen vymyslet vhodnou strategii 

pro jejich oslovení. 

Jednotlivci 

Různé způsoby poskytnutí daru 

Neliší se jen cílové skupiny, ale také metody, jakými vás podporují. Dárce může organizaci 

podpořit následujícími způsoby: 

• Poskytne jednorázový příspěvek  

• Poskytuje průběžnou podporu 

• Větší dar na určitý projekt 

• Věcný dar 

Firmy 

• Motivace firem k poskytování prostředků či věcného plnění: 

• Vytváření ovzduší dobré vůle, tedy chtějí být v místě, kde působí, vnímáni jako dobří 

firemní občané, kterým není všem lhostejné a záleží jim na vzdělání.  

• Jsou spojováni s určitým tématem, např. tedy firma zabývající se výpočetní technikou 

poskytne slevu nebo zdarma na zařízení či software. 

• Jsou požádány a očekává se to od nich. Nechtějí působit nepřátelsky. 

• Předseda představenstva nebo správní rady má zájem, je např. on či jeho děti 

absolventem dané organizace. 

Z tohoto hlediska je tedy velmi dobré znát své okolní prostředí, vědět, jaké firmy v regionu či 

městě působí, kdo jsou jejich představitelé, jaké mají zájmy a záliby. 
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Co můžete od firem očekávat: 

• Finanční příspěvek 

• Sponzorství určité akce nebo činnosti 

• Sponzorství propagačního nebo vzdělávacího materiálu 

• Zpřístupnění firemních prostor a vybavení 

• Věcná podpora 

• Odborné znalosti a rady 

• Dobrovolnou práci zaměstnanců 

• Reklamu v brožurách 

Nezapomeňte na rozdíl mezi dárcovstvím a sponzorstvím. Dárcovství je na základě darovací 

smlouvy a bez protiplnění z vaší strany, sponzorství je s protiplněním na základě sponzorské 

smlouvy. 

Obecně platí, že firmy raději realizují v rámci poskytovaní darů raději věcné plnění, tedy že 

vám poskytnout zařízení či služby, které běžně vykonávají či prodávají. 

Provedete-li tedy podrobný seznam vašich vnitřních zdrojů, dojdete také k tomu, co 

potřebujete a čím by vám mohli pomoci. Pokud tak neučiníte, může se vám stát, že budete 

mít 15 počítačů a žádný stolek pro jejich umístění.  

Zdroje pro financování 

Uvádíme zdroje, které byly funkční v době přípravy tohoto materiálu, čili do poloviny roku 

2010.  

Moravskoslezský kraj 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty.html 

• Dotační program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních 

• Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 

• Program protidrogové politiky kraje 

• Krajský program prevence kriminality Moravskoslezského kraje 

• Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje 

• Dotační program na podporu aktivit v oblastech Využití volného času dětí a mládeže 

a Celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

http://www.msmt.cz/dotacni-programy 

• Rozvojový program podpory výuky méně vyučovaných cizích jazyků 

• Rozvojový program ve vzdělávání Podpora čtenářství na základních školách 

• Rozvojový program MEJA 

• Program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním 

• Programy na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 

výchovy 

• Program na podporu občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství 

• Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti EVVO 

• Rozvojový program MŠMT Podpora EVVO ve školách 

• Program na podporu romských žáků středních škol a program Financování asistentů 

pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 

 

Nadace Partnerství 

www.nap.cz 

Škola pro udržitelný život 

Do programu se mohou přihlásit organizace v Královéhradeckém, Libereckém, 
Pardubickém, Ústeckém, Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, Středočeském, 
Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina, 

• které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími 
partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního 
prostředí, zlepšení vztahu pracovníků a žáků, vztahů obce, organizace a veřejnosti 

• a jejichž pracovník se zúčastnil dvou prezenčních seminářů pořádaných v období 
duben – květen 2010 krajským koordinátorem. V případě odevzdání čestného 
prohlášení o absolvování prvního semináře v minulých letech je povinná prezenční 
účast pouze na druhém semináři. Pro podání projektové žádosti je nutné tuto 
podmínku splnit 

• maximální výše grantu: 60.000 Kč 
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• celkem k rozdělení v roce 2010: 1 170 000 Kč mezi 26 škol 
• uzávěrka příjmu žádostí 15. července 2010 

Malé granty Strom života 

Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které 
přispějí ke zkvalitnění životního prostředí. 

• maximální výše grantu: 20.000 Kč 
• celkově bude rozděleno na podzim 2010: min. 250.000 Kč 
• grantové uzávěrky: 22. 1. 2010 a 27. 8. 2010 

 

Základní grantový program 

Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní účast občanů a jejich 
sdružení na věcech veřejných. 

• maximální výše grantu: zvýšena na 300.000 Kč 
• celkem k rozdělení v roce 2010: 1.300.000 Kč 
• grantová uzávěrka: 1. října 2010 
• více informací koncem června 2010 

Na zelenou - Bezpečné cesty do škol 

Podpora školních projektů bezpečných cest do organizace. Školní projekty jsou založeny na 
práci s dětmi a spojují zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do organizace, podporu 
udržitelné dopravy a zdravého životního stylu, zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech 
dopravního chování, zvýšení zájmů žáků i rodičů o věci veřejné a také zlepšení životního 
prostředí v okolí škol. 

Nadace VIA 

www.nadacevia.cz 

Podpora místních iniciativ 

Podporujeme spontánní aktivity lidí, jež obohacují dění v místech, kde žijí. Ať se jedná o 

pomoc bližnímu, obnovu zanedbané návsi, nebo zapomenutých tradic či vyčištění potoka. 

Rozvoj filantropie 

Obecně prospěšná činnost neziskových organizací není myslitelná bez dárců z řad firem a 

štědrých jednotlivců. 

Open society fund 

www.osf.cz 
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Stipendia pro studenty, mezinárodní spolupráce, demokratické procesy.  

Nadační fond Hyundai 

http://www.nadacnifondhyundai.cz/grantova-rizeni.html 

Komunitní projekty 

Budou podpořeny komunitní projekty zapojující veřejnost do dění ve svém okolí - aktivity 
podněcující občanskou společnost ať již v rámci obce, nejrůznějších zájmových zařízení 
(knihovny, galerie) či jiných komunit. Může se jednat například o kulturní nekomerční 
aktivity, společnou péči o životní prostředí, osvětovou činnost, napomáhání k integraci 
znevýhodněných skupin obyvatel atd. Předkládané projekty musí být lokálního charakteru 
(realizované za pomocí místních občanů a občanek, zlepšující kvalitu života místní komunity) 
a nesmí být komerčního charakteru. 

Školní vzdělávací projekty budou podpořeny pouze  v případě, že budou splňovat jedno z 
následujících kritérií: 

1. zapojí žáky/studenty do veřejných mimoškolních aktivit 

2. povedou k podpoře žákovské/studentské samosprávy 

3. budou realizovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi 

Nadace OKD 

www.nadaceokd.cz 

Nadace OKD vyhlašuje jednou ročně /vždy na jaře/ čtyři grantové programy a to: 

Pro radost – program určen na kulturní, společenské, sportovní aktivity, vzdělávání. 

Pro zdraví – program určen na zdravotní a sociální oblast. 

Pro budoucnost – program určen na infrastrukturní a environmentální projekty se zapojením 

veřejnosti.  

Pro Evropu – program určen na podporu přípravy projektů podávaných na EU. 

Nadace Charty 77 

www.kontobariery.cz 

Nadace zaměřená především na pomoc handicapovaným občanům, včetně stipendií pro 

těžce zdravotně postižené studenty středních a vysokých škol, podpora sportu 

handicapovaných ad. 

Nadace Divoké husy 

www.divokehusy.cz 
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Nadace zaměřena na pomoc handicapovaným občanům. 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

www.nros.cz 

Jedna z „nejstarších“ nadací v ČR, jeden z prvních administrátorů evropských fondů pro 

neziskové organizace. 

Program, který by se mohl týkat škol, je Make and Connection. 

Cílem programu je podporovat takové projekty mladých lidí, které budou prospěšné 

ostatním lidem, přinesou svému okolí nějaké pozitivní změny nebo pomoc při řešení 

místních problémů. Program společně zaštitují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 

a Nokia ve spolupráci s lokálními partnery. Make a Connection je mezinárodní program, 

který byl zahájen v roce 2000 a Česká republika je jednou z 22 zemí světa, kde tento program 

probíhá. 

 

Nadace ČEZ 

www.nadacecez.cz 

Nadace vyhlašuje 5 programů, z toho jeden je zaměřen na podporu rekonstrukce či vybavení 

učeben technického zaměření pro zlepšení výuky na školách a druhý na odstraňování bariér. 

Další dva jsou pro organizace nerelevantní.  

Nadace O2 

www.nadaceO2.cz 

Programy mimo jiné zaměřené na děti a mládež. Zaměření projektů není zveřejněno. 

Nadace Vodafone 

www.nadacevodafone.cz 

Cílem programu Vpoho je prevence negativních jevů a rizik spojených s dospíváním mladých 

lidí. Program se zaměřuje zejména na podporu nízkoprahových klubů pro mládež.  

Hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností 
mladých lidí. 

Dalším cílem je zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje - aktivní účast na řešení 
místních problémů či rozvíjení potenciálu dané komunity. 
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Program je primárně zaměřen na růst dovedností mladých lidí prostřednictvím procesu 
(učení se, zapojení se) v kontextu jejich budoucího zaměstnání prostřednictvím realizace 
projektu pro svoji komunitu.  

Specifická kritéria podpory 

·       Záměr byl iniciován a následně bude realizován skupinou mladých lidí. 

·       Skupina je součástí dané komunity, pro kterou je projekt realizován. 

·       Projekt vychází z potřeb dané komunity a zaměřuje se buď na pomoc při řešení 
nějakého konkrétního problému nebo při rozvoji potenciálu dané komunity. 

·       Potřeba projektu byla před podáním žádosti projednána s dotčenými zástupci z řad 
cílových skupin a komunity. 

·       Projektový záměr vnáší inovativní myšlenku do existující aktivity či přináší zcela nový 
nápad. 

Konkrétní oblasti, v nichž se můžete ucházet o grant: 

1. Kultura 
2. Sport, hudba a další volnočasové aktivity 
3. Ekologie 
4. Věda a výzkum 
5. Sociální rozvoj (začleňování) 
6. Nízkoprahové kluby* 
7. Inovace** 
8. Znovu Vpohybu*** 

Evropské fondy 

Pro organizace je zásadní především OP LZZ, konkrétně OPVK, tedy operační program 

vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Administrátorem tohoto programu je Moravskoslezský kraj, více informací tedy na stránkách 

Moravskoslezského kraje – viz výše.  

Města a obce  

Většina měst, ale i obcí, přispívá ze svého rozpočtu na aktivity neziskových organizací i škol. 

Více informací na: 

Statutární město Ostrava 

www.ostrava.cz 

oblast tělovýchovy a sportu: cca 6 mil. Kč 
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volný čas:   cca 200 tis. Kč 

handicapovaní   cca 2 mil. Kč 

prevence kriminality  cca 4,5 mil. Kč 

protidrogová prevence cca 900 tis. Kč 

školství   cca 5,3 mil. Kč 

kultura    cca 6,4 mil. Kč 

sociální oblast   cca 31 mil. Kč 

Statutární město Opava 

www.opava-city.cz 

Statutární město Havířov 

www.havirov-city.cz 

Nový Jičín 

www.novyjicin.cz 

Závěr 

Vyhledávání zdrojů je nikdy nekončící práce. Některé nadace či nadační fondy zanikají, jiné 

vznikají. Za zlepšením situace ve firemním dárcovství oproti předchozím letům je tzv. 

společenská odpovědnost firem, tzv. CSR. 

O tom, co CSR je, se můžete v případě zájmu dozvědět na stránkách www.blf.cz, kde je 

zveřejněna publikace Společenská odpovědnost firem. 
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Ve vztahu k rozšíření možnosti získávání finančních prostředků pro smysluplné aktivity škol, 
měst a obcí a neziskových organizací je tento přístup větších firem a společností velmi 
užitečný a vítaný. 
 
 
Zpracoval kolektiv autorů Institutu komunitního rozvoje s využitím těchto zdrojů: 
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Společensky odpovědné firmy se chovají 
tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i 

vnějšího prostředí, 
aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly 

transparentní a obecně napomáhaly 
celkovému zlepšování stavu společnosti v 

rámci i nad rámec svého komerčního 
působení. 

Konkrétně se společenská odpovědnost 
projevuje integrací pozitivních postojů, 
praktik či programů do podnikatelské 

strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího 
vedení. Vyžaduje posun pohledu na vlastní 

společenskou roli z úrovně "profit only" 
(pouze zisk) k širšímu pohledu v kontextu 
dnes často zmiňovaných tří Pé - "people, 

planet, profit" (lidé, planeta, profit). 
Znamená fungování s ohledem na tzv. 

triple-bottom-line, kdy se firma soustřeďuje 
nejen na ekonomický růst, ale i na 

environmentální a sociální aspekty své 
činnosti. Neboť firma nefunguje izolovaně od 

okolního světa, ale je jeho 
přímou součástí. Navíc, hodnocení činnosti 

firmy jejím okolím a stav tohoto prostředí 
přímo ovlivňuje komerční úspěšnost firmy 

 


