
Jak oslovit 
příznivce  
 a jak je zapojit 
do vašich aktivit

autor  
Vera Bécser,  
NIOK Foundation

PŘÍRUČKA 
Budování komunity  
pro neziskovky

The Stronger Roots Program



Chcete-li v dnešním online světě zaujmout a vybudovat si 
aktivní komunitu, musíte se nechat inspirovat marketingovým 
přístupem firem. Představte si, že vaše poslání je váš „produkt“ 
a vy chcete, aby byl mezi lidmi (zákazníky) co nejznámější 
a nejoblíbenější. Na rozdíl od byznysu však váš vztah se 
zákazníky prodejem produktu nekončí, ale naopak začíná.  

Abychom tomu porozuměli, musíme vědomě rozlišovat mezi 
dvěma často používanými pojmy – dosah/oslovení (outreach) 
a zapojení (engagement). Ve zkratce: je dobré oslovit co nejvíce 
lidí, ale to, že získáte něčí pozornost, ještě neznamená, že se 
stanou součástí vaší komunity. Pokud se vám ovšem podaří je 
nějakým způsobem zapojit do vaší práce a vytvořit si s nimi vztah, 
učinili jste první velký krok. Co to přesně znamená? 

Pokud se bavíme o oslovování lidí a dosahu (outreach), vaším 
cílem je předat vaše informace co nejvíce lidem. Někdy chcete 
oslovit vaše sledující na sociálních sítích, jindy se potřebujete 
zaměřit na zcela nové publikum. Vždy je to ovšem jednosměrný 
proces, který ovládáte vy. Dosah na sociálních sítích se dá 
jednoduše vyčíslit: kolika lidem se zobrazil váš příspěvek na 
jejich zdi, kolik lidí vidělo vaše video nebo četlo váš příspěvek. 
Jde o krátkodobý vztah a týká se jen specifického obsahu. Když 
zvyšujete dosah, vytváříte nějaký obsah a posíláte ho na cílovou 
skupinu a za pomoci statistik můžete vyhodnotit jeho úspěšnost: 
zda se vám podařilo oslovit plánovanou skupinu a jestli váš 
příspěvek vidělo dostatečné množství lidí.

Snaha zapojit lidi do vaší práce (engagement) je složitější, ale 
zato efektivnější. Pokud chcete vytvořit silnou komunitu, vyplatí 
se vám zaměřit se právě na způsoby zapojení. Vaším cílem totiž 
není jen oslovení co největšího množství lidí, ale také vybudování 
vztahů a interakce s těmi, kteří mají o vaše téma zájem.
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Abyste mohli lidi zapojit, musíte jim vytvořit příležitost k nějaké 
činnosti, kterou mohou udělat. Může se jednat o drobné úkoly, jako 
je hlasování, komentování či sdílení příspěvků na sociálních sítích – 
takové činnosti zvládnou i lidé, jejichž zájem o vás je na začátku 
a zatím se více zapojit nemohou či nechtějí. Jakmile si však k vaší 
organizaci vytvoří silnější pouto, můžete je požádat, aby podepsali 
petici, sdíleli své osobní příběhy či své názory na vaše téma. 
Sociální sítě nabízejí mnoho nástrojů, díky kterým můžete vytvořit 
různé úrovně angažovanosti vašich příznivců a postupně jejich 
zapojení prohlubovat.

Příklady různých stupňů zapojení na Instagramu: 

hlasujte v InstaStory → odpovězte anonymně na položenou 
otázku → sdílejte náš příspěvek → sdílejte svůj osobní zážitek, 
který s naším příspěvkem souvisí

Je důležité, aby tyto kroky byly součástí celkového přístupu – 
aby příznivci a followeři byli v souladu s vaší organizací a abyste 
společně pracovali na naplňování stejného cíle. To také znamená, 
že vaši příznivci jednají společně, interagují mezi sebou a vidí 
příspěvky svých „kolegů“, právě díky tomu postupně vzniká 
komunita. Je také důležité, aby „online persona vaší organizace“ 
(člověk, který zveřejňuje příspěvky, odpovídá na komentáře 
a celkově vystupuje za vaši organizaci) byla osobní, příjemná 
a dostupná (abyste ji jako příznivec mohli opravdu kontaktovat). 
Průběžné aktivní komentování příspěvků a odpovídání na 
komentáře je nezbytným nástrojem. Pokud na to ale nemáte 
kapacitu, můžete pro své příznivce uspořádat online událost 
Otázky a odpovědi, kdy se s nimi spojíte na stanoveném online 
místě ve stanovený čas.
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Zdá se to jednoduché, ale efektivní zapojování lidí do vašich 
aktivit není postavené jen na dobrých nápadech, ale především 
musí být zakódováno v celkovém přístupu vaší organizace. 
Ať už jde o získávání dobrovolníků, sbírání podpisů pod petici nebo 
fundraisingové kampaně, je důležité, aby všechny kampaně byly 
postaveny na jednotné komunikaci, která přispívá k naplňování 
vašich cílů a která lidi neustále vyzývá k aktivnímu zapojení a nabízí 
jim různorodé příležitosti. Čím více se zapojení jednotlivých lidí 
bude prohlubovat, tím větší a aktivnější komunita se bude kolem 
vaší organizace vytvářet. 

„Během vydávání newsletterů jsme zjistili, jak moc může obsah 
ovlivnit náš výsledný zásah. Zprávy, které jen obecně informovaly 
o naší práci, zaujaly čtenáře daleko méně než ty, které popisovaly 
dané téma osobně – stejně jako osobní zprávy a příběhy 
jednotlivců mají větší dopad než klasická zpráva v novinách.“ 
Andrea Kolozs, Amnesty International Hungary, na téma vydávání 
newsletterů 

Více informací:

Oslovování vs. aktivní zapojení 

leadingdifferently.com/2019/06/06/community-outreach-vs-
community-engagement/

Nástroj na hodnocení zásahu a zapojení

nexuscp.org/wp-content/uploads/2015/02/BTF-
DistinguishYourWork.pdf
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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


