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SLOVO FILANTROPIE

pochází z řeckého slova filein – milovat a anthrópos – člověk, tedy láska
k člověku. Filantropie pak znamená humanisticky motivovanou dobročinnost,
dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného
účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli.

NALIJME SI ČISTÉHO VÍNA.

LZE S PODNIKATELI
SPOLUPRACOVAT?



Mnozí lidé si kladou otázku, zda se vůbec dá nalézt
model vztahu mezi neziskovými organizacemi a podnikatelskými
subjekty. Odpověď je nasnadě. Jsou to
právě neziskové organizace, které firmám
se zájmem o veřejné projekty dávají možnost organizovaně a smysluplně „konat
dobro“. Díky svým dlouholetým zkušenostem a znalostem prostředí dovedou
tento potenciál nasměrovat správným
směrem. Konfrontační rétoriku nahrazuje dialog a snaha o spolupráci. Stále
více firem si uvědomuje, že neziskové organizace jsou ideálním partnerem. Jsou
flexibilní, nebyrokratické a mají blízko
občanům. Hlavně však mají potřebné
znalosti a lidský potenciál. Spolupráce
s nimi se firmám vyplácí a stojí je mnohem méně úsilí, než pokud by se některé
cíle pokoušely realizovat samy. Pro neziskové organizace je tento druh spolupráce taktéž přínosem, neboť jim přináší
prostředky na činnost, prestiž a možnost
přímo působit na firmy. Nelze samozřejmě generalizovat, nicméně výhody
strategické spolupráce
si obě strany stále více
uvědomují.

PETR ANDRLE
Realizátor burzy
v Bruntále 2004–2005





Vážení čtenáři, příznivci Burzy filantropie
a především její budoucí
realizátoři,

těší nás, že se Vám dostala do rukou Metodika Burzy filantropie, což značí Váš zájem
o ni samotnou i o její další rozvoj. Fenomén Burzy filantropie, který do své současné podoby dozrál v Pardubickém kraji,
se začíná šířit do dalších míst naší země.
A právě z toho důvodu vznikla potřeba vytvořit soupis znalostí a několikaletých praktických zkušeností do přehledného rámce,
z něhož má být pro každého budoucího
realizátora Burzy filantropie patrné, jak celou její realizaci úspěšně zvládnout. Burza
filantropie se neustále vyvíjí a prakticky každý rok zažívá jistou, byť i patrnou úpravu,
která ji posouvá opět o něco dále. Ambicí
proto bylo předat know-how, které se několik let vybrušovalo. Pokud sdělení obrátíme, pak smyslem metodiky je usnadnění
práce a úspora času i energie budoucích
organizátorů. Díky radám z praxe se totiž
vyhnou neefektivním řešením a naučí se
předcházet mnoha případným komplikacím při realizaci.
Nezbývá tedy popřát nic jiného než hodně
zdaru a klidu při rozšiřování burzy do nových míst. Nechť je Metodika Burzy filantropie
dobrým průvodcem.
Tým Burzy filantropie



PŘEDSTAVENÍ
BURZY FILANTROPIE

Burza filantropie je transparentní nástroj, jehož prvotním cílem je podpora nestátních neziskových organizací (NNO). Tento unikátní projekt zároveň nabízí
setkání zástupců z podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy v jednom okamžiku.
Jedná se vlastně o obdobu pořadu „Den D“, jak je
známe z České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o přízeň investorů. V případě Burzy filantropie
prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí
se o materiální nebo finanční podporu donátorů z řad
podnikatelů a veřejné správy.
První pilotní Burzy filantropie se uskutečnily v roce
2011 a to celkem na osmi místech v Pardubickém kraji. Smyslem tohoto „nultého ročníku“ bylo představit
ideu burzy a simulovat její průběh. V pilotní fázi burza
zaznamenala úspěch ve všech třech sektorech, a proto
se Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) rozhodla
pokračovat i do budoucích let. Od roku 2012 se tedy
pravidelně konají Burzy filantropie s reálnými prostředky donátorů. Nejprve se burzy konaly ve všech
čtyřech okresech Pardubického kraje, kde donátoři
mohli podpořit neziskové organizace a jejich projekty
v regionu, ke kterému mají bližší vztah. V současné
době se Burza filantropie začala rozvíjet a expanduje
i do dalších krajů a stává se tak více a více populární.
Velký úspěch burz vyvolal nadšení také u samospráv
obcí, které se poptávaly po konání vlastní místní Burzy filantropie. Po konzultaci s Koalicí nevládek Pardubicka se uskutečnily místní burzy ve městech Letohrad a Svitavy.
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SUBJEKTY

VSTUPUJÍCÍ DO

BURZY FILANTROPIE

A JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
V této kapitole jsou definovány jednotlivé subjekty,
které vstupují do Burzy filantropie, a jsou zde upřesněny aktivity daných subjektů. Dále jsou vymezeny
jejich práva a povinnosti.

ORGANIZÁTOR
V případě Pardubického kraje je organizátorem Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj.
Úkoly organizátora:
• zabezpečení plynulého chodu Burzy
filantropie,
• zabezpečení etické a respektující komunikace s donátory,
• vyzvání neziskových organizací k přihlášení
projektů a jejich zveřejnění na webových
stránkách burzy,
• bezpečné předání přihlášených projektů donátorům,
• zajištění přípravných seminářů pro neziskové organizace s cílem zvýšit kvalitu psaných projektů a jejich prezentace.
Seminář „Jak napsat projekt do Burzy filantropie“
•

online vyplnění formuláře – přihlášky na webu Burzy filantropie.

•

jak napsat krátkou anotaci projektu a sestavit SMART cíle projektu.

Seminář „Jak uspět na Burze filantropie“
•

vybraní účastníci prezentují projekt před fiktivními donátory, od kterých dostanou
rady a tipy z minulých let.

Metodika Burzy filantropie
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Práva a povinnosti organizátora:
• organizátor pořádá Burzu filantropie s ohledem na regionální působení
firem, které jsou ochotny zapojit se do role finančních partnerů (donátorů) nebo partnerů (například mediální partner) a taktéž neziskových
organizací,
• v případě Burzy filantropie na sebe nebere žádnou zodpovědnost za:
º realizaci podpořených projektů,
º za plnění příslibů podpory ze strany partnerů,
º za vztahy vzniklé mezi všemi třemi zapojenými sektory na Burze
filantropie a po jejím konání,
• poskytne logolink Burzy filantropie podpořené neziskové organizaci
pro účely jeho zveřejnění,
• poskytne neziskové organizaci formuláře související s podáním projektu a informováním o průběhu projektu,
• zavazuje se k medializaci donátora formou zveřejnění loga donátora na
webových stránkách Burzy filantropie,
• je povinen komunikovat s donátorem a neziskovou organizací
o Burze filantropie,
• je povinen zajistit vše potřebné k samotné realizaci
Burzy filantropie,
• má právo na zrušení Burzy filantropie bez
udání důvodu.

DONÁTOR
Donátor podporuje neziskové organizace.
Forma podpory může být finanční, materiální či poskytnutí služby potřebné k danému projektu (např. grafické služby, tisk,
ceny pro děti do soutěží, poradenství). Rozlišujeme, zda je donátor z veřejné správy či ze
soukromého sektoru.
V případě soukromého sektoru se může jednat například o právnickou osobu, fyzickou osobu podnikající
na základě živnostenského oprávnění nebo osoby podnikající na základě jiného zákona (např. právník). Donátorem může být
i fyzická osoba nepodnikající, která chce dobrovolně podpořit NNO, nebo
nadace a nadační fondy. Z veřejného sektoru může být donátorem krajská
nebo místní samospráva v zastoupení odpovědnou osobou.
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Práva a povinnosti donátora:
• přispívá na projekty podle vlastního zájmu, svých finančních možností
a dle toho, jak ho zaujme prezentující zástupce z neziskové organizace,
• má právo na přiměřenou medializaci ze strany organizátora i ze strany
podpořené neziskové organizace,
Jedná se zejména o uveřejnění loga na webových stránkách, uveřejnění loga na
propagačních materiálech Burzy filantropie, poskytnutí fotografií z burzy, citace
v tiskových zprávách a další dle domluvy organizátora či neziskové organizace
s donátorem.

• má zároveň povinnost informovat organizátora burzy o záměru odstoupit z role finančního partnera,
• účastní se Burzy filantropie na základě své svobodné vůle,
• zavazuje se k jednomu setkání s organizátorem před konáním Burzy
filantropie (minimálně před první burzou, které se bude donátor
účastnit),
• jeho povinností je vyslovení preferencí ohledně výběru přihlášených
projektů s ohledem na:
º vlastní strategii společenské odpovědnosti.
º vlastní zájmy navázání spolupráce s vybranými neziskovými organizacemi,
º vlastní sympatie k přihlášeným projektům,
• povinně poskytuje organizátorovi logo vlastní firmy tzv. v „křivkách“.

NEZISKOVÁ ORGANIZACE
Do Burzy filantropie se může zapojit nezisková organizace se sídlem nebo
působností v daném kraji nebo regionu, kde se burza koná.
•

Do jednotlivých burz se mohou přihlašovat projekty neziskových organizací,
které působí v daném okrese (v případě Pardubického kraje se jedná o okres
Pardubický, Chrudimský, Svitavský a Orlickoústecký).

•

Nezáleží na sídle ani na pobočce neziskové organizace, ale musí působit
svými aktivitami v daném okrese (donátoři neradi podporují projekty, které
nejsou realizované v jejich regionu).

Daná organizace musí mít zájem o účast na burze a také o získání finanční
podpory nebo spolupráce s donátory při realizaci svých veřejně prospěšných
projektů.

Metodika Burzy filantropie
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V Pardubickém kraji se jedná pouze o nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy). Je ovšem na každém organizátorovi, zda do výčtu neziskových organizací připojí i příspěvkové organizace. Na základě
zkušeností přenosu know-how do Středočeského kraje se organizátor setkal s potřebou
zapojit i příspěvkové organizace. Tento požadavek vzneslo město Benešov, partner organizátora ve Středočeském kraji. Nicméně na pilotním ověření v Benešově se zapojení
příspěvkových organizací nesetkalo s úspěchem. Firemní donátoři se na situaci příspěvkových organizací dívají v souvislosti s tím, že jsou zřizovány územními samosprávnými celky
a tím pádem nechápou, proč jim potřebné finance neposkytne zřizovatel (obec, kraj).

• Nezisková organizace se přihlašuje do Burzy filantropie se zájmem o podporu
svého projektu od donátora, forma podpory může být finanční, materiální či jiná,
• přihlašuje se do burz prostřednictvím projektu podaného na předepsaném formuláři a v termínech určených organizátorem, přičemž projekt musí obsahovat
stručnou anotaci pro účely veřejné prezentace,
• musí písemně souhlasit se zveřejněním svého projektu na internetových stránkách
organizátora www.burzafilantropie.cz,
• bere na vědomí, že na podporu od donátora není právní nárok,
•

na základě zkušeností je doporučením organizátora, aby nezisková organizace podávala maximálně dva projekty do jedné Burzy filantropie;

• v případě získání podpory je povinna o této skutečnosti informovat veřejnost
prostřednictvím používaných komunikačních kanálů,
• v případě podpory je povinna viditelně umístit logolink Burzy filantropie na
svých webových stránkách a všech příslušných materiálech souvisejících s podpořeným projektem,
• je povinna zaslat organizátorovi stručnou informativní zprávu a fotografie o realizaci projektu, který
byl podpořen na Burze filantropie, a souhlasí
se zveřejněním těchto materiálů na webových
stránkách organizátora.

GARANT BURZY FILANTROPIE
Koalice nevládek Pardubicka je nositelem ochranné známky Burzy filantropie. Je garantem kvality
Burzy filantropie. V případě, že má organizace zájem
o realizaci burzy ve svém kraji, musí kontaktovat Koalici nevládek Pardubicka a podepsat licenční smlouvu.
Spolu s ní obdrží startovací balíček burzy.
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Ve startovacím balíčku organizátor nalezne zejména:
•

logo Burzy filantropie a garanta Burzy filantropie
Koalice nevládek Pardubicka,

•

manuál,

•

sadu fotografií z proběhlých burz v Pardubickém kraji,

•

vzory pozvánek, navigací, symbolických šeků apod.,

•

podklad pro inzerci do novin a další.

PARTNER BURZY FILANTROPIE
Pro partnery Burzy filantropie je zřízena sekce partnerů na webových stránkách burzy. Partnerům dává organizátor citace do tiskových
zpráv, dělá s nimi rozhovory na web. Organizátor zve partnery jako VIP hosty
Burzy filantropie, kde dostávají možnost říci slovo úvodem. Úkolem partnera Burzy filantropie je zejména spolupracovat s organizátorem na hledání nových donátorů, zprostředkovat kontakt s potenciálními donátory. Dalším úkolem partnera
je propagace Burzy filantropie, účast na aktivitách, šíření dobrého jména Burzy
filantropie, odkaz na webové stránky Burzy filantropie na internetových stránkách
partnera apod.

PODPOROVATEL BURZY FILANTROPIE
Podporovatel burzy je zaangažován zejména v propagaci samotné myšlenky burzy
a pomáhá šířit její dobré jméno.
Podporovatel může být jednotlivec i organizace.
Spolu s označením podporovatel tato organizace získá místo na každé konané akci,
uvedení na webových stránkách burzy, uvedení v propagačních materiálech organizátora či Burzy filantropie samotné, možnost být zařazen jako mluvčí na besedách
o burze apod.
Podpora ze strany podporovatele může být:
• formou prokliku na Burzu filantropie na webových stránkách,
• zapojením veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů,
• zveřejňováním propagačních materiálů a článků o Burze filantropie v marketingových materiálech,
• zapojením organizátora burzy do eventů, které pořádá.
Konkrétní zapojení podporovatele je domluveno vždy na začátku celé spolupráce.

Metodika Burzy filantropie
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POŘÁDÁNÍ

BURZY

FILANTROPIE
PŘÍPRAVNÉ
SEMINÁŘE

HLASOVÁNÍ

PŘIHLÁŠENÍ
PROJEKTU
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PREZENTACE
PROJEKTU

VYJÁDŘENÍ
DONÁTORŮ

PŘEDÁNÍ
ŠEKU

Do Burzy filantropie postupují jen projekty neziskových organizací vybrané donátory z řad soukromého a veřejného sektoru a ty mají možnost prezentovat svůj projekt
na samotné akci. Do výběru musí být zapojena také veřejnost formou hlasování
na webových stránkách Burzy filantropie, z něhož postupuje vždy projekt s nejvíce
získanými hlasy.

Metodika Burzy filantropie
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Ve výběru donátorů je důležité počítat s dostatečně velkou časovou rezervou. Stává se, že
donátoři s výběrem projektů, které preferují, delší dobu otálejí a neziskové organizace se
tak nemusí včas dovědět, kdo postoupil do finále Burzy filantropie. Doporučuje se proto,
aby deadline pro výběr projektů donátory byl alespoň měsíc před Burzou filantropie samotnou. Neziskové organizace, které postoupí do finále, by měly být informovány nejdéle
týden před burzou a organizátor by je měl informovat nejlépe telefonicky. Pak má jistotu,
že se daná NNO vše dověděla. Určitě není na škodu, aby organizátor informoval neziskovou organizaci následně i prostřednictvím elektronické pošty.

Pořadí prezentovaných projektů před donátory je určeno losováním. Každá NNO má
na prezentaci svého projektu striktně deset minut. Donátoři se k prezentovanému
projektu vyjadřují a slovně jej ohodnotí, případně pokládají doplňující dotazy, které zástupci NNO musí zodpovědět. Na dotazování donátorů je vymezen
čas zhruba 20 minut. Na závěr Burzy filantropie rozhodnou
donátoři o projektech, které podpoří svými prostředky
a rozhodnou o formě a rozsahu jejich podpory. Na jeden projekt může finančně, materiálně či jinou formou pomoci přispět více donátorů dohromady. Na
Burzu filantropie lze přihlašovat projekty s rozpočtem do 50 000 Kč.
Donátor dává neziskové organizaci příslib k podpoře vybraného projektu formou šeku na konkrétní finanční částku, materiální dar, službu
či jinou formu pomoci. Na šeku je uvedeno jméno donátora a název neziskové organizace, které se
rozhodl dát podporu. Na šeku je předepsaný i kontakt na donátora nutný pro pozdější komunikaci a vyřízení podpory projektu neziskové organizace. Kontakt
na příslušnou neziskovou organizaci je na šeku uveden taktéž.
Na šeku je uveden termín, do kterého dojde k vzájemnému vypořádání vztahů mezi donátorem a neziskovou organizací.
Donátor může vybrané neziskové organizaci udělit i tzv. „divokou kartu“. Tou je rozuměno, že chce projekt vybrané neziskové organizace podpořit napřímo i bez samotné
prezentace na Burze filantropie.
Může se stát, že donátor delší čas nereaguje na kontaktování ze stran neziskových organizací nebo v započaté podpoře nepokračuje. V tom případě se doporučuje, aby neziskové organizace kontaktovaly organizátora Burzy filantropie, který se pokusí s donátorem spojit a zjistit příčiny. Pro budoucí organizátory Burzy filantropie vytvořil KONEP
„etický kodex donátora“, aby organizátoři těmto situacím včas předešli.
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ETICKÝ KODEX
DONÁTORA
DONÁTOR MUSÍ:
• provádět svoji činnost v souladu se zákony ČR,
• poskytnout organizátorovi logo firmy v tzv. „křivkách“ a dalších formátech
nezbytných pro tvorbu marketingových podkladů,
• předem informovat organizátora o všech podmínkách, které souvisí se vstupem do Burzy filantropie (např. nechtějí být medializováni, chtějí se zúčastnit
pouze formou divokých karet, atd.),
• komunikovat s organizátorem ohledně nezbytných organizačních záležitostí,
• konkrétně upřesnit organizátorovi na schůzce, jakou formou bude probíhat
poskytnutí daru – zdali slíbená částka NNO bude muset procházet dalším
schvalovacím řízením či jakýmkoliv jiným procesem, co bude muset NNO ještě dále podstoupit, aby slíbený dar získala,
• respektovat, že NNO nebude chtít být podpořena firmou z důvodů etického
kodexu neziskové organizace či pravidel financování,
• neprodleně informovat organizátora o skutečnosti, že se nebude moci náhle
zúčastnit Burzy filantropie,
• komunikovat s NNO i po ukončení Burzy filantropie ve věcech vyřízení daru,
• informovat organizátora o odstoupení z role partnera,
• vyslovit preference k výběru přihlášených projektů s ohledem na:
º vlastní strategii společenské odpovědnosti,
º vlastní zájmy navázání spolupráce s vybranými neziskovými organizacemi,
º vlastní sympatie k přihlášeným projektům.
DONÁTOR NESMÍ:
• poškodit dobré jméno Burzy filantropie,
• být politickou stranou nebo politickým hnutím,
• jakýmkoli způsobem ponižovat NNO či ostatní donátory.
DONÁTOR BY MĚL:
• poskytnout zpětnou vazbu k proběhlé Burze filantropie,
• poskytnout podporu NNO ve formě finanční, materiální, poskytnutí služeb,
• svobodně se rozhodnout, jaký projekt podpoří a v jaké výši,
• do Burzy filantropie vstupovat na základě své svobodné vůle,
• v případě nepřítomnosti udělit divokou kartu vybraným projektům.
DONÁTOR MÁ PRÁVO NA:
• přiměřenou medializaci ze strany organizátora a NNO,
• připomínky k organizaci Burzy filantropie.
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ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ BURZ
FILANTROPIE
Dobré organizační zajištění je nedílnou součástí pro kvalitní a hladký průběh Burzy filantropie. Rozdíl mezi pilotní a „ostrou“ Burzou filantropie
není pouze v absenci udělování konkrétní podpory od donátorů, ale i ve
skutečnosti, že na pilotní Burze filantropie není do výběru prezentovaných
projektů zapojena veřejnost. Projekty, které se představí na pilotní Burze
filantropie, vybírají pouze donátoři, kteří přislíbili účast na burze.
Níže naleznete úkony, které je potřeba udělat před ostrou Burzou filantropie,
doplněné o body k pilotu a dále návodný seznam, co je potřebné pro realizaci burzy samotné. Samozřejmě není nutné, aby se všemi body organizátoři
Burzy filantropie v dalších krajích přesně řídili. Jedná se však o soupis,
který byl vytvářen, doplňován a testován po čtyři ročníky konání
Burz filantropie od jejího nultého ročníku v roce 2011.

OSTRÁ BURZA FILANTROPIE
Nejprimárnějšími kroky před organizováním jak pilotní,
tak ostré Burzy filantropie jsou následující dva kroky:
• Spolupráce s městem či krajem, kde se bude konat Burza filantropie. Na základě praxe se oslovují
zástupci veřejné správy s působností v daném okrese.
Např. pokud se koná burza v okrese Chrudim a konkrétně v městě Chrudim, primárně oslovíme s žádostí
o spolupráci toto město a dále se osloví ostatní města z celého
okresu. Je to z toho důvodu, že obvykle zástupci měst podporují
pouze neziskové organizace, které působí v jejich městě. Aby nedocházelo k znevýhodnění ostatních neziskových organizací, organizátor by
se měl snažit pozvat zástupce ze všech měst v daném okrese, ze kterých
budou organizace, které budou prezentovat své projekty na Burze filantropie. Doporučujeme, aby se tito zástupci měst pozvali v době, kdy
budou známy prezentující organizace. Například pokud v okrese Ústí
nad Orlicí postoupí organizace z Žamberka, pozveme starostu Žamberka a zvát představitele ostatních měst již není potřeba.
14
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• Navázání spolupráce s orgánem, který blízce komunikuje s podnikatelským
sektorem. Jedná se např. o Krajskou hospodářskou komoru, Asociaci malých
a středních firem a živnostníků ČR atd. Tato spolupráce by měla být nápomocná
organizátorovi k lepšímu oslovování potenciálních donátorů.
Zde naleznete seznam kroků, které je potřeba udělat před ostrou Burzou filantropie:

OSLOVIT
DONÁTORY,
PARTNERY
A PODPOROVA-

ZREALIZOVAT

TELE

SEMINÁŘE

OSLOVIT
NNO

HLASOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI
NA WEBU BF

ZVEŘEJNIT
PROJEKTY NA
WEBU BF

HLASOVÁNÍ
DONÁTORŮ

INFORMOVAT
NNO O POSTUPU
NA BF
BURZA
FILANTROPIE
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• Donátoři Burzy filantropie. Počet donátorů by měl být takový, aby byla vybrána
podpora minimálně pro tři prezentované projekty. Počet prezentovaných projektů
by se měl odvíjet od počtu předběžně slíbených finančních částek či jiné podpory
ze stran donátorů, avšak by neměl být vyšší než šest prezentujících projektů z důvodu časové náročnosti. Cílem je optimálně zajistit, aby byly projekty podpořeny
v celé výši svých rozpočtů (např. při prezentaci tří projektů, kdy každý je v hodnotě 50 000 Kč, je třeba zajistit účast donátorů, kteří přislíbí celkově částku či
podporu jiného než finančního charakteru ve výši 150 000 Kč).
• Neziskové organizace. Je nezbytné v dostatečném časovém předstihu zveřejnit
informaci o možnosti NNO přihlašovat projekty do Burzy filantropie (přihlašování probíhá alespoň dva měsíce přes registrační formulář na webových stránkách Burzy filantropie).
• Semináře pro neziskové organizace. Cílem seminářů „Jak napsat projekt do
Burzy filantropie“ a „Jak být úspěšný na Burze filantropie“ je zvýšit kvalitu
odevzdaných projektů a prezentačních dovedností zástupců neziskových organizací před donátory.
Ideální
je mít celkem
• Prostory, kde se bude Burza filantropie konat
tři mikrofony, jeden
a s tím související technika (ozvučení s mikrofony,
pro moderátora, druhý
dataprojektor, prezentér) a občerstvení. Prostory by měly být
pro zástupce prezentující
reprezentativní, prosvětlené a vzdušné. Je důležité správně odneziskové organizace
hadnout přibližný počet účastníků na burze, aby nedošlo k nea třetí pro posílání
nadálým komplikacím pro nedostatek míst nebo občerstvení.
donátorům.
Koalice nevládek Pardubicka se snaží na základě získané praxe objednávat občerstvení u místních neziskových organizací či sociálních podniků, které se zabývají cateringem či výrobou potravinářských produktů.

• Fotograf pro zdokumentování celé Burzy filantropie. Fotky budou následně
zveřejněny na webových stránkách, použity v prezentačních materiálech o burze a budou zasílány donátorům. Osvědčilo se také natáčení Burzy filantropie na
kameru, kdy se záznam může použít jak pro další vzdělávání NNO, tak i pro
propagaci Burzy filantropie.
• Projekty od NNO. Po uzávěrce přihlašování projektů se projekty nahrají na
webové stránky Burzy filantropie. Díky zveřejnění před začátkem hlasování mohou být odhaleny nepravdivé informace. Při odhalení těchto informací lze kontaktovat organizátora Burzy filantropie, který musí informaci o nepravdivosti
ověřit a vyvodit z toho důsledky.
Z praxe v Pardubickém kraji záleží na závažnosti předložených informací, které probere správní rada garanta Burzy filantropie Koalice nevládek Pardubicka.
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Nepravdivá informace může být např. když nezisková organizace uvede ve své
žádosti ojedinělost jejich činnosti pro daný okres nebo kraj, ale druhá nezisková
organizace ví, že to není pravda.
• Hlasování veřejnosti. Po kontrole projektů (cca tři dny) začíná hlasování veřejnosti o postup na Burzu filantropie. Z veřejného hlasování postoupí jeden
projekt s nejvíce hlasy od veřejnosti. V případě, kdy v hlasování donátorů bude
vybrán stejný projekt, který zároveň skončil na prvním místě v hlasování na internetu a postoupil tedy na burzu automaticky, na Burzu filantropie pak z hlasování veřejnosti postupuje projekt, který skončil na druhém místě. Podobně
se postupuje i v případě, kdy donátoři zvolí projekt z druhého místa, v tomto
případě z hlasování veřejnosti postupuje třetí a tak dále.
• Hlasování donátorů. Po termínu pro přihlašování projektů, orV případě,
ganizátor odešle donátorům přihlášené projekty, aby si vybrali
že na Burze
daný počet projektů, jenž by chtěli podpořit.
filantropie bude
Tyto hlasy se následně sečtou a projekty s nejvíce prefeprezentováno celkem pět
rencemi postupují do samotného „finále“ Burzy filantropie,
projektů, donátoři budou
kde se budou prezentovat před donátory.
dávat preference pro čtyři
Pokud po sečtení preferencí donátorů vznikne situace, kdy
je postup nerozhodný u dvou a více projektů, přihlíží se
následně na počty hlasů získaných z veřejného hlasování.

projekty, pátý projekt
postoupí z hlasování
veřejnosti.

• Pozvánka na Burzu filantropie. Organizátor ji s dostatečným předstihem rozešle neziskovým organizacím, zapojeným donátorům, dále ji rozešle
na krajské a obecní úřady. O konání Burzy filantropie by se měla informovat
a prostřednictvím médií pozvat veřejnost s podmínkou předběžného přihlášení. Pozvání médií na událost zajistit rozesláním tiskové zprávy o konání
Burzy filantropie.
• Postup NNO – Organizátor musí neziskové organizace informovat o jejich postupu do burzy, kde budou osobně své
projekty prezentovat před donátory. Informace o postupu se neziskovým organizacím předá nejpozději týden
před samotným konáním Burzy filantropie.
• Zápis z Burzy filantropie. Na samotné burze je
důležité psát zápis, zaznamenat komentáře a zpětnou vazbu donátorů k daným projektům, závěrečná
slova, částky apod. Zápis je užitečný pro čerpání poznatků z Burzy filantropie, je zdrojem informací pro
neziskové organizace na přípravných seminářích i pro
organizátora v roli fiktivních donátorů. Závěrečná slova
lze vhodně použít jako citaci pro tiskovou zprávu.
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ROZDÍL PILOTU OPROTI OSTRÉ BF
• Donátoři a jejich podpora vůči NNO. V pilotním kole Burzy filantropie
nejde o finanční ani jinou podporu, ale o to, aby si donátoři zkusili roli donátora nanečisto. Pokud ho nezisková organizace zaujme natolik, že ji bude chtít
podpořit, jde o dobrý začátek nového partnerství. I v pilotní burze je možné,
že nezisková organizace nadchne donátora natolik, že ji podpoří již v této fázi,
jak se tomu stalo při pilotních burzách v Pardubickém kraji.
• Hlasování veřejnosti. U pilotního ověření Burzy filantropie se do postupu projektů nezapojuje veřejnost. Projekty, které budou zkušebně prezentovány na
pilotu, si vybírají pouze donátoři.
Doporučení
•

Na pilotní burze by měly proběhnout alespoň dvě prezentace neziskových organizací a účastnit se jí alespoň tři donátoři.

•

Prezentující nezisková organizace by měla být reprezentována více zástupci. Stejně
tak by měla rozeslat pozvánku mezi svůj okruh příznivců, jelikož donátor pozitivně
vnímá podporu v sále, které se neziskové organizaci dostává. Toto doporučení platí
pro pilot i ostrou Burzu filantropie.

ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ STRÁNKA
BURZY FILANTROPIE
V této části naleznete rady a tipy, které používá Koalice nevládek Pardubicka pro
zajištění hladkého chodu Burzy filantropie. Jedná se o seznam věcí, na které by se
nemělo zapomenout. Seznam slouží jako dobrý instrument k perfektní přípravě jak pilotní, tak i ostré Burzy filantropie. Je pouze na organizátorovi
každé burzy, zda se těmito body bude řídit zcela nebo něco vynechá. Předkládaný seznam úkonů však reflektuje praxi pořádání
Burzy filantropie od roku 2011 a má za cíl předcházet problémům, se kterými se mohou budoucí realizátoři burzy setkat.
Co vše je potřeba připravit před samotnou burzou:
• navigační systém (na navigaci umístit loga donátorů do zápatí),
• prezenční listinu seřazenou dle účastníků abecedně,
např. podle příjmení, aby se hosté při podepisování
mohli snadněji vyhledat (opět na prezenční listinu do
záhlaví uvést logo Burzy filantropie a do zápatí loga donátorů či partnerů),
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• loga donátorů na papíře formátu A4 a zalaminovaná
(loga při burze umístit na stůl, kde bude sedět daný
donátor),
• jmenovky na stůl (jméno a příjmení zástupce
donátora a název firmy) – u jmenovek dávat
pozor na tituly, buď je uvést u všech donátorů,
nebo je neuvádět vůbec,
•

v případě, že je k dispozici parkování, můžeme vytvořit pro donátory a VIP hosty označení
na rezervaci parkovacího místa,

• banner pořádající organizace a spolupořadatelů (kraj, město, zastřešující organizace podnikatelských subjektů atd.). Je vhodné toto
nabídnout i donátorům,
• symbolické šeky s kontakty na zástupce firem (je třeba se doptat donátora, kdo bude
kontaktní a odpovědnou osobou pro vyřízení daru) a neziskových organizací (kontakty
máme z formuláře projektu),
• tabulka pro donátory, aby si mohli zapisovat
první kolo příslibů jejich podpory daným projektům, do tabulky uvést kontakty na NNO
• čísla a tabulku pro losování o pořadí, v jakém budou
NNO prezentovat své projekty (pořadí projektů si NNO losují samy před začátkem Burzy filantropie tak, aby vše bylo transparentní a žádná NNO nebyla
znevýhodněna v případě určení pořadí bez losování),
• prezentér (pro prezentující je pohodlnější, když nemusí nutně stát u počítače),
• pozvánky s časovým harmonogramem, které umístíme na stoly a další
vhodná místa, případně lze dát i letáky o Burze filantropie nebo letáky o organizátorovi,
• desky s chlopněmi pro donátory (do nich vložit tabulku pro donátory, šeky,
pozvánku s časovým harmonogramem, letáček o pořádající organizaci a následně po vylosování pořadí prezentování neziskových organizací přidat i tuto
tabulku).
• notebook (jeden na zápis a druhý na připojení k dataprojektoru).
• prázdné papíry,
• fixy na vypisování šeků (umístíme na stůl k deskám donátorů),
• při příchodu donátora přivítat a dovést ho na jeho místo a nabídnout nápoj,
případně dovysvětlit průběh Burzy filantropie.
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Co dělat když donátor nepřijde?
Ze zkušeností v Pardubickém kraji se může
stát, že donátor na poslední chvíli nepřijde
na Burzu filantropie. Jak v této situaci
postupovat? Organizátor/fundraiser by
měl donátora co nejdříve kontaktovat
na mobilní telefon a zjistit, proč se nedostavil a zda přijde později či nikoli.
Pokud donátor řekne, že nepřijde, je
potřeba od něj zjistit, jaké projekty chce
podpořit, případně jak si představuje další postup. Ideální je, aby donátor po telefonu řekl, jaké projekty a v jaké výši či podobě
chce podpořit, aby organizátor mohl na konci
burzy předat divoké karty daným neziskovým
organizacím. Jak by se měl v této situaci zachovat
donátor a co má za povinnosti je zahrnuto v dokumentu
„kodex donátora“. Donátor v této situaci musí neprodleně kontaktovat organizátora Burzy filantropie. Pro tyto případy připravil KONEP smlouvu
o etickém chování donátora, která může této situaci předejít. Smlouva je na vyžádání u garanta Burzy filantropie Koalice nevládek Pardubicka.
Také se může stát, že donátor nepřijde z důvodu, že nepostoupil projekt jím preferovaný.
V tomto případě donátor může udělit divokou kartu jím vybrané neziskové organizaci.
Náhlé komplikace? Ano, i to se může stát!
Může nastat situace, kdy musí organizátor na poslední chvíli změnit prostory konání
Burzy filantropie. V Pardubicích tato situace nastala v roce 2014, kdy v původních
prostorech, týden před konáním akce provedli odstávku vody. I přes vyjednávání
s dodavateli vody se nepodařilo domluvit přesun odstávky na jiný den a organizátor
musel zajistit jiné prostory. Jakmile se podaří zajistit nové prostory, je nutné obvolat
a obeslat přihlášené. Především organizace, které budou prezentovat svůj projekt
a donátory, je vhodné informovat telefonicky. Může se stát, že nebudeme mít kontakt na účastníky Burzy filantropie zejména z řad veřejnosti. Proto je nutné dát
informaci o změně prostor na všechny možné kanály (webové stránky organizátora,
webové stránky Burzy filantropie, facebook, ale i na původní místo konání).
MODERACE BURZY FILANTROPIE
Moderátor se musí na burzu řádně připravit, proto v této části naleznete tipy na
přípravu pro moderaci i vzorovou přípravu moderace.
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Co vše je potřeba zjistit:
• informace o zapojených donátorech (historie a informace o firmě, jak se
staví k společenské odpovědnosti, jestli již spolupracují s nějakou neziskovou
organizací, nebo nějakou zajímavost – tyto informace lze získat na webových
stránkách firmy), v případě více ročníků můžeme uvést i informaci, po kolikáté se donátor účastní,
• kdo bude zastupovat dané firmy (vhodné zjistit i tituly a pozice),
• zástupce za veřejný sektor (opět zjistit titul a post, který vykonává),
• informace o VIP hostech,
• jaké projekty budou prezentovány a v jakém pořadí (doplní se přímo před
zahájením Burzy filantropie),
• kdo bude zastupovat neziskovou organizaci a prezentovat projekt (většinou se
doplní také až na místě, při příchodu zástupce neziskové organizace).
Na začátku Burzy filantropie by měl moderátor říci pár slov na představení burzy,
stručnou historii, význam slov Burza filantropie, kdo je původcem myšlenky burzy, apod.

Ukázka přípravy moderování, jež používá moderátorka Burzy
filantropie v Pardubicích.
Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás jménem Koalice nevládek Pardubicka přivítala
na Burze filantropie. Na úvod si dovolím seznámit Vás s ideou
Burzy filantropie. Při realizaci Burzy filantropie jsme se nechali lehce inspirovat pořadem „Den D“ z vysílání České
televize a také nás inspirovali v Bruntále s bruntálskou Burzou filantropie, kterou zde zkoušeli realizovat v letech 2004–2005.
Slovo filantropie pochází z řeckého slova filein – milovat a anthrópos – člověk , tedy láska k člověku).
Filantropie pak znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo
úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. Burzu filantropie jsme vyzkoušeli v roce 2011
pilotně, bez prostředků firem, v roce 2012 a 2013 již
„na ostro“ s reálnými prostředky donátorů, a to vždy na
čtyřech místech Pardubického kraje. Díky Burzám filantropie bylo v letech 2012–2014 podpořeno celkem 101 projektů
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v celkovém objemu 3,5 mil Kč. Za úspěšnou realizací projektů stojí zástupci
firem a mě moc těší, že některé z nich mohu dnes opakovaně přivítat
na dnešní burze. Než se pustíme do letošní burzy, dovolte mi, abych
dnešní hosty, zástupce firem představila.
• Představení donátorů, kteří jsou na místě. (Jméno, příjmení, jakou firmu zastupuje).
Kromě toho dnes do Burzy filantropie přispějí, ale nemohli
se účastnit:
• moderátor nyní představí firmy, které dnes nejsou přítomny.
Než si více představíme dnešní donátory, dovolte mi, abych
přivítala vzácné hosty, kteří se přijeli na dnešní burzu podívat a nasát všudy přítomnou pozitivní atmosféru:
• Představení vzácných hostů (jméno a příjmení, z jaké
organizace jsou).
Nyní se představí podrobněji donátoři, firmu, kterou zastupují,
mohou uvést zajímavost nebo po kolikáté se účastní Burzy filantropie.
Po přivítání a představení všech hostů a donátorů se vysvětlí princip, jak
bude Burza filantropie probíhat a následně budou jednotlivé prezentace neziskových organizací a zpětné vazby a dotazy donátorů.
Jak to dnes bude probíhat?
Dnes se Vám představí celkem šest projektů neziskových organizací, které budou bojovat
o podporu donátorů. Každá organizace dostane přesně deset minut na prezentaci svého
projektu, dalších 20 minut budou moci donátoři využít pro dotazy a méně či více zvídavé otázky na tělo prezentujících. Každou prezentaci budou moci donátoři hned po
každém projektu slovně ohodnotit či uvézt orientační částku podpory. Svoje rozhodnutí
bude moci donátor po prezentaci všech projektů na samý závěr přehodnotit.
Nutno říci, že si neziskové organizace o pořadí prezentace svých projektů losovali.
13.45–14.15 hod. První představí svůj projekt .....................................................
Projekt nese název ...................................................................
Projekt představí .....................................................................
Po dobu maximálně deseti minut představí svůj projekt první nezisková organizace a následně moderátor dává slovo donátorům. Z praxe se osvědčilo střídat pořadí, jak se budou donátoři vyjadřovat (např. nejprve se budou donátoři vyjadřovat
postupně od moderátora na druhou stranu stolu a v druhém kole od konce stolu
k moderátorovi).
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Je dobré, aby moderátor měnil pořadí donátorů při pokládání
zvídavých otázek na neziskovou organizaci. Předejde se tím tak
tomu, že poslední donátor se již nemá u žádného projektu
na co zeptat, protože všechny jeho dotazy již byly položeny jinými donátory.
Informace pro donátory: Na stole máte připravenou tabulku, zkuste si do ní, prosím, napsat orientační částku
podpory, Vaše hodnocení, poznámku, jak se Vám prezentovaný projekt líbí.
Takto se pokračuje s dalšími prezentovanými projekty.
Doporučuje se po maximálně třech prezentovaných projektech udělat přestávku na kávu, aby donátoři i hosté
neztráceli pozornost a mohli se projít a občerstvit.
Po prezentaci všech projektů bude následovat další přestávka pro neziskové organizace a hosty Burzy filantropie, nikoliv
však pro donátory. V tuto chvíli by se měli donátoři mezi sebou
poradit, kdo jaký projekt chce podpořit a v jaké výši.
Po přestávce, na základě výzvy od moderátora, postupně přistupují zástupci neziskových organizací a přebírají šeky od donátorů, kteří se je rozhodli podpořit. V tuto chvíli se předávají i divoké karty. Po předání šeků by měl
moderátor všechny vyzvat, aby se seskupili, a fotograf může udělat hromadnou
„rodinnou fotografii“ s předanými šeky.
Na závěr by měl moderátor poděkovat všem přítomným a dát možnost donátorům vyjádřit své pocity z Burzy filantropie, zda se zapojí i do dalších ročníků, co
by zlepšili nebo doporučili do dalších ročníků.
Moderátor by měl umět v sále navodit přátelskou a uvolněnou atmosféru, měl by umět
„popíchnout“ donátory k větší podpoře, zavtipkovat apod.

AKTIVITY NÁSLEDUJÍCÍ PO BURZE FILANTROPIE
V této části si řekneme jednotlivé kroky, které by měl organizátor podniknout po
Burze filantropie. Komunikace s donátory (ve smyslu vypořádání darů) je v tuto
chvíli již na zástupcích podpořených neziskových organizací. Organizátor se nyní
stará zejména o následnou propagaci Burzy filantropie a zveřejnění výsledků. Samozřejmou a nedílnou součástí je i další komunikace s donátory, avšak ve smyslu
budování vztahů do budoucnosti, aby se donátor chtěl i nadále zapojovat do Burzy
filantropie.
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Co vše je potřeba udělat po burze:
• finalizovat zápis – slouží hlavně jako interní dokument, je nutné zkontrolovat finanční částky a případně ohodnotit materiální dary a služby, aby se mohly částky připočíst k celkové částce hodnoty darů ze všech doposud konaných
Burz filantropie,
• je vhodné vést statistiku již podpořených projektů. Tato data jsou dobrým
ukazatelem prospěšnosti Burzy filantropie při prezentaci donátorům, partnerům i veřejnosti,
• informovat média – zaslat tiskovou zprávu
a poděkování donátorům (placená inzerce se jmény donátorů),
• zveřejnit fotografie na
webových stránkách Burzy
filantropie, umístit na
úložné stránky kompletní fotogalerii
(např. www.rajce.
net nebo Google
disk). Fotografie
nahrát i na
facebookové
stránky organizátora a na
nich označit
účastníky Burzy
filantropie,
• zaslat vybrané
fotografie donátorům, VIP hostům,
neziskovým organizacím i médiím a k tomu
přidat odkaz na úložné
stránky (např. www.rajce.net),
kde naleznou kompletní fotogalerii,
a každý si může vybrat fotografii, kterou
potřebuje pro své účely.
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FUNDRAISING
Fundraisingová činnost v Burze filantropie je nezbytnou aktivitou, které fundraiser
musí věnovat obrovské úsilí a čas. V burze se nelze obejít bez dvou hlavních aktérů –
neziskových organizací a donátorů. Pro získání donátorů je právě nezbytný fundraising. Pro Burzu filantropie již existuje osvědčený postup jak komunikovat a získávat
donátory, který bude následně blíže popsán v jednotlivých systematických krocích.
Koalice nevládek Pardubicka od začátku realizace burz poskytovatelům darů, kteří se zapojují do podpory neziskových organizací v Burze filantropie, říká donátor. I přesto, že oslovení pro ně je mnoho, např. donor, dárce, filantrop, v celé příručce je nazýván jako donátor.

ZÍSKÁNÍ KONTAKTŮ NA DONÁTORY
Vyhledávání kontaktů se dá rozdělit do dvou hlavních částí; získání kontaktů od
spolupracujících organizací v Burze filantropie a individuální vyhledávání kontaktů dle přístupných zdrojů.
Pro organizátora je ideální, aby si získal spolupracující a zároveň zastřešující organizaci, která má kontakty a dobré vztahy s podniky z daného okolí. KONEP má např.
podepsanou dohodu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, která poskytuje
databázi kontaktů na jimi preferované podnikatelské subjekty, jež by dle jejího uvážení mohly mít zájem o zapojení do projektu. Spolupracující organizací samozřejmě
nemusí být jen Krajská hospodářská komora, ale např. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR či Asociace nadačních fondů nebo jakékoliv jiné organizace, které by mohly přispět svými kontakty.
Je však velice důležité, aby se tato spolupracující organizace opravdu aktivně do
projektu zapojovala. V některých případech ani domluva či smlouva není zárukou
dobré spolupráce. Daná organizace může své zapojení do projektu používat jen pro
budování svého PR, ale pomoc organizátorovi nepřichází žádná. Proto je dobré si
upřesnit opravdu všechny informace mezi organizátorem a zastřešující organizací
a vyjednat konkrétní kroky, jež budou v perspektivě prováděny.
Fundraiser musí být velice aktivní při hledání potenciálních donátorů. Nejjednodušším a nejefektivnějším přístupem je vyhledávání v rámci internetu.
Na internetu existují veřejné databáze s přehledem firem. Jedná se např. o www.edb.cz,
www.firmy.cz, www.zivefirmy.cz, www.sluzby.cz atd.

Zde lze vyhledat téměř všechny prosperující podniky s působností v daném regionu, a tak jednoduše získat potřebný kontakt. Nejlepší možností je hledat donátory
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přímo k danému projektu. Např. pokud je vypsán projekt na stavební úpravy, fundraiser by měl prvotně hledat firmy zaměřené na stavebnictví.
Další možností získávání kontaktů je pozorování v běžném životě, kdy fundraiser
objeví podnik, který ho zaujme. Poté si vyhledá kontakt, ideálně opět na internetu.
Poměrně úspěšným vyhledáváním může také být osobní účast fundraisera na různých veletrzích podnikatelských subjektů, odborných konferencích, seminářích či
různých setkáních podnikatelů typu např. Business for Breakfast. Sice ojedinělým,
ale možným způsobem je, že potenciální donátor si vyhledá organizátora sám s tím,
že viděl prezentaci Burzy filantropie a nadchl se pro ni natolik, že se chce přidat do
řad donátorů.
Samozřejmě nejlepší způsob pro získávání donátorů je doporučení od přátel, kteří
předjednají schůzku se zodpovědnou osobou pro společenskou odpovědnost ve firmě.

Pro tyto účely je taktéž důležité zřízení vlastních webových stránek o Burze filantropie, na nichž potencionální donátor nalezne potřebné informace – v období hlasování o projektech zavítá na webové stránky mnoho návštěvníků a je pravděpodobné,
že někteří z nich budou mít vazby na firmy nebo budou sami podnikateli. Na webových stránkách burzy je vhodné viditelně umístit výzvu, prostřednictvím níž hledáme nové donátory. Nezbytnou součástí výzvy jsou i kontaktní údaje na fundraisera.
Koalice nevládek Pardubicka zřídila webové stránky pro Burzu filantropie v Pardubickém kraji v roce 2014 – www.burzafilantropie.cz.

KONTAKTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM
ELEKTRONICKÉ POŠTY (DÁLE JEN E-MAIL)
Po získání kontaktů na potenciální donátory by měly být donátoři co nejdříve seznámeni s projektem Burzy filantropie a měl by jim být zaslán stručný informativní
e-mail. Tento instrument je velice nápomocný při následném telefonickém zkontaktování, při němž se lze odkázat na již zaslaný e-mail a nejprve aktivně zjistit, zda
dorazil v pořádku a zda již měl adresát čas na jeho prostudování. Debata poté není
pouze monolog ze strany fundraisera.
Fundraiser by neměl čekat, že potenciální donátor bude sám reagovat pouze na
zaslaný e-mail. Dle zkušeností je to velice ojedinělá situace a pokud už nastane, tak
je to negativní reakce s tím, že si nepřeje být dále kontaktován. Fundraiser by tuto
zprávu měl respektovat a dále nezatěžovat firmu s informacemi o Burze filantropie.
Je to z toho důvodu, že si takto zachová dobré jméno organizátora a v dalším roce
může firmu opět zkusit oslovit.
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Forma e-mailu by měla být strukturovaná, výstižná, dostatečně informativní a především musí být koncipován e-mail tak, aby co nejvíce zaujal potenciálního donátora.
V obsahu e-mailu by určitě nemělo chybět řádné oslovení daného donátora, které
vyjadřuje, že si ho vážíme. Jestliže neznáme přímo jméno osoby, která má na starost
firemní filantropii, oslovujeme firmu všeobecně, ale vždy osobně (např. Vážení zástupci společnosti). Dále by měla být uvedena informace o tom, z jakého důvodu
jsme si vybrali právě onu firmu, proč chceme, aby se zapojila do Burzy filantropie.
Neměl by též ani chybět stručný popis burzy, aby si donátor dokázal alespoň rámcově představit, o co v Burze filantropie jde. V případě, že donátora dané informace
zaujmou, musí mít možnost se o dané věci dozvědět více a to prostřednictvím odkazu na webové stránky projektu. V závěru e-mailu informujeme zástupce podnikatelského subjektu o tom, že v následující době budou též kontaktováni telefonicky,
kde jim budou vysvětleny veškeré podrobnosti a domluví se termín osobní schůzky.
Na webových stránkách podniku jsou jen málokdy uvedeny kontakty na vedení
firmy. Pokud fundraiser dohledá kontakt, tak je ideální směřovat e-mail rovnou
vedení, jelikož má jistotu, že se e-mail k němu opravdu dostane. V tomto případě
oslovujeme přímo jménem vedoucí osoby a adresujeme e-mail jeho osobě. Častěji je
však uveden pouze všeobecný e-mail. V tomto případě je dobré uvádět oslovení, jak
je vidět v ukázce e-mailu a také zažádat o předání zodpovědné osobě.
UKÁZKA INFORMATIVNÍHO EMAILU, JENŽ JE POUŽÍVÁN V KONEP:
Vážení zástupci společnosti,
s ohledem na dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Pardubickým krajem, Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje a Koalicí nevládek Pardubicka si Vám dovoluji zaslat informace o letošním
ročníku tradiční dobročinné aktivity Burza filantropie, která proběhne 10. června v Pardubicích.
Vaši firmu si dovolujeme oslovit z důvodu, že jste jednak členem Krajské hospodářské komory, ale také
se zabýváte společenskou odpovědností v kraji.
Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a zástupců veřejné správy. Jedná
se fakticky o obdobu projektu „Den D“, ale u neziskových organizací z Pardubického kraje a probíhá
podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.
V příloze zasílám společný dopis předsedy Krajské hospodářské komory, radního Pardubického kraje
zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor a ředitelky Koalice nevládek Pardubicka, ve kterém
podrobně vysvětlují fungování Burzy filantropie. Dalším zdrojem informací jsou naše webové stránky
www.burzafilantropie.cz. Věřím, že Vás myšlenka Burzy filantropie zaujala a těším se na budoucí spolupráci při podpoře prospěšných projektů neziskových organizací.
S přáním všeho dobrého
Jan Novák, Koalice nevládek Pardubicka
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TELEFONICKÉ ZKONTAKTOVÁNÍ
Telefonický rozhovor s donátorem následuje po e-mailovém zkontaktování. Nikde není přesně stanoveno, po
jaké době je vhodné potenciálního donátora oslovit
telefonicky. Toto je na zvážení samotného fundraisera. Dle zkušeností je ideální týden, maximálně dva,
kdy je zahájeno první obvolávání e-mailem zkontaktovaných donátorů.
V této části kontaktování je důležité si vést vždy aktuální databázi s přehledem, kdy bylo voláno danému donátorovi a poznámku o tom, jaký výsledek vzešel
z rozhovoru. Tyto informace jsou užitečné v delší časové
perspektivě, vyčteme z nich, zda burza donátora zaujala a do
budoucnosti o zapojení uvažuje nebo si již nepřeje být kontaktován.
Obvykle při prvním rozhovoru nelze mluvit přímo s vedením firmy, které o daných
věcech rozhoduje. Proto se telefonáty musí opakovat dle domluveného termínu a času.
Při prvním zkontaktování je dobré si na telefonáty vyhranit vhodný čas, který nezasahuje do času oběda, či pozdějších hodin, kdy už se nelze dovolat. Dle již získaných
zkušeností jsou ideální dny pro telefonické kontaktování úterý, středa a čtvrtek.
Fundraiser by se v této části měl vybavit velkou dávkou trpělivosti. Nejen, že některé
telefonáty mohou být poněkud nepříjemné, jelikož potenciální donátor neuznává
filantropii, ale velice často také zdlouhavé. Na webových stránkách je obvykle uveden pouze obecný telefon a než se fundraiser spojí se zodpovědnou osobou, je to
zpravidla časově velice náročné.
Dle zkušeností Koalice nevládek Pardubicka fundraiser podstoupí v průměru čtyři telefonáty v časovém rozmezí až tří týdnů, než se dovolá správné osobě, která má v podniku na starost společenskou odpovědnost.

UKÁZKA ZAHÁJENÍ TELEFONÁTU, JEŽ JE POUŽÍVÁNA V KONEP:
Dobrý den pane Koblížku,
u telefonu Jan Novák, Koalice Nevládek Pardubicka. Volám Vám ohledně e-mailu, který jsem Vám zasílal dne 5. května ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Pardubickým krajem. Týkal se
Burzy filantropie, což je nástroj k podpoře neziskových organizací. Mohu se Vás zeptat, zda e-mail
dorazil v pořádku a měl jste čas si ho pročíst? Máte nyní čas, abychom spolu chvilku pohovořili o Burze
filantropie?
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Při rozhovoru je nutné se odkázat na již zaslaný e-mail, zeptat se, jak se daný projekt
líbí, zda by byl vhodný pro danou firmu a vést rozhovor dle toho, jak se bude dále
vyvíjet. Je ideální, aby bylo vysloveno přesné datum, kdy byl zaslán e-mail, a to
z důvodu, že se donátor jednak může v průběhu rozhovoru podívat na zaslaný e-mail
a také je vidět, že máte přehled a jste připraveni na telefonát. Při rozhovoru je důležité být slušný, mluvit přímo k dané věci a říci, co se po potenciálním donátorovi
vlastně chce. Cílem rozhovoru je vždy domluvit osobní schůzku.
Při sjednávání osobní schůzky nezapomeňte mít u sebe diář, změna termínu není zrovna
dobrou vizitkou fundraisera.

Koalice nevládek Pardubicka pro zasílání e-mailů a telefonické kontaktování využívala také praktikanty, kteří přišli na praxi v rámci svého vzdělávání. Nejdříve byli
poučeni o tom, jak volat, jak reagovat na jednotlivé dotazy, případně absolvovali
fundraisingové semináře. Poté si zkoušeli volat s dohledem zkušené osoby. Po čase již
však byli naprosto samostatní a organizátorovi to ušetřilo jak čas, tak peníze.

OSOBNÍ SCHŮZKA
Jakmile fundraiser dosáhne osobní schůzky s donátorem, je to obrovský úspěch.
Nejefektivnější totiž je právě osobní komunikace, kdy se dobrý fundraiser dokáže
přizpůsobit komunikaci donátora a má tak největší možnost ho zaujmout a přesvědčit, aby se zapojil jako donátor na Burze filantropie.
Při osobní schůzce hraje roli mnoho faktorů, jak od vybraného místa schůzky, tak
po tzv. haló efekt. Určitě je však důležité se kvalitně připravit. Fundraiser by měl mít
s sebou veškeré podklady, zjistit si co nejvíce informací jak o firmě, tak o dané osobě,
se kterou má schůzku. Také je důležité, aby měl osobní předpoklady pro komunikaci
s lidmi. Dobrý fudraiser by měl být kvalifikovaný, komunikativní, pozitivní a vzhledově příjemný. Při přípravě na osobní schůzku by fundraiser měl dodržet správný
dress code dle pravidel etikety. V této fázi osobního setkání se nesmí nic podcenit.
Ideální místo pro schůzku je nezávislé místo, tedy mimo podnik i sídlo organizátora. Oba
zúčastnění se pak cítí mnohem lépe a komunikace probíhá uvolněněji. Pokud si potenciální donátor přeje, že se sejdou na místě, které určí, fundraiser by se měl podřídit.

Dle zkušeností platí, že pokud potenciální donátor přistoupí na osobní schůzku, tak
se z 90 % zapojí do Burzy filantropie.
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PÉČE O DONÁTORA
Péče o donátora by neměla být nikdy opomínána. V případě,
že se firma rozhodne vstoupit do projektu a tak podpořit
vůbec celé fungování Burzy filantropie, organizátor si
tohoto člena musí vážit. Může se jednat v podstatě
o drobnosti, které však donátory velice potěší a budou si vědomi toho, že na ně organizátor nezapomíná. Může se jednat např. o zaslání fotografií
z konané Burzy filantropie, zasílání pravidelných zpráv o aktuálním dění, které probíhá na
burze, či novoroční navštívení a poděkování za
vstřícnou spolupráci.
Dále jsou uveřejňována loga donátorů na webových stránkách, či zveřejňovány tiskové zprávy
v novinách. Cílem je, aby se též veřejnost dozvěděla o firmách, které jsou filantropy v jejich regionu,
a dostalo se jim do podvědomí, že se snaží o rozvoj celého regionu.
Koalice nevládek Pardubicka každoročně pořádá Galavečer oceňování dobrovolníků, společensky odpovědných firem a neziskových organizací, kde neziskové organizace i Koalice nevládek Pardubicka vyznají velký „DÍK“
firmám, kteří je nějakým způsobem podpořily. Je to například jedna forma, jak je
možné donátorům vyjádřit, že si jich za jejich spolupráci všichni váží.

DŮVODY DONÁTORŮ, PROČ SE ZAPOJIT DO
BURZY FILANTROPIE
Vzhledem k tomu, že v Pardubickém kraji se koná Burza filantropie už několikátým
rokem, spolupráce s některými donátory je už dlouhodobého charakteru. Každý
donátor má své osobní nebo firemní důvody, proč se dobrovolně zapojil do burz.
Nejčastější důvody a motivace, které zaregistrovala Koalice nevládek Pardubicka během pořádání burz, jsou tyto:
• příjemně strávené odpoledne – donátoři mají možnost trávit čas ve zcela odlišné atmosféře než pouze v té pracovní,
• podpora dobré věci a jejich firma získá statut společensky odpovědného podniku,
• existuje zde přímá interakce mezi firmou a neziskovou organizací – donátoři
jsou si přesně jistí, k čemu jejich podpora bude sloužit, mají možnost se osobně setkat s neziskovou organizací a komunikovat s ní o všem, co je zajímá,
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• donátor si prostřednictvím Burzy filantropie zvýší povědomí o činnostech
neziskových organizací,
• vzhledem k tomu, že burzy nabízejí propojení i s veřejným sektorem, firmy zde
mají možnost veřejné sféře ukázat, že i jejich firma se podílí na regionálním rozvoji a mají možnost se osobně setkat a komunikovat se zástupci veřejné sféry,
• firmy také Burzou filantropie dostanou možnost propagace a mediální podpory, ať
už od neziskových organizací či samotného organizátora, a zlepšit si tak svoje PR.

JEDNOU Z FIREM, KTERÁ SE ANGAŽUJE DLOUHODOBĚ V BURZE FILANTROPIE,
JSOU NAPŘ. ELEKTRÁRNY OPATOVICE, A.S., KDE PAN ZADÁK UVÁDÍ TYTO DŮVODY K ZAPOJENÍ SE:
Na Burze filantropie oceňuji zejména neanonymní a bezprostřední možnost sdělit jednotlivým veřejně
prospěšným organizacím názor na jejich projekty a v poměrně širokém detailu o nich hovořit.
Za těch několik let, během nichž naše společnost burzu podporuje, a osobně se jí účastním, vidím, jak
se neziskovky velmi dobře učí laikům srozumitelnou cestou vysvětlit, v čem je jejich činnost prospěšná.
Nedochází tak k poslechu obecných referátů o tom, jak je potřeba dělat dobro. Zástupci firem si mnohdy zase uvědomí, že nelze na vše nazírat jen pohledem „homo economicus“.

DALŠÍM DONÁTOREM JE SAINT GOBAIN A PANÍ VEJAČKOVÁ LUCIE UVÁDÍ TYTO
DŮVODY, PROČ SE PRAVIDELNĚ ZAPOJUJÍ DO BURZY FILANTROPIE:
Účast na Burze filantropie je pro mne důležitým propojením byznysu a lidí, kteří mají chuť a velké srce
pomáhat. Jsme rádi, že i naše firma může pomoci, tam kde je to třeba. Vážíme si každého, kdo nabídne
kus ze sebe, aby nezištně pomohl druhému a pokud můžeme penězi, se kterými přicházíme tuto často
nelehkou cestu zjednodušit, tak to rádi uděláme. Příjemná a tvořivá nálada a úsměv na tváři lidí, kteří
proměňují slova v činy je pak tou největší odměnou.

OTAKAR KLEPÁRNÍK, SPOLEČNÍK A JEDNATEL SPOLEČNOSTI MEDESA S.R.O.
V POLIČCE:
Podporu potřebných považuji za jasnou a důležitou součást činnosti ekonomicky aktivních lidí a společností, tak to dělám celý život. Burzu filantropie podporuji od jejího vzniku. Je to podle mého názoru
unikátní formát, který svede dohromady podnikatele, zástupce korporací i zástupce samosprávy na
straně jedné s reprezentanty neziskového sektoru na straně druhé. Při prezentaci projektů žadatelů
dochází ke vzájemné interakci obohacující obě strany. Potenciální donátoři poznávají lépe a hlouběji
„neziskovky“ a jejich činnosti a motivace, tyto potom zase poznávají, jak přemýšlí a co potřebují zástupci firem. A z toho vznikají unikátně individuálně postavené možnosti podpory a spolupráce, většinou
přetrvávající na další burzy a na další období. Z toho pohledu neznám lepší aktivitu, budu se dále
účastnit a pokoušet se přesvědčit i více kolegů.
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PR

Burza filantropie potřebuje udržovat své dobré jméno a zvyšovat povědomí o ní u veřejnosti. Je proto
důležité, aby organizátor vytvářel kvalitní PR Burzy
filantropie. Koalice nevládek Pardubicka si po třech letech od zahájení burzy najala zaměstnance, který se této
aktivitě přímo věnuje. Tato osoba musí být především komunikativní, musí působit pozitivně na lidi, být přesvědčivá,
vzhledově příjemná a musí znát burzu do nejmenšího detailu. Samozřejmě PR nedělá pouze jediná osoba, ale všichni zaměstnanci v organizačním týmu. Ti svým jednáním vytvářejí dobré jméno Burzy filantropie, proto
je nezbytné, aby pro burzu byli všichni nadšeni a věřili jejímu rozvoji a úspěchu.

V Koalici nevládek Pardubicka se podklady pro PR vytvářejí během celé její existence.
Stojí za tím mnoho práce a neustálých nápadů, jak by se burza mohla ještě více zdokonalovat. Každý rok přichází PR pracovník a tým Burzy filantropie s několika inovacemi,
které dojem z Burzy filantropie vylepšují.

WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
V Koalici nevládek Pardubicka se prvotně používal webový portál pro neziskové organizace, kde Burza filantropie měla pouze svoji záložku. Vzhledem k jejímu rozvoji
se na počátku roku 2015 vytvořily naprosto nové webové stránky přímo pro Burzu
filantropie – www.burzafilantropie.cz. Zde lze nalézt všechny informace, které se týkají burzy, a to od zahájení první ostré burzy v Pardubickém kraji, tedy od roku 2012.
Tento krok byl pro organizátora velmi důležitý. Když můžete donátorovi nebo komukoliv jinému říci, ať se podívá na webové stránky burzy, kde se dozví podrobné
informace, Burze filantropie to dodává na důvěryhodnosti.
Koalice nevládek Pardubicka vytvářela tyto stránky poměrně dlouhou dobu. Všichni
organizátoři, kteří budou vytvářet webové stránky pro nový kraj, by měli dodržovat
určitá pravidla. Ideální je, aby se používala jejich kopie, tedy byly vzhledově sjednocené a pouze se upravily informace. Klíčové je však především udržení barevného
schématu Burzy filantropie dle jejího logomanuálu a také zachování klíčového obsahu
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webových stránek – hlasování, přihlašování, uveřejnění všech přihlášených projektů.
O vytváření stránek pro nový kraj je nezbytné informovat garanta Burzy filantropie
a domluvit se s ním na podmínkách.
Koalice nevládek Pardubicka také využívá sociálních sítí, konkrétně Facebooku, k propagaci Burzy filantropie. Zde lze snadným a rychlým způsobem informovat fanoušky
o aktuálním dění. Prozatím není vytvořen samostatný profil pro Burzu filantropie,
ale Koalice nevládek Pardubicka využívá svůj vlastní, jelikož zde má již početnou
základnu fanoušků. Burzu také propagují podpořené neziskové organizace na svém
vlastním profilu, kde své fanoušky informují o získané podpoře. PROTOŽE ČÍM
VÍCE „LAJKŮ“ BUDE BURZA MÍT, TÍM LÉPE! Sociální sítě skvěle fungují jako
nástroj pro získání hlasů veřejnosti v hlasování o postupujícím projektu. Benefity tak
čerpají jak NNO, které si zde vytvoří efektivní kampaň, tak i samotná Burza filantropie, která touto cestou vstoupí do většího povědomí veřejnosti.

LOGO
V roce 2014 vzniklo logo Burzy filantropie. Na tomto logu lze shledat dvě postavičky na konci, které jsou propojeny
mostem. Postavičky vyjadřují neziskovou
organizaci a donátora. Most vyjadřuje
cestu mezi nimi, která má spojit neziskovou organizaci a donátora a vytvořit mezi
nimi nové partnerství. Tým v Koalici nevládek Pardubicka se snažil zvolit svěží barvy
a jednoduchost celého loga, aby na každého působilo příjemně. Cílem loga je, aby se
dostalo do podvědomí společnosti a každý při pohledu na něj věděl, oč se jedná.

MOTTO
„Spojujeme cesty neziskovek a firem“
Tak zní motto Burzy filantropie, představené v roce 2014. Jeho poselstvím je vyjádření přesahu, který Burza filantropie vytváří během svého konání. Předáním šeku
spolupráce mezi donátorem a neziskovou organizací nekončí, ale naopak začíná. Burza
filantropie je unikátní příležitostí pro nalezení vhodného partnera, s nímž je možné
spojit své cesty a rozvíjet spolupráci v dlouhodobém horizontu.
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RAZÍTKO
Razítko se vytvořilo zároveň
s logem. Existují dva druhy razítek. Jedno bylo vytvořeno pro
neziskové organizace a druhé pro
donátory. Toto logo může se svoo-zace
lením používat nezisková organizace,
která byla na Burze filantropie podpořena
om,
a propagovat tak jednoduše burzu a zároveň dát veřejnosti vědět o tom,
že se snaží pro své činnosti aktivně získat dary. Donátor pak má možnost
použít logo k tomu, aby deklaroval svou společenskou odpovědnost jako donátor Burzy filantropie.

TISKOVÉ ZPRÁVY
Psaní pravidelných tiskových zpráv zvyšuje všeobecnou informovanost o Burze filantropie. Je to způsob, kterým lze informovat a zároveň seznamovat veřejnost o aktuálním dění burzy. Vždy by se měla psát tisková zpráva před významným děním, např.
před pořádáním seminářů, při začátku a konci přihlašování projektů a stejně tak i při
začátku a na konci hlasování veřejnosti o postupujících projektech, před konáním
burz, či jak burza dopadla a jaká tam panovala atmosféra. Texty by měly být psány tak,
aby zaujaly čtenáře, oslovily neziskovou organizaci či dokonce donátory. Doporučuje
se, aby vždy v jednom odstavci byla burza stručně a výstižně vysvětlena. Obvykle jsou
směřovány na konkrétní cílovou skupinu a dle toho se také vybírá tiskové médium,
ve kterém bude publikována tisková zpráva. Tedy pokud bude oslovovat potenciální
donátory k zapojení se, je ideální vybrat časopis, který se zaměřuje k podnikatelům.
Pokud se však budou vyzývat neziskové organizace, aby napsaly projekt a zapojily se,
pak by se měl vybrat časopis směřovaný na neziskový sektor.
Koalice nevládek Pardubicka např. sama publikuje Infolist, kde informuje neziskové organizace o dění důležitém pro neziskový sektor. I touto cestou tedy vyzývá neziskové
organizace k zapojení se do burz.

Pro potřeby, kam směřovat tiskové zprávy je dobré si vytvořit medialist. Je to vlastně databáze všech vhodných médií, které organizátor oslovuje a spolupracuje s nimi.
Samozřejmě je dobré spolupracovat s co nejvíce médii, jelikož tím se zároveň zvyšuje
publicita Burzy filantropie. Samozřejmostí je poté zvát zástupce médií i na burzu samotnou. Zde jim poté nabídnout zprostředkování rozhovoru s významnými donátory
a zástupci neziskových organizací, kteří zde představí svůj poutavý projekt.
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VIZITKY PRO BURZU FILANTROPIE
Tyto vizitky mají totožný účel jako osobní vizitky zaměstnance. Předávají se při osobní schůzce s osobou, kterou burza
zajímá. Používají se převážně při náhodných setkáních, při
schůzkách, na kterých se primárně neřeší Burza filantropie nebo při jakýchkoliv společenských setkáních.
O Burze filantropie je nutné mluvit všude – šíříte
tím její povědomí a zároveň máte neustále šanci
získat nového donátora či podporovatele.

Předání vizitky s kontaktem a webovou stránkou bude
hmatatelnou vzpomínkou na rozhovor o Burze filantropie.

PŘÍRUČKY
Během zaučování organizátora ve Středočeském kraji GLE o.p.s., se rozhodlo, že budou
vytvořeny tzv. příručky, a to jak pro donátora, neziskovou organizaci, tak i veřejnou
správu. Jedná se o informační materiál, který je možné předložit danému subjektu a ten
se prostřednictvím něho jednoduše dozví, co Burza filantropie obnáší. Jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly danému segmentu aktérů ve Středočeském kraji.
V příručce pro neziskové organizace lze dohledat termíny konaných aktivit k burze, informace o přípravných seminářích, jaké přínosy burza neziskovým organizacím přináší
a také stručný průběh samotné Burzy filantropie.
V příručce pro donátory jsou naopak důvody, proč by se měl donátor zapojit, taktéž je
popsán průběh a dále publicita, kterou donátorovi burza přináší.
Nechybí ani zpětná vazba od již zapojených donátorů, kteří
mají osobní zkušenost s burzami v Pardubickém kraji.

LOGOLINK
Logolink je prvkem povinné publicity, kterým
je povinna každá podpořená NNO informovat
veřejnost o své účasti na Burze filantropie a to
minimálně na svých webových stránkách nebo
sociálních sítích. V případě realizace projektu je
poté nezisková organizace povinna logolink viditelně umisťovat na informační materiály projektu.
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FINANČNÍ BURZ
ZAJIŠTĚNÍ FILANTROPIE
V této části se věnujeme finančnímu zajištění Burzy filantropie. Naleznete tu doporučení pro pořádání Burzy filantropie.
Náklady níže jsou rozděleny na mzdové, režijní, materiální a služby, jsou však uvedeny bez konkrétních částek. Náročnost Burzy filantropie se nedá vyčíslit přesně
na korunu vzhledem ke skutečnosti, že se náklady liší dle různých průměrných cen
v krajích ČR (např. mzdové náklady) nebo se mění v jednotlivých letech konání
Burz filantropie. V prvních letech se náklady pohybují výše než v následujících.
Například je tomu tak u cestovného, kdy v prvních letech se musí organizátor (většinou fundraiser) vydat na více cest za donátory, nebo se musí nakoupit časomíra,
notebook apod.

MZDOVÉ NÁKLADY
Mzdové náklady vznikají na pozicích fundraiser a PR,
koordinátor Burzy filantropie, moderátor a fotograf.
Klíčovými osobami jsou fundraiser a koordinátor.
U těchto dvou pozic se doporučuje pozici fundraisera a koordinátora nespojovat v jednu osobu. Každý
z nich má na pilotu i ostré Burze filantropie své úkoly
a spojením v jednu osobu se burza realizuje obtížněji.
Fundraiser má na Burze filantropie za úkol starat se
a pečovat o donátory, vysvětlit jim průběh apod. a koordinátor musí zajistit hladký průběh z organizačního
pohledu (zajištění techniky, občerstvení, případné doplňování kávy apod., spuštění prezentací, zajištění prezenční listiny
atd.). Rozdělení pozic pro dvě osoby je také vhodné z pohledu zastupitelnosti v případě nemoci nebo čerpání dovolených.
Vhodné je zapojit do realizace burzy také praktikanty nebo dobrovolníky, díky kterým se podstatně sníží náklady na mzdy nebo alespoň se ulehčí v práci fundraisera
a koordinátora. Je ovšem nutné, aby praktikant/dobrovolník měl dobré komunikační
dovednosti a nebál se mluvit jak osobně, tak telefonicky. Vhodné je mít alespoň jednoho praktikanta/dobrovolníka s sebou na Burzy filantropie na pomoc s organizací.
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DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ VÝŠE ÚVAZKU U ČLENŮ TÝMU
Pozice

Druh smlouvy/
výše úvazku

Poznámka

Fundraiser a PR

PS/1

Úvazek je zkalkulován pro pořádání
čtyř burz v kraji v jednom roce v prvních
letech pořádání.

Koordinátor BF

PS/0,5

Úvazek je zkalkulován pro pořádání
čtyř burz v kraji v jednom roce v prvních
letech pořádání.

Moderátor

DPP/DPČ

Na jednu Burzu filantropie cca deset
hodin práce včetně přípravy.

Fotograf

DPP/DPČ

Na jednu Burzu filantropie cca deset
hodin práce včetně úprav fotografií.

Lektor seminářů

DPP

Na jeden přípravný seminář cca šest
hodin práce včetně přípravy.

Z praxe v Pardubickém i Středočeském kraji se moderace chopí člen týmu organizace (ředitelka organizace). Fotograf nemusí spadat pouze do mzdových nákladů, ale
můžeme ho zařadit v rozpočtu také do služeb.
Náplní práce fundraisera a PR není pouze získávání nových donátorů a psaní tiskových
zpráv, ale i starání se o donátory, psaní příběhů donátorů i neziskových organizací, které
jsou uveřejněny na webových stránkách Burzy filantropie, ale i návštěvy neziskových
organizací při příležitosti zahajování akcí, na které získali finance, křtění aut, otevírání
zrekonstruovaných prostor a další aktivity spojené s Burzou filantropie. Koordinátor se
stará převážně o zabezpečení chodu Burzy filantropie, aktualizuje webové stránky, nahrává projekty na webové stránky, komunikuje s NNO ve věcech přihlašování, výsledků
hlasování, celkového harmonogramu burz, seminářů i pozvánek na burzy samotné. Doporučuje se, aby koordinátor vedl statistiky burz (počty přihlášených, kolik NNO žádají,
kolik ve finále získají, počty donátorů a jakou podporu dávají, apod.).

REŽIJNÍ NÁKLADY
Do režijních nákladů jsou zahrnuty:
• kancelářské potřeby (tonery) – na tisk letáků, pozvánek, jmenovek na stoly,
navigace, šeky a další,
• webové stránky – jedná se o jednorázový poplatek za překlopení šablony
webových stránek Burzy filantropie pro daný kraj. Do dalších nákladů spadá
následné zaučení, případná správa webových stránek nebo jejich inovace,
• náklady za telefon, nájem kanceláře vč. spotřeby energií, připojení k internetu,
• cestovné za donátory, na semináře, Burzy filantropie apod.
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U položky cestovné záleží na vzdálenosti, kam se za donátorem dojíždí. Příklad z praxe
v Pardubickém kraji: Pokud se jedná o Burzu filantropie pro okres Svitavy, a pracovník z KONEP najde donátora například z Moravské Třebové, náklady na jednu cestu za donátorem jsou cca 1 000 Kč. Takových
cest za donátory udělá fundraiser například pět na jednu
Burzu filantropie. Naopak u Burzy filantropie konané
v Pardubicích jsou náklady podstatně nižší, jelikož
má KONEP v Pardubicích kancelář a dojezdová
vzdálenost je tak menší.
Minimálně v prvních dvou letech pořádání Burz
filantropie jsou náklady na dopravu za donátory poměrně vyšší než v letech následujících. Je to
zejména proto, že v počátku konání Burz filantropie je nutné sehnat co nejvíce donátorů, v dalších letech se jedná o udržování dobrých vztahů
s donátory a nových donátorů se již tolik neobjíždí.
U cestovného dále záleží na druhu dopravy, zda organizátor dle svých směrnic umožňuje pracovní cesty
osobním automobilem nebo preferuje veřejnou hromadnou
dopravu. Zde jsou také na zvážení časové možnosti, kdy automobilem nejsme vázáni spoji veřejné dopravy a cesta je převážně rychlejší,
ale pravděpodobně dražší vzhledem k úhradě nejen benzínu, ale i opotřebení auta.

MATERIÁLNÍ NÁKLADY
Do materiálních nákladů, které souvisejí s pořádáním Burz filantropie, patří:
• kancelářské potřeby – papíry do tiskárny, papíry s větší gramáží (160 g) na
tisk šeků, fixy, desky s chlopněmi apod.,
• tablet nebo časomíra – doporučujeme v tomto případě tablet, který má více
využití (např. si tablet bude brát fundraiser na schůzky s donátory, aby mohl
ukázat videa z burz nebo fotografie pro lepší představu, jak burza funguje),
• notebook – pokud organizátor burzy nevlastní notebook, je vhodné, aby
pořídil dva (jeden pro spouštění prezentací při Burze filantropie a druhý pro
tvorbu zápisu z burzy),
• prezentér,
• laminátor – není nutné, ale z praxe v Pardubického kraje, se laminátor využije
pro laminování log donátorů, které jsou následně přilepena u daného místa,
kde donátor sedí.
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SLUŽBY
Do služeb je zahrnuto následující:
• nájemné prostor – pro pořádání Burz filantropie i přípravných seminářů,
• občerstvení – pro pořádání Burz filantropie i přípravných seminářů,
• mediální propagace – placená inzerce v novinách s logy donátorů, spoty
v rádiu apod.,
• fotograf,
• tisky propagačních materiálů, desek s chlopněmi, brožur o burze apod.
Položka občerstvení je pohyblivá. Záleží, kde organizátor objedná občerstvení (ideální mít dodavatele z neziskové organizace, nebo sociálního podniku – ceny jsou přívětivé
a vynaložené finance na občerstvení se opět vrátí do neziskového sektoru). Pokud se
Burza filantropie pořádá
např. v konferenčním sále hotelu, tak
občerstvení bude
trochu dražší, ale
na druhou stranu
se tímto může
snížit náklad za
pronájem prostor a ozvučení.
Finanční
náročnost Burz filantropie se dá snížit
vyjednáním levnějšího nájmu, občerstvení, publicity a dalších
položek. V tomto případě záleží na šikovnosti
fundraisera.
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz
FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje
na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému
rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na
posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin,
včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

