
Kdo tvoří  
vaši 
komunitu 
příznivců?

autoři  
Zsófia Makádi, Renáta Scheili, Vera Bécser,  
NIOK Foundation

PŘÍRUČKA 
Budování komunity  
pro neziskovky

The Stronger Roots Program



V našem pojetí komunita příznivců zahrnuje lidi nebo i další 
organizace, které mají stejné cíle jako vy a různými způsoby se 
podílejí na jejich naplňování. Podporují a sdílejí vaše kampaně, 
účastní se vašich akcí, zapojují se jako dobrovolníci nebo vaše 
projekty finančně podporují. V našem pojetí to tedy nejsou jen ti, 
kteří žijí v místě působení vaší organizace, ale mohou to být i lidé 
z geograficky vzdálených míst, kteří vás podporují.  
Důležité je, že jsou s vaší organizací (a ideálně i mezi sebou) 
spjati tak intenzivně, že společně vytvářejí rozmanitou a aktivní 
komunitu, která přináší prospěch jak vaší organizaci, tak jim 
samotným. Jaké skupiny tedy mohou být základem vaší 
komunity příznivců a jak mohou vaši organizaci posílit? 

KLIENTI, PŘÍJEMCI POMOCI A DALŠÍ PŘÍMO  
ZAPOJENÉ OSOBY 
Jsou to lidé, kterých se vaše téma osobně dotýká. Mohou to 
být například klienti organizací, které poskytují sociální služby 
(včetně lidí v krizi, například bezdomovci), ale i další nepřímo 
zainteresované strany (například pokud řešíte vzdělávání, mohou 
to být rodiče dětí, učitelé, ředitelé, školní inspektoři apod.). Mohou 
to tedy být ti, kteří od vás potřebují pomoc, ale i ti, kteří ji nabízejí 
a na řešení problému s vámi spolupracují. 

Důvěryhodné, efektivní a inkluzivní organizace umožňují 
zástupcům těchto skupin, aby byli zastoupeni ve správní radě, 
nebo třeba v neformální poradní radě či měli jinou možnost, jak se 
vyjádřit k fungování dané organizace či její práci. Jejich zkušenosti 
a hluboká znalost daného tématu jsou pro tým nezbytné, už jen 
proto, aby programy dané organizace reagovaly na skutečné 
potřeby těch, kterým chtějí pomoci. Organizace proto aktivně 
získávají zpětnou vazbu a zjišťují názory těchto skupin a využívají je 
při plánování, vytváření a realizaci svých programů či projektů. 
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Pokud tomu tak není, je důležité odhalit příčiny a začít podnikat 
kroky směrem k většímu zapojení zainteresovaných skupin na 
fungování organizace. Prvním krokem může být třeba uspořádání 
fokusní skupiny s těmito lidmi, abyste získali jejich zpětnou vazbu 
na svou práci. Nebo můžete některé z nich zapojit jako členy 
vašeho poradního sboru, či někoho přímo zaměstnat.  

DOBROVOLNÍCI A AKTIVISTÉ 
Ne každá organizace využívá intenzivně dobrovolníky, 
pravděpodobně všechny však mají kolem sebe příznivce, 
kteří v určitém momentu poskytují své schopnosti a čas. 
V mnoha menších organizacích je běžné, že mezi zaměstnanci 
a dobrovolníky nebo aktivisty neexistuje přesná dělící čára, 
protože všichni aktivně podporují dané téma a napřímo se 
podílejí i na práci na něm. Pro dobrovolníky je téma velmi důležité 
a organizace jim dává příležitost na něm aktivně pracovat.  
Kromě toho je jejich klíčovou motivací i pocit sounáležitosti 
s týmem – jeden člověk by neměl sílu bojovat za specifický cíl sám, 
ale když se zapojí do existující komunity, vidí, že svou prací přispívá 
k vyššímu celku a že všichni společně posunují problém k řešení. 

Aby organizace využila práce dobrovolníků efektivně, je důležité 
poskytnout jim různorodé příležitosti a způsoby, jak se zapojit, 
ale i možnost, aby mohli ovlivnit podobu toho, jak organizace 
pracuje. Jednoduchým krokem je dobrovolníky pravidelně žádat 
o zpětnou vazbu a vytvořit systém, aby se jejich podněty dostaly 
k odpovědným zaměstnancům. Chcete-li komplexnější přístup, 
můžete v organizaci vybudovat různé stupně toho, jak se mohou 
dobrovolníci zapojit, nabídnout jim mentoring či je zapojit i do 
plánování a realizace hlavních programů organizace.
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DÁRCI
Dárci jsou velmi důležitou součástí vaší komunity. Dárcovství 
vyžaduje stejnou míru angažovanosti a odhodlání jako 
dobrovolnictví: ačkoliv dárci obvykle tolik nepociťují, že jsou 
součástí komunity, i oni darují pro pocit, že se podílejí na dobré věci.  
Silná základna dárců může vaší organizaci poskytnout finanční 
stabilitu a profesionální nezávislost, která vám umožňuje aktivně 
vystupovat na podporu vašeho tématu. Kromě finanční podpory 
vám ale mohou dárci poskytnout také morální podporu a přispět 
k tomu, aby vaše organizace měla větší komunikační ohlas 
a dopad. Například v crowdfundingové kampani můžete zapojit 
dárce jako ambasadory, kteří mohou na sociálních sítích sdílet své 
vlastní příběhy a tím vaši kampaň zviditelnit.

PROFESIONÁLNÍ PARTNEŘI
Vašemu tématu se jistě věnují i další organizace, instituce či lidé, 
a to mnoha různými způsoby. Ve spolupráci s jinými neziskovými 
organizacemi, partnery ze soukromého sektoru, státními 
institucemi, výzkumnými pracovníky a dalšími můžete zvýšit 
svůj dopad, oslovit více lidí či implementovat složitější programy. 
Tato spolupráce může mít vliv na vás i vaše partnery – všichni 
mohou zlepšit své vlastní aktivity, když se navzájem obohatí 
o své zkušenosti.

LIDÉ, KTERÉ TÉMA ZAJÍMÁ, A PŘÍZNIVCI
Někteří lidí se ještě nezapojili do vašeho tématu přímo, ale téma 
pro ně začíná být důležité nebo zajímavé. Ti, kteří si vytvořili 
názor nebo prvotní zájem o vaše cíle, již učinili první kroky 
k vaší organizaci.

Organizace nebo komunita, která jim zprostředkuje důvěryhodné 
informace, jim může pomoci dané téma pochopit. Pro organizaci je 
tento počáteční vztah velmi cenný, protože může  postupně takové 
lidi zapojit a získat nové příznivce, ale také proto že tak může 
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vyvolat širší diskusi o daném tématu. Aby toho byla organizace 
schopna, musí ale umět dobře komunikovat – umět oslovit a udržet 
si ty, kteří projeví zájem, srozumitelně vysvětlit, co a jak dělá a jaký 
to má dopad.

LIDÉ S ROZHODOVACÍMI PRAVOMOCEMI  
(DECISION MAKEŘI)
Když dobře zakořeněná a profesionálně věrohodná organizace 
zastupuje nějaké téma (advokační práce), může dosáhnout 
systémové změny. Jedná přitom s poslanci, úředníky, ministry 
a dalšími osobami, které mají rozhodovací pravomoci. I ti mohou 
být součástí vaší komunity. Zatímco oni vám pomáhají dosáhnout 
vašich cílů a měnit systém, pro ně je (alespoň v ideálním světě) 
důležité, když jim v rozhodnutích v konkrétní oblasti pomáhají 
odborníci a důvěryhodné organizace, na které se mohou obrátit pro 
informace a znalosti.

ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
Váš tým tvoří lidé, kteří jsou obvykle velice nadšení pro danou věc. 
A budování komunity příznivců je téma, které se prolíná všemi 
vašimi programy a procesy. Pamatujte proto, že i ti, jejichž náplň 
práce se může zdát pro budování komunity ne tak podstatná (třeba 
účetní, či sociální pracovníci), by měli být do procesu budování 
komunity zahrnuti – měli by například vědět, proč je fundraising 
pro vaši organizaci důležitý a na koho mohou směřovat potenciální 
dárce, či jak se mohou sami zapojit do vytváření dobrého jména vaší 
organizace (například šířením vašich zpráv na sociálních sítích). 

Vaši bývalí zaměstnanci jsou také důležitou skupinou, už jen proto, 
že mohou vaše téma šířit mezi nové lidi. Také členové správních 
rad mohou zastávat více rolí než jen tu oficiální – mohou například 
podpořit vaši organizaci svými zkušenostmi a nabídnout odborné 
konzultace, nebo pomoci s hledáním a oslovováním nových 
potenciálních dárců, apod.
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Výše zmíněné skupiny a také možnosti jejich zapojení se 
samozřejmě mohou různě prolínat. Někdy může nějaký člověk 
oslovit vaši organizaci, protože potřebuje pomoci, později se ale 
z něj může stát dobrovolník a nakonec i zaměstnanec. Bývalý 
dobrovolník, který už najednou nemůže dát svůj čas, se zase 
může stát dárcem nebo pomoct s šířením vašich informací na 
své kontakty. 

Znát téma, za které se člověk chce postavit, a přitom se stát 
součástí komunity, která na tématu pracuje, dává hluboký smysl, 
a proto často angažovanost nekončí jedním úkolem, ale může se 
prohlubovat. Někdy se může člověk z tématu na krátký čas vzdálit, 
ale nikdy se úplně neztratí z dosahu, a pak přivítá příležitost znovu 
se zapojit. Budování komunity příznivců je tak ve své podstatě 
nikdy nekončící proces, ve kterém organizace cíleně rozšiřuje 
okruh lidí, kteří ji obklopují, a zahrnuje je do svých aktivit.
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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


