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Strategie pro budování komunity příznivců je zastřešující 
strategie – měla by tedy být založená na celkové dlouhodobé 
strategii organizace a měla by se také odrážet například ve 
fundraisingové a komunikační strategii a plánech. Pokud máte 
tyto dokumenty zpracované, ale neobsahují aspekty budování 
komunity příznivců, doporučujeme, abyste je revidovali 
a přemýšleli, jak zahrnout prvky vytváření komunity do všech 
budoucích aktivit a plánů organizace.

V tomto článku popíšeme krok za krokem, jak formulovat 
strategii pro budování komunity příznivců, jaké otázky si musíte 
v organizaci zodpovědět, abyste takovou strategii vytvořili, a jaké 
další kroky jsou potřeba, abyste mohli od plánů přejít k činům.

 
 
ČTYŘI KROKY, JAK PŘIPRAVIT STRATEGII  
PRO BUDOVÁNÍ KOMUNITY PŘÍZNIVCŮ

Zhodnoťte vaši  
současnou  

situaci a metody

Definujte strategii 
jak dosáhnout 

a monitorovat vaše cíle

Vytvořte akční plán  
a začněte podle  

něj konat.

Nastavte chytré cíle 
pro budování 

komunity
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KROK 1: ZAČNĚTE ZHODNOCENÍM VAŠÍ 
SOUČASNÉ SITUACE A METOD 
Podívejte se, jak jste na tom se snahou o vybudování komunity 
právě teď a jak byste mohli tyto snahy vylepšit, abyste dosáhli 
svých cílů: 

1. Zhodnoťte současnou externí a interní situaci 
Jaká jsou specifika prostředí, ve kterém vaše organizace působí? 
Jak vaši práci ovlivňují vláda, zákony a vyhlášky, mediální scéna, 
komunikační a technologické trendy, společenská atmosféra 
a ekonomika? Jak výše zmíněné aspekty ovlivňují vaše cíle, 
aktivity, zaměstnance, klienty, sponzory, dobrovolníky (nebo 
jakékoli jiné blízké vztahy v rámci vaší komunity)? Jak tyto trendy 
ovlivňují vaše snahy o získání finanční podpory, vaši externí 
komunikaci a osvětovou činnost? Mají dopad na počet dárců, 
dobrovolníků a příznivců vaší organizace?

Na základě těchto závěrů si můžete stanovit příležitosti a hrozby 
při budování komunity příznivců pro vaši organizaci.

2. Zhodnoťte své dosavadní úsilí
V jaké fázi budování komunity příznivců se vaše organizace 
nachází právě teď? Prodiskutujte vaše předchozí snahy, zamyslete 
se nad předešlými překážkami, které vaší organizaci bránily 
v rozšíření vaší komunity, a definujte si hlavní problémy (např. 
malá diverzita finančních zdrojů, neaktivní příznivci, jednosměrná 
komunikace, nízká publicita atd.)

Zhodnoťte také vaše interní kapacity pro vytváření komunity 
příznivců. Jak silná je motivace vaší organizace vytvářet komunitu? 
Máte už plány a strategie jak postupovat? Máte dostatečné lidské 
kapacity a finanční zdroje k uskutečnění potřebných aktivit? 
Jak dobře znáte své publikum: máte konkrétní informace, proč vás 
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podporují, jaké jsou jejich zájmy a co se jich osobně dotýká? 
Zaměřujete se vědomě na budování vztahů? Je vaše komunikace 
postavená na potřebách a zájmech vašeho publika? Jak dobře jste 
schopni oslovit různé skupiny kolem vás?

Tyto odpovědi vám pomohou stanovit vaše silné a slabé stránky 
v budování komunity příznivců.

3. Analyzujte své současné cílové skupiny a jejich vztah 
k vašemu poslání 

Vytvořte si seznam a popis svých současných příznivců 
a zamyslete se, jak vám mohou pomoci naplňovat vaše cíle. 

Kdo jsou? (například klienti, zaměstnanci a členové správní rady, 
dobrovolníci, dárci, jiné neziskové organizace, média a novináři, 
partneři z byznysu či státní správy atd.) 

Jaký mají vztah k vaší organizaci? Jsou to aktivní nebo pasivní 
podporovatelé? Jak moc se zapojují (např. využívají vašich služeb, 
pravidelně přispívají finanční částkou, účastní se akcí, podepisují 
petice, sledují vaše kanály na sociálních sítích, sdílejí a líbí se jim 
vaše příspěvky)? 

Jak tyto skupiny přispívají k naplnění vašich cílů? Přispívají 
k udržitelnosti vaší organizace? Poskytují potřebné znalosti 
a schopnosti? Zvyšují mediální dosah vaší organizace? Šíří vaše 
dobré jméno? 

Pokuste se najít data nebo alespoň odhadněte počet členů 
různých skupin a jejich dopad. Můžete použít následující tabulku.
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Jak si představujete, že by měla vaše komunita vypadat? 
V další fázi stojí za to zjistit, zda je současná velikost a struktura 
vaší komunity příznivců dostatečná k naplnění cílů vaší organizace. 
Jak by mohla silnější, robustnější a rozmanitější komunita přispět 
k tomu, aby vaše organizace dosáhla svých cílů efektivněji? Jaké 
cílové skupiny by mohly být nejdůležitější pro dosažení vašich cílů 
a jak by se měly ideálně zapojit? 

Znovu vyplňte tabulku a představte si v ní ideální situaci za 
dva až tři roky. Zaměřte se na každou cílovou skupinu zvlášť 
a připomeňte si závěry o vašich příležitostech, hrozbách, silných 
a slabých stránkách, které vám pomohou získat nové nápady – 
napadla vás nějaká nová cílová skupina, kterou byste měli oslovit? 
Napadly vás nové příležitosti nebo silné stránky, které by mohly 
obohatit vaše dosavadní snahy o získání příznivců? 

Cílová skupina Typ skupiny Velikost skupiny Úroveň nebo druh 
zapojení / podpory

Jak přispívají 
k naplnění 
vašich cílů

pravidelní 
individuální dárci

dárci 20 lidí 60 000 Kč ročně dlouhodobá 
udržitelnost

partnerské 
neziskové 
organizace

partneři 3 organizace advokační práce změna 
legislativy, 
systémová 
změna

…
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KROK 2: NASTAVTE CHYTRÉ (SMART) CÍLE 
PRO BUDOVÁNÍ KOMUNITY
Zanalyzovali jste si výše zmíněné oblasti? Pak pokračujte tím, že 
si stanovíte specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově 
omezené cíle pro budování komunity příznivců. 

Jak na to, vám ukážeme v příkladu níže, kde se zaměříme na jednu 
z nejdůležitějších skupin podporovatelů – dobrovolníky.

Příklad: 

1. Jak by změna ovlivnila vaše poslání?
Popřemýšlejte, jaký dopad bude mít vaše úsilí získat více 
dobrovolníků na efektivitu vaší organizace. Jaké očekáváte 
výsledky?

Když rozšíříme naši síť dobrovolníků a zvýšíme jejich zapojení, 
budeme schopni postarat se v následujících dvou letech 
o desetkrát více klientů.

2. Definujte, jakým způsobem byste chtěli, aby se vaše 
komunita rozrůstala, nebo více popojila s vaší organizací

Zdvojnásobíme počet dobrovolníků (z 200 na 400) 
a zdvojnásobíme množství hodin odpracovaných dobrovolníky 
(z 500 na 1000).

3. Definujte cíle spojené s lidskými a administrativními 
kapacitami ve vaší organizaci k naplnění vašeho cíle

Zaškolíme zaměstnance v online komunikaci, aby uměli efektivněji 
používat sociální média. Vypracujeme postupy, jak motivovat 
a udržet si dobrovolníky.
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KROK 3: POPIŠTE STRATEGII, JAK DOSÁHNOUT 
NAVRŽENÝCH CÍLŮ A JAK JE MONITOROVAT 
Zaměřte se na každý z vašich cílů zvlášť a definujte jasné kroky, 
jak jich dosáhnete. Co máte v plánu dělat, jaké mají být výsledky 
daných činností a jaké vynaložíte náklady? Zamyslete se nad tím, 
jak se vaše plány promítnou do vaší komunikace, fundraisingu, 
managementu dobrovolníků nebo do advokační práce.

Vaše rozhodnutí musí být založená na výše zmíněných krocích ale 
také na předchozích zkušenostech a výsledcích. Pokud váháte, 
můžete oslovit i odborníky, aby vám pomohli najít metody, které jsou 
nejlepší s ohledem na dostupné kapacity a možnosti vaší organizace.

Příklad: 

Cíl: Chceme zvýšit dosah k mladým lidem o 20 % do konce roku, 
aby měla naše organizace přímý kontakt s mladší generací a mohla 
v dlouhodobém měřítku ovlivňovat jejich pohledy a názory na životy 
lidí s postižením (SMART cíl). 

Možné aktivity: Provedeme průzkum formou patnácti rozhovorů 
se současnými příznivci z řad mládeže, abychom zjistili, jak a proč 
podporují naši organizaci. Na základě průzkumu vytvoříme informační 
balíčky a budeme experimentovat s novými komunikačními nástroji, 
abychom oslovili více mladých lidí, aby nás začali sledovat na 
Instagramu a aby se přihlásili k odběru našeho newsletteru.

Indikátory: 1) naše organizace si založí Instagramový profil,  
2) do konce roku bude mít profil 1000 sledujících, 3) 500 mladých lidí 
začne odebírat náš newsletter.

Náklady: Odhadované náklady pro dané kroky budou 2000 euro.
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KROK 4: AKČNÍ PLÁN & MONITOROVÁNÍ 
AKTIVIT A CÍLŮ
Akční plán není vždy součástí strategie, ale může vaší organizaci 
pomoci, abyste všechny aktivity realizovali. S pomocí výše 
zmíněných kroků ho můžete snadno vytvořit. Akční plán obsahuje 
cíle a aktivity s nimi spojené, časovou osu aktivit a klíčových 
uzávěrek, osoby zodpovědné za provedení specifických aktivit 
a indikátory, abyste mohli kontrolovat splnění svých cílů. 

A když máte akční plán, tak… začněte uskutečňovat a pravidelně 
monitorovat svou strategii pro budování komunity příznivců!
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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


