Zdroje pro správné skutky
Petr Holý

Definice dárcovství?

„Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají
dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí
svědomí. Mají možnost si dokázat, že jsou toho schopni. A
nebo jim to umožňuje vyjádřit jejich přesvědčení a morální
hodnoty.“
profesor Henry Rosso, zakladatel školy fundraisingu na
univerzitě v Indianě, USA

Co to je fundraising: Je to "věda" o tom, jak druhé motivovat k dobrým skutkům,
jak je přesvědčit, že peníze nejsou všechno a dát jim možnost darovat i svůj
čas, zájem a důvěru.
(z přednášky Jana Kroupy, České centrum fundraisingu, Praha)

Než začneme…

…položme si několik otázek:
• kolik máme zdrojů
• kdo nás podporuje
• kdo je v regionu / oblasti naší působnosti důležitý
• kdo je cílová skupina našich zájmů
• koho zajímáme jako potenciální příjemce sponzoringu - dotace
• jak chceme, aby nás veřejnost viděla, jak se profilujeme
(Vícezdrojové financování v NNO, Pavel Plaček Finanční ředitel Semiramis o.s. / Laxus o.s., seminář pro Kraj Vysočina
6.12.2010)

Odkud mohou být zdroje?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlastní (účel)
Příjmy z vlastní činnosti (vedlejší činnost)
Firemní
Obce (každý rok znovu)
Kraje (FV, pravidla a zásady, mimořádné akce)
Nadace
Státu
EU
....

Jaké je jejich rozdělní?

Světový průzkum r. 2011
(Seminář pro příjemce dotace USA ambasády, Jan Kroupa, České centrum fundraisingu, Praha)

Rozdělení soukromých zdrojů

Světový průzkum r. 2011
(Seminář pro příjemce dotace US ambassy, Jan
Kroupa, České centrum fundraisingu, Praha)

Soukromé zdroje pokr.
V ČR jsou tyto příjmy rozděleny mezi firmy (2 mld CZK) a
jednotlivce (1,8 mld CZK) – zbytek tvoří veřejné sbírky.
Dary tvoří ve světě průměrně 2% nezdaňovaných příjmů (na rok),
v ČR je to 1,4%. Průměrný dar v ČR u osoby s daňovým
základem nad 1mil Kč/rok je 35 tis Kč, u osob s daňovým
základem do 1 mil Kč je 6,5 tis Kč.
Motivace dárců (Jan Kroupa, www.fundraising.cz):
• mají významný a neodkladný důvod
• vědí, že budou pravidelně informovaní o
rozvoji akce
• jsou osobně zainteresovaní na výsledku
podpořené činnosti
• vědí přesně, na co budou jejich peníze
použity a že budou využity rozumně a
• vidí ostatní, jak časem i penězi přispívají
šetrně
na tutéž činnost
• vidí, že podpořená organizace má
• vědí, že jim bude poděkováno
nadšení a odhodlání a že jistě získá
• vědí, že budou viditelně spojovaní s
peníze i od ostatních
úspěchem projektu

Pyramida fundraisingu

20% dárců =
80% zdrojů

80% dárců =
20% zdrojů

České centrum fundraisingu, Praha 2013 © Ing. Jana
Ledvinová

Veřejné zdroje
Rozpočet
státní rozpočet
rozpočty krajů a
hl. m. Prahy
rozpočty obcí
(bez hl. m.
Prahy)
státní fondy
Celkem

součet dotací za
rok 2010 (tis Kč)
5 766 600
1 418 528

součet dotací za
rok 2011 (tis Kč)
5 740 827
1 612 069

2 578 671

2 727 343

573 991
10 337 790

781 735
10 861 974

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf

Veřejné zdroje podle kapitol SR

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf

Veřejné zdroje podle účelu vynaložení

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf

Kde zdroje hledat?
www.nno.ecn.cz - http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x-www.neziskovky.cz - http://dbfz.neziskovky.cz/search.aspx
www.proculture.cz - http://www.proculture.cz/podpora/
www.kous.cz
www.fondvysociny.cz - http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
www.edotace.cz
www.grantadvisor.cz

Nadace Partnerství

Programy

podpora bezpečných cest do škol
ochrana ŽP (biodiverzita, ochrana klimatu)
výsadba stromů
voda v krajině
greenways
spolupráce žáků školy a komunity (pro udržitelný život)

www.nadacepartnerstvi.cz
Tel: (+420) 515 903 111

KOUS Vysočina

Mimořádná podpora NNO mimo GP

KOUS Vysočina - podpora drobných aktivit členských
NNO zaměřených pro veřejnost a v oblasti ŽP (do
výše max. 5000,-Kč)
• V roce 2011 – 100 tis Kč
64 žádostí, 22 podpořeno
• 2012 – 200 tis Kč
65 žádostí, 42 podpořeno
• 2013 – 200 tis Kč
65 žádostí, 41 podpořeno

koordinator@kous.cz
Mob: 605 485 691

Konto Bariéry

Programy

zlepšení života lidí s handicapem a jejich
plnohodnotné zapojení do společnosti
stipendia pro studenty s handicapem
sport bez bariér
počítače proti bariérám
senzační senioři (SENSEN)

http://www.kontobariery.cz
Tel: (+420) 224 214 452

(Nadace charty 77)

Nadace VIA

Programy

Fond kulturního dědictví - podpora tradic a ochrana přírodního
či kulturního dědictví
Pomáhej – rozvoj filantropie (dobročinnosti) dětí a mladých lidí
Mluvme spolu – komunikace mezi občany a samosprávou
Místo, kde žijeme - obnova či výstavba veřejných prostranství
se zapojením místních občanů
ERA - Starosta roku
Fond místních iniciativ – Rychlé granty na řešení problémů,
které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo
všech obyvatel dané lokality

www.nadacevia.cz
Tel: (+420) 515 903 127

Nadace OKD

Programy

Pro zdraví- pro hendikepované spoluobčany, seniory bez rodinného
zázemí nebo děti, které nemohou vyrůstat ve funkční rodině
Pro radost - zajímavé volnočasové aktivity, ať už jsou zaměřené na
kulturu, sport nebo místní tradice
Pro budoucnost - projekty s ekologickou tematikou, aktivity směřující k
zachování a využití přírodních a kulturních památek a iniciativy
zlepšující stav veřejných prostranství
Pro Evropu – napsat projekt na EU
Sídliště žije – proměna sídlišť

http://www.nadaceokd.cz
Tel: (+420) 596 262 118

NROS

Programy

Pomozte dětem - kuře
Think Big - mladí lidé mohou dvakrát ročně žádat o podporu svých
projektů ve výši od 10 000 Kč do 70 000 Kč
3P - překlenovací finanční pomoc neziskovým organizacím, které čekají
na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých
projektů

http://www.nros.cz
Tel: (+420) 227 217 211

Další

Nadace podpořené z NIF

Nadační investiční fond (NIF) sehrál důležitou roli při
formování silného nadačního jmění a v současnosti tvoří
většinu registrovaného nadačního jmění českých nadací.
Výběrové řízení na rozdělení příspěvku z Nadačního
investičního fondu proběhlo ve 2 etapách. Výsledky I.
etapy
byly
schváleny
Poslaneckou
Sněmovnou
Parlamentu ČR v červenci 1999. Celkem bylo rozděleno
500 milionů korun 39 nadacím v sedmi programových
oblastech.

