
Proč  
potřebuje  
vaše organizace  
CRM systém?

autor 
Radoslava Nováková, konzultantka  
v oblasti fundraisingu

PŘÍRUČKA 
Budování komunity  
pro neziskovky

The Stronger Roots Program



Jedním z důležitých nástrojů pro vytváření komunity příznivců 
jsou databáze kontaktů a práce s nimi. V určité fázi růstu se 
musí každá nezisková organizace zamyslet, jaký potřebuje CRM 
systém (Customer Relationship Management, česky řízení vztahů 
se zákazníky), který by jí pomohl udržet si přehled o svých 
kontaktech a cílových skupinách, usnadnil a zefektivnil by práci 
s nimi a hlavně ji zautomatizoval. Čím dříve začnete využívat 
komplexní systém, tím méně problémů budete řešit s narůstajícím 
množstvím dárců a příznivců a usnadníte si tak vytváření komunity. 
V tomto článku proto shrnujeme několik rad a tipů, jaké systémy 
a nástroje jsou v současnosti k dispozici a jak s nimi můžete 
pracovat.

HLAVNÍ VÝHODY A FUNKCE CRM SYSTÉMŮ 
Největší výhodou CRM systémů je efektivní správa kontaktů. 
V systému máte jednotným způsobem uložená data svých 
kontaktů, můžete zde segmentovat vaši cílovou skupinu na 
základě různých indikátorů a přizpůsobit vaši komunikaci 
specifickým potřebám a zájmům jednotlivých segmentů.  
V CRM můžete také spravovat své dobrovolníky, či si udržovat 
aktuální kontakty na instituce, které oslovujete v rámci advokační 
práce. Snad nejužitečnější je pak váš CRM systém pro vaše kolegy 
z fundraisingu, neboť v něm mohou sledovat dary a dárce, vytvářet 
si fundraisingové reporty, mít přehled o zrušených platbách či si 
nastavit  automatické způsoby komunikace s dárci.
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CO BY MĚLA VAŠE DATABÁZE OBSAHOVAT?

 ● Kontakty (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, 
adresa a další možné identifikátory), ale také poznámky 
k jednotlivým lidem

 ● Historie vaší komunikace s těmito kontakty 
 ● Záznamy souhlasů týkajících se GDPR (s jakou komunikací 

a v jakém rozsahu vám dotyčná osoba dala souhlas) 

Pokud máte databázi nebo jiný integrovaný systém, který vám 
umožňuje posílat emaily (např. Mailchimp atd.), můžete si na 
jednom místě zaznamenávat celý proces emailové komunikace 
s dotyčnou osobou. Ideálně byste měli vidět všechny osobní 
informace kontaktu včetně historie darů, pokud jde o dárce. 
Pro účely fundraisingu je dobré propojit databázi s bankami 
nebo darovací platformou, např. darujme.cz.

Reporty a analýzy dat vám pomohou při sestavování budoucích 
strategií. Díky CRM se můžete na data podívat z různých úhlů, 
například můžete snadno zjistit, kolik jste za měsíc získali nových 
dárců nebo nových kontaktů, jaké jsou vaše příjmy, o kolik se 
snížily či zvýšily. Můžete také monitorovat počet odpracovaných 
hodin dobrovolníků, návratnost svých investic, klíčové ukazatele 
výkonnosti atd. Můžete tato data procházet a díky CRM je 
jednoduše filtrovat. A protože máte všechna tato data na jednom 
místě, neuniknou vám žádné informace.

CRM systém vám také pomůže, až si budete nastavovat 
strategickou komunikaci. V systému totiž můžete segmentovat 
jednotlivé cílové skupiny a nastavit různé komunikační kanály 
podle jejich relevantních charakteristik, například poslat 
jiný e-mail dárcům a jiný zase nově získaným kontaktům. 
V CRM můžete shromažďovat i statistiky ze sociálních sítí. 
Můžete například cíleně monitorovat, jaký druh příspěvků na 
sociálních sítích či jaký váš program se líbí různým cílovým 
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skupinám a na který nejvíc reagují, v jakou dobu klikají na vaše 
příspěvky a otevírají newslettery nebo na jaké téma nejvíce 
přispívají. Můžete si pak také nastavit, aby každá skupina od vás 
dostávala právě ten obsah, který jí nejvíc zajímá.

Také zde můžete nastavit automatizované emaily, například pokud 
do vaší databáze přibude nový kontakt, zařadí se do kategorie 
„cesta příznivce“ a tím pádem bude postupně dostávat sérii 
připravených e-mailů, které nejdřív představí vaši organizaci 
a posléze nastíní možnosti, jak se stát dárcem. Reaktivační e-maily 
vám pak mohou pomoci, abyste nepřicházeli o dárce v momentě, 
když se přestanou ozývat.  S modulem pro telefundraising také 
můžete nastavit automatické emaily následující po různých druzích 
telefonátů. Všechny tyto nástroje vám pomohou snadněji rozšířit 
a upevnit komunitu kolem vaší organizace.

CRM systémy nabízí mnoho různých funkcí: přípravu kampaní či 
uvítacích balíčků, péči o dárce (individuální, firemní, velké dárce), 
integraci různých jiných systémů, online fundraising, záznamy 
z e-shopu, modul pro telefundraising, nastavení automatizované 
komunikace, přehledy chování a cesty dárců/dobrovolníků/
příznivců až po analýzu dat. Musíte prozkoumat funkce, které váš 
CRM nabízí a rozvíjet ty, které vám nejvíce usnadňují vaši práci

JAK CRM SYSTÉM NEJLÉPE VYUŽÍT?
Pokud to vaše technologické schopnosti dovolí, snažte se 
vytvořit detailní databázi, kterou může využívat celá organizace. 
Automatizujte a integrujte vše, co půjde. Podívejte se na vaše 
kontakty strategicky s ohledem na rozvoj komunity a přípravu 
fundraisingových aktivit. Analyzujte data a chování vašich dárců 
a příznivců a sledujte vaše silné a slabé stránky. 
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JAKÝM CHYBÁM SE VYHNOUT?
Častými problémy, se kterými se neziskové organizace potýkají, je 
podceňování interních kapacit při zavádění CRM systému a jeho 
údržbě a také neochota změnit systém práce. Některé databáze 
vám hned zpočátku práci velmi usnadní (zvládnou dobře přesun 
databází a dat, nastavení procesů a výkazů či nabízejí externí 
podporu), ale i přesto to zabere čas a kapacitu, abyste si  vybrali 
tu správnou databázi, která bude pro vaše potřeby intuitivní 
a použitelná, a pak ji promyšleně nastavili tak, aby splňovala 
všechny vaše potřeby. 

Pokud se vydáte cestou vývoje vaší vlastní databáze, bude 
to „běh na dlouhou trať“. Budete potřebovat vývojáře a interní 
zaměstnance, aby systém nastavili podle vašich potřeb a zároveň 
flexibilně – mějte na paměti, že žijeme v době nepřetržitého vývoje 
nových digitálních nástrojů a aplikací. Vývoj vlastní databáze by se 
mohl velmi prodražit, takže je dobré v první řadě zvážit optimální 
poměr cena-výkon.

Databáze pravidelně čistěte. Jde o mylnou domněnku, že 
cílem je nashromáždit co nejvíce dat. Data neaktivních příznivců 
a staré chybné kontakty jsou zavádějící a je kontraproduktivní je 
uchovávat. Proto byste měli vaši databázi pravidelně aktualizovat 
a zajistit smazání dat, která už nejsou k užitku.

PRO JAKOU ORGANIZACI JE INVESTICE  
DO CRM VHODNÁ?
Tato investice je vhodná pro všechny neziskové organizace, které 
aktivně získávají finanční prostředky od dárců, které mají komunitu 
či síť dárců a příznivců a potřebují ji systematicky spravovat 
a opečovávat a které usilují o získávání nových dobrovolníků 
a kontaktů. 

10   Proč potřebuje vaše organizace CRM systém? 89



Dalším z rozhodujících faktorů je váš dlouhodobý cíl. Pokud máte 
v plánu rozvíjet a strategicky nastavovat externí komunikaci 
a segmentovat si různé cílové skupiny, není nic lepšího než využít 
systému, který vám dovolí tyto aktivity automatizovat. Musíte však 
vzít v úvahu kapacity v týmu potřebné nejen na uvedení systému 
do chodu, ale také na jeho pravidelnou „údržbu“ a rozvoj.

JAKOU OČEKÁVAT CENU?
Ceny se velmi liší. Můžete si vybrat systém, který používají jiné 
neziskové organizace, nebo firemní databázi. Popřípadě můžete 
zkusit najít organizaci, která vyvíjí svou vlastní databázi a má 
interní vývojáře a navrhnout jí, že budete sdílet náklady na její 
vývoj. Kromě pořizovací ceny ale musíte věnovat pozornost 
i měsíčním poplatkům, obzvláště pokud se rozhodnete pro firemní 
CRM systém. Ceny také mohou záviset na množství dat, jež chcete 
do databáze vložit, a na tom, které funkce chcete používat.

Cena za uvedení systému do provozu se může pohybovat 
v rozsahu od 200 € do 3000 € s ohledem na funkce, které CRM 
nabízí. Měsíční poplatky se pak pohybují od 25 € až do 1000 € 
podle množství dat a poskytované podpory. Nezapomeňte, že 
ceny licencí některých systémů se liší i podle množství uživatelů.

Naše doporučení je vybrat si databázi, kterou již úspěšně používají 
jiné neziskové organizace a do které je možné integrovat vaše 
stávající systémy.
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JAKÉ SPECIFICKÉ SYSTÉMY MŮŽETE ZVÁŽIT?
Salesforce: neziskové organizace mají slevu a firma nabízí 
externí podporu, takže potřebujete jen jednu interní osobu, 
která systém uvede do provozu, a můžete jej začít používat. 
(crm pro neziskovky.cz)

Péče o dárce: tato databáze je obzvláště vhodná pro 
fundraisingové účely, je transparentní a intuitivní, můžete si také 
spočítat přímé náklady na jejich webových stránkách. Systém 
vyvinula nezisková organizace. (peceodarce.cz)

Vlastní databáze: budete potřebovat vývojáře a interní osobu ve 
vaší organizaci, která se bude věnovat výhradně databázi.

Sdílená databáze: některé neziskové organizace, které vyvinuly 
vlastní databázi, se o ni mohou za určitých podmínek podělit. 

Sinch (onsinch.com): databáze dobrovolníků, která byla 
vyvinuta pro práci s dobrovolníky na festivalech. Velmi zajímavá 
platforma, pokud se vaše komunita skládá pouze z dobrovolníků. 
(vlnapomoci.cz).

Ale existují I další systémy, které neziskové organizace používají 
ke svým účelům, jako například Navision Dynamics, Access, Civi, 
Friends (MS Access97), DonorPerfect a mnoho dalších.

Pokud chcete vaši organizaci posunout kupředu, stojí investice 
do CRM systému opravdu za zvážení. Vaše vnitřní fungování bude 
díky ní flexibilnější, efektivnější a transparentní a navenek vaše 
organizace posílí vztahy s dárci a příznivci a tím zesílí i dopad vaší 
práce na společnost.
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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


