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V dnešní době se každý z nás může snadno zapojit do dění kolem 
sebe. Stačí jen jedno kliknutí a můžeme se postavit za věc, na které 
nám záleží. Druhým kliknutím můžeme sdílet náš příběh a vyzvat 
přátele, aby se také zapojili. A pokud chceme udělat ještě víc, 
můžeme se stát dobrovolníky nebo přispět finančně neziskové 
organizaci, která se tématu věnuje. Ať už se k těmto aktivitám hrdě 
a nahlas hlásíme, nebo je děláme v tichosti, v každém případě 
nám dávají možnost seznámit se a spolupracovat s lidmi, kteří 
smýšlejí podobně. A my máme pocit, že jsme jedna skupina, jedna 
komunita či – chcete-li – jeden kmen.  

Ať už se jedná o systémovou změnu nebo jednorázovou pomoc 
lidem v nouzi, vždy je efektivnější a jednodušší jednat ve 
spolupráci s ostatními. Pokud jste schopni se postavit za nějakou 
věc s hlubokým osobním odhodláním, je pravděpodobné, že v tom 
nejste sami a že se připojí i další.

Budování komunity příznivců se zaměřuje právě na tuto 
myšlenku: pojďme najít ostatní, kteří smýšlejí podobně jako 
my, a vytvořme jim příležitosti, aby se mohli svým vlastním 
způsobem věnovat práci směřující k našemu společnému cíli.

DOBŘE, ALE PROČ JE TO DŮLEŽITÉ PRO  
VAŠI ORGANIZACI?
Teď si možná myslíte, že tohle všechno je moc hezké, ale 
v každodenní práci vám to moc nepomůže. Střechou místní 
školy bude pořád zatékat, starosta na vás pořád nebude mít 
čas a i nadále budete ve třech dělat práci za deset lidí. Budování 
komunity příznivců samozřejmě není všelék (i když si to tak trochu 
myslíme). Ale není to ani abstraktní myšlenkový experiment. 
Budování komunity příznivců je soubor konkrétních aktivit 
a strategií, jež vám umožní poznat lidi, kteří se o vaše téma zajímají, 
přivést je k vám a dát jim příležitost zapojit se. Těmito články 
vám chceme tyto aktivity přiblížit a vysvětlit je na příkladech 
z praxe. Jsou určeny neziskovým organizacím, skupinám 
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aktivistů, společenským hnutím – všem, kteří chtějí spolupracovat 
s ostatními a dosáhnout skutečné změny.

„Kdo chce být viděn a slyšen, kdo chce něco změnit, bez 
podporovatelů, příznivců, ambasadorů a šiřitelů dobrého jména se 
neobejde. A je jedno, zda se bavíme o komerční, nebo neziskové 
organizaci.“
Daniela Velová, ředitelka komunikace ve společnosti Direct People, 
mentorka programu Stronger Roots

Dobrá zpráva je, že nemusíte začínat od nuly. Pokud pracujete 
v neziskové organizaci, pravděpodobně již teď děláte hodně 
aktivit, které přispívají k vytváření komunity příznivců, ačkoli to 
zatím nebyl váš explicitní cíl. Komunikace, fundraising, práce 
s dobrovolníky i spolupráce s nejrůznějšími partnery – všechny 
tyto a další oblasti mají klíčový význam pro budování komunity.

 ● Vaše projekty, jejich plánování a měření dopadu

Získat názory na vaše plány od širšího spektra lidí není 
vždy snadné. Ale pokud chcete být schopni reagovat 
na skutečné potřeby, musíte se na ně zeptat právě těch, 
kterých se daný problém dotýká. Silná komunita příznivců 
vám poskytne základ pro upřímnou, hlubokou a efektivní 
diskuzi a přinese vhled, nové nápady a užitečnou 
zpětnou vazbu.   

 ● Komunikace

Jak nejlépe představit svou organizaci a vysvětlit, proč 
je vaše práce důležitá? Musíte samozřejmě vědět, ke 
komu a proč mluvíte. Jedním z prvních kroků v budování 
komunity je snaha zjistit motivaci těch, se kterými chcete 
pracovat nebo od kterých očekáváte podporu. Díky tomu 
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s nimi budou vaše myšlenky a cíle lépe rezonovat, což 
povede k hlubším vztahům a efektivnější spolupráci. 

 ● Fundraising

Fundraising zajišťuje finanční podporu pro vaše aktivity 
a umožňuje vám nezávislé fungování, zároveň je ale 
i skvělou příležitostí jak posilovat vaši komunitu. Pro mnoho 
lidí je právě dar způsobem jak vyjádřit, že je pro ně vaše 
práce důležitá.

 ● Mobilizování dobrovolníků a aktivistů

Čím silnější komunita kolem specifického tématu vznikne, 
tím větší je množství lidí, kteří zasvětí hodiny práce, 
znalosti, schopnosti a nápady, aby dosáhli vytyčeného cíle 
a aby jejich hlasy vyvolaly změnu. Pro organizaci, která je 
takto přivede dohromady, je důležité vytvářet s nimi a mezi 
nimi rozmanité, fungující a plnohodnotné vztahy, tedy 
vytvářet z jednotlivců komunitu.

Vše výše zmíněné vám může pomoci vybudovat silnou 
komunitu příznivců, dárců, dobrovolníků, partnerů a dalších 
lidí. Vaše organizace díky tomu bude silnější, efektivnější 
a pevněji zakořeněná ve společnosti, bude schopna lépe 
reprezentovat zájmy a potřeby lidí, mobilizovat je ke společné akci, 
oslovovat nové skupiny a získávat více finančních prostředků. 
Z dlouhodobého hlediska bude vaše organizace schopna 
dosáhnout výraznějších změn, stane se nezávislejší a udržitelnější 
a udrží si svou legitimitu. 
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Tento text je součástí příručky 
Budování komunit pro neziskovky, 

která vznikla v rámci programu 
Stronger Roots. 

Cílem programu Stronger Roots je posílit odolnost a stabilitu 
neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku 

a přispět k jejich většímu propojení se společností. 
Program realizuje Nadace OSF ve spolupráci s českým 
think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej 

spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation. 

Nadace OSF
www.osf.cz


