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Chcete-li jako dobročinná organizace dosáhnout svých cílů, 
potřebujete od své komunity komplexní podporu – včetně 
finančních příspěvků. Finanční stabilita a nezávislost patří jistě 
mezi vaše stěžejní dlouhodobé cíle či alespoň přání. Efektivní 
plánování však může vaše přání posunout ke skutečnosti. 

 
„Bez okruhu příznivců ztrácí nezisková organizace smysl své 
existence a zároveň tím přichází o zcela zásadní zdroj své 
životaschopnosti.“

Jiří Bárta, dřívější ředitel Nadace VIA a mentor programu Stronger Roots  

 
Pokud neustále bojujete s pokrytím vašich nákladů a řešíte, jak 
udržet vaši organizaci v chodu i během několika příštích měsíců 
či let, je načase vytvořit si fundraisingovou strategii! Slova 
„strategie“ se nebojte – prostě to znamená, že si vytvoříte plán 
toho, co budete v určitém časovém období dělat, obvykle během 
následujícího roku nebo několika let, aby se vám podařilo získat 
dostatečné finanční prostředky pro vaši práci. Následující klíčové 
kroky vám pomohou vytvořit solidní fundraisingový plán.

#1 VÝCHOZÍ BOD
Začneme od základu. Váš tým musí zcela jasně chápat a sdílet 
pochopení toho, jaké je vaše poslání a hlavní cíle. Může vám to 
připadat samozřejmé, ale není ojedinělým jevem, když diskuse 
o poslání organizace odhalí rozdílné pohledy a někdy i protichůdné 
představy. Jsou to vaše sdílené hodnoty, problémy, překážky 
a cíle, které vás přivedly dohromady jako organizaci, včetně vaší 
širší komunity. Můžete se na vaší společné misi podílet různými 
způsoby – jako zaměstnanec, dobrovolník nebo dárce, ale musíte 
se shodnout na vašich primárních cílech. A na základě těchto cílů 
pak určíte své finanční potřeby.
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Musíte také vzít v úvahu vaše současné fundraisingové zkušenosti 
a výsledky, nastavit si realistické cíle, a vyřešit, jak se k nim 
dopracovat. Můžete k tomu využít různé metody, například SWOT 
analýza je jedním z populárních způsobů, jak odhalit vaše silné 
a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Také je důležité zhodnotit kapacity a potenciál vaší organizace 
a relevantní příležitosti, abyste mohli vytvořit realistický plán, 
obsahující potenciální příjmy i náklady. Pokud této části nevěnujete 
dostatek pozornosti, může se stát, že budete muset vaše plány 
později měnit a dosáhnete tak horších výsledků, než v jaké 
jste doufali.

#2 CÍLE A KANÁLY PRO FUNDRAISING
Teď si můžete vytyčit vaše fundraisingové cíle:

 ● Jaký obnos potřebujete a chcete získat?
 ● V jakém časovém období?
 ● Jak?
 ● Kolik do těchto aktivit můžete investovat?

Příklad: Do konce roku chcete získat 20 000 € od malých 
dárců a ze státních a firemních grantů a můžete pokrýt náklady 
v hodnotě 4 000 €.

Stojí za to zmínit, že úvodní fáze fundraisingu často vyžadují větší 
investice než fáze pozdější. Berte to ale tak, že tím postupujete ke 
splnění svých fundraisingových cílů. 
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Váš cíl je stanoven a můžete začít přemýšlet nad možnými 
zdroji příjmů: jaké zdroje máte k dispozici, kolik od každého 
očekáváte, jak toho můžete dosáhnout a jaké jsou s tím spojené 
náklady. Musíte specifikovat, které instituce a firmy a jaké skupiny 
malých dárců chcete oslovit, a také jaké aktivity nebo projekty 
chcete, aby podpořili. Je také třeba vytvořit relevantní a atraktivní 
informační balíčky, které se mohou lišit pro každou cílovou 
skupinu.

Příklad: Chcete od firem sponzorský dar v hodnotě 1 500 € na 
financování letního tábora pro následující rok. S vaší nabídkou 
kontaktujete 15 firem. Odpracované hodiny a další náklady budou 
podle vašich odhadů přibližně 3 000 €. Tuto aktivitu považujete 
za první krok ve vašich dlouhodobých fundraisingových plánech 
a předpokládáte, že během tří let budete mít 4–5 pravidelných 
firemních partnerů, kteří ročně darují 7 500 €.

#3 PLÁNOVÁNÍ KAPACITY
Abyste úspěšně získávali finanční prostředky, potřebujete 
si na to v organizaci vyhradit kapacity a čas. Pokud v rámci 
vaší organizace nemáte s fundraisingem zkušenosti, existuje 
mnoho způsobů, jak připravit váš tým: o fundraisingu toho bylo 
hodně napsáno, ale je ještě efektivnější porozhlédnout se po 
tréninkových kurzech nebo požádat odborníka o individuální 
konzultaci, například u své první kampaně.  

Také vám může chybět nutná infrastruktura, tedy fundraisingová 
platforma, administrační a finanční systémy a procesy, dobrá 
databáze, nástroj na rozesílání hromadných e-mailů, nebo ideálně 
kompletní CRM systém.
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#4 NASTAVENÍ MĚŘITELNÝCH CÍLŮ DEFINUJÍCÍCH 
SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY A NAČASOVÁNÍ
Je načase zamyslet se nad vašimi specifickými cíli, kterých chcete 
dosáhnout, a k nim přiřadit jednotlivé úkoly a jejich načasování. 
Mohou například zahrnovat:

 ● počet kampaní na individuální dárce, které spustíte
 ● počet nových dárců / pravidelných dárců a množství darů, 

které chcete získat
 ● počet firem, které chcete oslovit v určitém období
 ● počet nových firemních partnerství
 ● počet žádostí o granty, které chcete napsat

 
Na základě těchto cílů si můžete promyslet specifické úkoly, které 
budete muset splnit. Vytvořte si seznam úkolů s termínem jejich 
splnění a sledujte, jak se vám v celém procesu daří. 

CO DÁL?
Následující kroky se budou lišit podle typu fundraisingu 
a zahrnují již konkrétní plány: vytvoříte například plán kampaně 
pro malé individuální dárce, připravíte návrhy pro potenciální 
firemní sponzory atd. Dobré plánování vás pak povede k prvním 
fundraisingovým úspěchům. 
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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


