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ABSTRAKT /ABSTRACT
Cílem magisterské práce je přiblížit pojem fundraising neziskových
organizací, jeho metody, zaměření, etické zásady fundraisingu a jeho řízení.
Diplomová práce se věnuje způsobu financování neziskových organizací v České
republice. Dále práce představuje organizaci Lékaři bez hranic a její principy a zásady
fundraisingu v zahraničí. Na základě obsahové analýzy výročních zpráv
humanitárních organizací působících v zahraničí, Člověk v tísni o.p.s., Charita ČR,
ADRA o.s a Lékaři bez hranic – Medecins Sans Frontieres, a z provedeného výzkumu
práce podává doporučení ke strategickému plánování fundraisingu organizace Lékařů
bez hranic v České republice, ale i jiným organizacím poskytujícím humanitární nebo
rozvojovou činnost v zahraničí.

The goal of the Master's thesis is to present the concept of fundraising of nonprofit organizations, its methods and focus, ethical principles and management of
fundraising. The Master´s thesis gives an overview of the financing of non-profit
organizations in the Czech Republic. In addition, the work presents the organization
Doctors Without Borders and its principles, and the rules of fundraising abroad. On
the basis of the content analysis of annual reports of humanitarian organizations
operating abroad, People in Need, Charitas, ADRA and Doctors Without Borders, and
an own research carried out among the first three organizations, the thesis gives
recommendations regarding the strategic planning of fundraising activities for the
Doctors Without Borders in Czech Republic and also for other organizations
providing humanitarian or development activities overseas.

KLÍČOVÁ SLOVA/ KEYWORLDS
Nezisková organizace, fundraising, individuální dárcovství, etika fundraisingu,
dárcovská SMS, firemní zodpovědnost a dárcovství, sponzorství, veřejné sbírky, on–
line dárcovství, rozvojová spolupráce, rozvojová politika, nadace, dotace.
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Zlaté

pravidlo

fundraisingu:,,ezískávat

peníze, ale člověka.“
Jana Ledvinová

1.

ÚVOD
Cílem mé diplomové práce je přiblížit pojem fundraising neziskových

organizacích. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické.
V teoretické části se věnuji plánování financování neziskových organizací a popisuji
metody, zaměření, etické zásady fundraisingu a jeho řízení tak, jak uvádí dostupná
literatura a internetové zdroje. Během posledních let se Česká republika za pomoci
neziskových organizací podílí na zahraniční rozvojové pomoci, proto se také tomuto
tématu věnuje poslední kapitola teoretické části. V této kapitole bylo cílem stručně a
srozumitelně popsat systém a spolupráci vládní a neziskové sféry v zahraniční
rozvojové pomoci.
Výzkumná část se snaží podat doporučení ke strategickému plánování
fundraisingu neziskovým organizacím poskytujícím humanitární nebo rozvojovou
pomoc v zahraničí.
Doporučující závěry vycházejí z obsahové analýzy výročních zpráv
humanitárních organizací působících v zahraničí, Člověk v tísni o.p.s, Charita ČR,
ADRA o.s. a Lékaři bez hranic - Medecins Sans Frontieres, a z provedeného
výzkumného rozhovoru mezi zástupci těchto organizací na téma transformace
rozvojové spolupráce. Cílem výzkumného šetření je pokusit se tuto transformaci
zhodnotit a poukázat na výzvy, které v této oblasti před neziskovými organizacemi
stojí.
Důvodem, proč jsem se tématu fundrasingu rozhodla věnovat, je skutečnost,
že jsem měla po několik měsíců příležitost se dobrovolně podílet na přípravě
fundraisingového plánu organizace Lékaři bez hranic. Byla to velmi pozitivní
zkušenost a i díky ní považuji za velmi důležité, že se neziskový sektor stává více
součástí života české společnosti. Je známo, že mnohdy přebírá úkoly a cíle, které si
stanovili političtí představitelé. A je velmi pravděpodobné, že se síť neziskových
organizací bude dále rozrůstat a to nejen v oblasti sociální a humanitární pomoci, ale i
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v oblasti zdravotnictví. I z těchto důvodů je problematika financování neziskového
sektoru více než aktuální.

2.

TEORETICKÁ ČÁST

2.1

Co je to fundraising?
Fundraising je velmi často zmiňovaným pojmem v mnoha neziskových

organizacích. A jistě tomu nebude jinak i v budoucnosti. Cílem fundraisingu je najít
odpověď na otázku, jak má nezisková organizace financovat svoji činnost. Téma
fundraisingu se dotýká organizací tzv. třetího sektoru, jako jsou občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, spolky a sdružení. V některých organizacích se
fundraisingu věnuje na plný úvazek zaměstnaný pracovník, v jiných řada pracovníků,
kteří mají rozdílnou pracovní náplň i úvazek. Fundraiser je v mnoha organizacích
samostatná pracovní pozice a je veřejným tajemstvím, že je na úspěšné fundraisery
pořádán “lov mozků“. Podívejme se tedy na termín fundraising detailněji.
Anglický pojem fundraising můžeme volně přeložit jako navyšování fondů.
Řada odborníků se pokoušela najít český srozumitelný ekvivalent. Ledvinová
vysvětluje pojem fundraising takto: „Je to pojem zahrnující různé metody a postupy,
jak získat prostředky na činnost nevýdělečných nevládních organizací“ (12, 1996:7).
Pešta uvádí obdobnou definici: „Jde o soubor nejrůznějších činností směřujících k
zajišťování zdrojů, k získávání darů nebo jiných výhod“ (34, 2008:2). Ledvinová tuto
definici ještě dále rozvádí: „Je to věda o tom, jak druhé motivovat k dobrým skutkům,
jak je přesvědčit, že se do nich vyplatí investovat“ (12, 1996:7)
Internetová encyklopedie Wikipedia vymezuje pojem fundraising jako:
„Systematickou činnost, jež by se dala do češtiny přeložit jako dobročinnost, jejímž
výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost
organizací nebo jednotlivců. Organizacemi bývají zpravidla nevládní neziskové
organizace,

rozpočtové

nebo

příspěvkové

organizace

(vzdělávací

instituce,

nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých
státech i politické strany a dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy,
nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU.
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V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky nebo
služby nebo organizovat kluby přátel, jejichž členové pravidelně přispívají na činnost
podporované organizace. V širším slova smyslu se fundraisingem rozumí i získávání
finančních zdrojů od investorů na akciovém nebo dluhopisném trhu“ (40, 2008).
Kostolanyiova definice nám předkládá další rozměr fundraisingu, který
považujeme za důležitý. „Fundraising není jen získávání finančních prostředků. Je to
také hledání nových spolupracovníků – těch, kteří se chtějí účastnit její činnosti a věří
v poslání organizace“ (10,1997:6).
Jak je tedy patrno z uvedených definic, jedná se o nedílnou a podstatnou část
činnosti v neziskové organizaci. Důležité je, že existence a úspěch neziskové
organizace na fundraisingu závisí. Účelem fundraisingu je zajištění chybějících
finančních a materiálních zdrojů potřebných k zajištění vitality organizace.
Dle Plamínka mezi znaky vitality organizace patří:
•

Užitečnost a smysl – Každá organizace musí svému okolí a také
sobě něco poskytovat, mít nějaký smysl. O její služby musí být
zájem.

•

Efektivita – Organizace by měla umět účelně využívat své zdroje
(energetické, personální atd.).

•

Stabilita – Organizace by se měla zajímat o kvalitu prostředí, ve
kterém působí, a také stabilní mezilidské vztahy, jak uvnitř
organizace, tak směrem ven, ke svým klientům, dárcům a
podporovatelům. Předpokladem úspěchu organizace je rovnováha
vnitřního a vnějšího prostředí.

•

Dynamika – Organizace by se měla naučit nejen přizpůsobovat a
správně reagovat na změny, ale i o kontrolu vnitřního a vnějšího
prostředí (16, 2000:20).

Hlavní důvody, proč nezisková organizace potřebuje fundraising, jsou:
•

Přežití – Každá organizace potřebuje k přežití peníze – aby
uhradila náklady potřebné na vlastní existenci, připravila budoucí
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programy, zaplatila své zaměstnance,

nájem a další potřebné

provozní náklady.
•

Rozšíření a rozvoj – Má-li organizace v budoucnosti úspěšně
obstát, bude se

muset rozšiřovat nebo rozvíjet svou činnost,

zlepšit nabízené služby, začít

v nových oblastech, regionech,

věnovat se kampaním ve prospěch veřejných zájmů atd. K tomu
ovšem často potřebuje více peněz.
•

Omezení závislosti – Organizace se může dostat do finanční krize
z důvodu závislosti na jednom finančním zdroji. V jiné situaci
může být pro ni obtížné plánovat svoji činnost, protože se musí
přizpůsobovat prioritám klíčového dárce. Proto je důležité
rozšiřování fundraisingové základny o další dárce a využití nových
zdrojů příjmů. Tím může takovou závislost silně omezit.

•

Budování podpory – Fundraisingem nezískává organizace pouze
finanční prostředky, ale také své příznivce. Ti jsou také důležití.
Mohou se stát dobrovolníky nebo oslovit nové dárce z řad jejich
přátel, aby i oni se stali přispěvateli (14, 2003: 2).

Tak jako mnoho lidských činností a oborů, i fundraising má mnoho podob.
Těm se bude podrobněji věnovat kapitola Metody a techniky fundraisingu. Pojďme si
nyní přiblížit práci fundraisera z pohledu etických a právních zásad.

2.2

Etické a právní zásady fundraisingu

2.2.1

Etické zásady fundraisingu
Tak jako každé lidské úsilí, i fundraising neziskových organizací se řídí

určitými etickými a právními zásadami. Domnívám se, že od neziskové organizace
vždy společnost očekává, že se bude držet nejvyšších etických principů, proto
považuji za důležité věnovat se krátce etice ve fundraisingu.
Ponechme nyní stranou etické otázky, které se týkají sociální, zdravotní či
dobročinné práce, kvůli které často neziskové organizace vznikají. I ve fundraisingu
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se můžeme setkat s řadou etických dilemat a problémů, kterým musí nezisková
organizace čelit. Asi jedna z nejdůležitějších otázek, kterou si pokládají lidé, kteří
nějakou neziskovou organizaci zakládají, je: Jakými lidmi či společnostmi je dobré se
nechat podpořit a s kým spojit úsilí, aby nezisková organizace dosáhla svého cíle či
poslání? Důležité sdělení v tomto směru je, že partnerství či podpora ze strany
donátorů, které se organizaci dostává, by se měla silně dotýkat poslání a cílů
organizace. Protože i donátoři mají své cíle a chtějí, aby se cíle neziskové organizace
s nimi shodovaly. Je tedy zřejmé, že stanovení cílů a poslání organizace je velice
důležité. Více se tématu poslání organizace věnuje kapitola 3.5.
Doplňme také další důležitý aspekt při tvorbě cílů neziskové
organizace. V určitých situacích může nezisková organizace nabýt dojmu, že se
odvrací od svých cílů. Jak lze takovou situaci řešit? Weinstein u neziskových
organizací rozeznává dva typy etické odpovědnosti, ke kterým je nutné být pozorný.
První je odpovědnost uvnitř organizace a druhým ke společnosti a k dárcům.
Mezi etickou odpovědnost uvnitř organizace Weinstein zařazuje:
•

Dbát na bezpečnost pracovníků.

•

Dbát na spravedlivé jednání mezi zaměstnanci, vyvarovat se osobních
útoků, respektovat práva druhých, nelhat, pomáhat si navzájem.

Jako odpovědnost vůči společnosti uvádí:
•

Být vždy pravdivý v otázkách fundraisingu, marketingu a v jednání
s veřejností (Public Relations).

•

Plnit očekávání donátorů a partnerů.

•

Poskytovat služby s co nejvíce možnou kvalitou.

•

Dbát na bezpečnost poskytovaných služeb.

•

Vždy postupovat dle platných právních norem (23, 2002:55).

Jaká další etická úskalí mohou fundraisery při jejich práci potkat?

Problematická situace nastává, pokud si fundraiser vybírá techniky, kterými
bude svoji činnost provádět. Některé techniky mohou být oslovovanými považovány
za dotěrné až obtěžující. I ve Spojených státech velice oblíbená technika fundraisingu
– telemarketing (oslovování dárců po telefonu) čelí mnoha kritickým připomínkám.
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„Je jasné, že se nezisková organizace bude muset vždy rozhodnout, jak dostupné
techniky pro fundraising využije,“ tvrdí Sargeant (19, 2004:156).
Pravdou zůstává, že se v české literatuře o tomto tématu mnoho nedozvíme.
Může být tedy obtížné podávat v tomto směru jakákoli doporučení.

2.2.2

Etické standardy ve fundraisingu
I ve fundraisingu odborníci z nejrůznějších asociací a odborných sdružení

vytvořili etické standardy. Zmiňme alespoň dva nejdůležitější, se kterými se v práci
fundraisera můžeme setkat.
Americká organizace Association of Fundraising Professional (AFP),
působící od roku 1960, vytvořila deset práv dárce, kterými by se měla nezisková
organizace řídit, aby si zajistila dlouhodobou podporu od svých dárců. Ačkoliv
mohou působit tato pravidla samozřejmě a takřka banálně, ne vždy bývají dodržována
a správně chápana, proto považuji za důležité je zmínit.

1. Dárce má právo být informován o poslání organizace, o způsobu, jakým
organizace zamýšlí použít darované prostředky a její schopnosti efektivně
využívat darů na určené cíle.
2. Dárce má právo být informován o totožnosti osob, které pracují v organizaci a
v řídící radě. Dále má právo očekávat, že se její členové budou chovat
zodpovědně a v souladu s cíli organizace. Dárce má právo být informován
o nejdůležitějších finančních údajích organizace.
3. Dárce má právo být informován o tom, na jaké účely byly poskytnuté dary
použity.
4. Dárce má právo vědět, jak bylo nakládáno s prostředky, které organizaci
věnoval, a aby mu bylo poskytnuto písemné potvrzení a poděkování za
poskytnutý dar.
5. Dárce má právo, aby se s informacemi o daru a jeho osobě vždy zacházelo
jako s důvěrnými.
6. Dárce má právo očekávat, že s ním bude jednáno na profesionální úrovni a že
všechny vztahy se zástupci organizace budou mít profesionální charakter.
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7. Dárce má právo být informován, zdali se na získávání finančních prostředků
podílí dobrovolníci nebo placení zaměstnanci či najaté osoby, např. právníci.
8. Dárce má právo, aby jeho jméno a osobní údaje byly vymazány ze seznamu
potenciálních dárců, když o to osobně požádá.
9. Dárce má právo svobodně klást otázky o poskytnutém daru a jeho použití a
dostat otevřenou a včasnou odpověď (41, 2008, 19, 2004:334).

Fórum dárců, o.s. předkládá práva a povinnosti donátora a neziskové
organizace.
Donátor by měl:
•

Pokud se jedná o právnickou osobu nebo firmu, měl by dárce definovat vůči
příjemci srozumitelně své poslání, zaměření, programy a způsob fungování.

•

Nakládat se všemi informacemi, které mu poskytne nezisková organizace,
jako s důvěrnými a neposkytovat informace dále bez jejího vědomí.

4ezisková organizace má právo:
•

Žádat o zachování anonymity o příspěvku nebo daru.

•

Právo nepřijmout příspěvek, pokud jsou podmínky, za kterých je mu dar
poskytnut, nepřijatelné (1, 2005:29).

4ezisková organizace je povinna:
•

Poskytnout informace o své organizaci, o účelu jejího založení a o způsobu
budoucího využití darovaných prostředků.

•

Doložit veškeré další informace, které vypovídají o schopnosti neziskové
organizace využít darované prostředky efektivně.

•

Informovat dárce o všech skutečnostech a změnách v organizaci, které by
mohly zásadním způsobem ovlivnit využití příspěvku nebo daru.

•

Na požádání poskytnout dárci o sobě pravdivé informace v nezbytném rozsahu
pro posouzení účelného využití poskytnutých příspěvků.

•

Neposkytovat informace o dárci bez jeho svolení.

•

Doložit řádné vyúčtování pokud se jedná o nadační příspěvek a o dosažených
výsledcích projektu (1, 2005:29).
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I nadace mají řadu povinností, které jim stanovuje Nadační zákon. Nadace
sdružené v občanském sdružení Fórum dárců si také stanovily principy etického
chování svých členů. Zmiňme je v následujících řádcích.
4adace vždy:
•

používají své prostředky na obecně prospěšný účel, pro který byly zřízeny,

•

dodržují princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám,

•

minimalizují náklady na svoji vlastní administrativu,

•

hospodaří s majetkem jim svěřeným zakladateli a dárci tak, aby byl trvalým a
pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů,

•

poskytují veřejnosti možnost seznámit se svými statuty a grantovými pravidly,

•

vedou řádně své účetnictví a zajišťují vyjádření nezávislého auditora ke svému
hospodaření,

•

uveřejňují výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření s majetkem,

•

vyčíslují významné dary a uvádějí přehled významných poskytnutých
nadačních příspěvků,

•

dodržují své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a programy v
souladu se svým posláním, statutem, cíli a programy,

•

dbají na to, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými a
předem uveřejněnými pravidly,

•

dbají na to, aby proces rozhodování o poskytování nadačních příspěvků
probíhal řádným a objektivním způsobem a aby nedošlo ke konfliktu zájmů
osob, které se účastní výběru uchazečů a rozhodování o výši nadačních
příspěvků,

•

dbají na uzavírání smluv obsahujících podmínky pro poskytnutí nadačního
příspěvku,

•

dbají o kontrolu řádného využití poskytnutých nadačních příspěvků v souladu
s podmínkami zákona a příslušných smluv,

•

pečlivě sledují a průběžně hodnotí výsledky své nadační činnosti,

•

dbají o minimalizaci nákladů na správu tak, aby nejenom dodržovaly zákon,

•

dbají o zachování morálního kreditu členů správních a dozorčích orgánů (7,
2001:30).
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Předchozí odstavce jsou pouze stručným nastíněním některých etických
principů a zásad, se kterými se fundraiser při své práci může setkat. V žádném případě
tato kapitola nevyčerpala všechny etické otázky a řešení sporných situací spojených
s fundraisingem.

2.2.3

Právní zásady ve fundraisingu

V této části se budeme věnovat právním normám a zákonům, které ovlivňují
proces fundraisingu.
Nejdříve si stručně uveďme definice a právní rámec pro činnost a fungování
neziskových organizací. Jednotlivé typy organizací upravují uvedené zákonné normy,
podle nichž se řídí proces registrace, finanční řízení, hospodaření a zánik neziskové
organizace:
•

Občanská sdružení – Definujeme jako sdružení fyzických a právnických
osob, které vzniká za účelem realizace společného zájmu. Řídí se zákonem č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

•

Obecně prospěšné společnosti – Jsou subjekty poskytující obecně prospěšné
služby všem za stejných podmínek. Zisk nemůže být přerozdělován mezi
zakladatele nebo zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit. Řídí
se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•

4adace a nadační fondy – Jsou účelová sdružení majetku zřízená za účelem
dosahování obecně prospěšného cíle, kterým se rozumí zejména rozvoj
duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot,
ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy
vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Nadační příspěvky se poskytují z výnosů
nadačního jmění a z ostatního majetku nadace. Řídí se zákonem č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•

Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby se řídí zákonem
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (22, 2003:13).
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I proces fundraisingu se řídí zákonnými normami. První z nich je především
občanský zákoník. Pešta upozorňuje: „Často neziskové organizace podceňují právní
stránku fundraisingu. Jedná vždy o uzavření smlouvy (darovací, grantové,
sponzorské)“ (34, 2008:2).
Odborníci doporučují, aby smlouvy byly vždy písemné. Platí tedy stejná
pravidla jako v komerční sféře, kdy je nutné, aby vše bylo písemně zdokumentováno.
Jednou z nejdůležitějších a problematických situací při procesu fundraisingu,
ovšem ošetřená zákonem, je ochrana osobních údajů dárců a podporovatelů
organizace.

2.2.4

Ochrana osobních údajů dárců
I v neziskové organizaci se můžeme setkat s právními problémy souvisejícími

s ochranou osobních dat. Především pokud si nezisková organizace vede databázi
svých dárců. „Osobní údaj je jakýkoliv údaj týkající se určené nebo určité fyzické
osoby“ (14, 2003:1).
V České republice se vždy řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Údaje může nezisková organizace spravovat pouze s písemným
souhlasem dárce a po oznámení na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dárce má vždy
právo být ze seznamu vyřazen. Pokud jsme s našimi dárci v kontaktu emailem,
zpravidla se doporučuje při elektronickém kontaktu uvést větu, zda si kontaktovaná
osoba přeje být kontaktována i nadále, či chce být ze seznamu přispěvatelů vyřazena.
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3.

ŘÍZE4Í A PLÁ4OVÁ4Í FU4DRASI4GU
V této kapitole se pokusím nastínit nejdůležitější zásady při řízení a plánování

fundraisingu neziskových organizací. Jak by měl vypadat správný plán fundraisingu?
Je jasné, že tato kapitola je pro fundraisera tou nejvýznamnější. Pojďme si shrnout ty
nejdůležitější zásady tvorby fundraisingového plánu.
Tak jako každou lidskou činnost i fundraising je třeba plánovat. Na začátku si
položme otázku: Kdo je úspěšný fundraiser a jak vypadá úspěšný fundraising? Dle
Weinsteina je úspěšný fundraiser: „Ten, kdo u správného a nadějného donátora pro
správný projekt ve správný čas a správnou cestou požaduje správnou částku“ (27,
2002:4).
Management fundraisingu je však individuální činností a liší se organizaci od
organizace. Fundraising nemá přesně definovaná pravidla, proto se řada autorů v této
otázce liší tím, jaké kroky je třeba při plánování fundraisingu podniknout. I přesto má
plánování fundraisingu některé zásady, které platí pro všechny typy neziskových
organizací. Je třeba si uvědomit, že je zapotřebí pečlivá příprava celé organizace i
jejího týmu. Plamínek uvádí: „Fundraising je dlouhodobý proces, který je třeba začít
efektivním plánováním a měl by skončit podrobným zhodnocením, po kterém by měla
nezisková organizace vědět, které metody byly nejúčinnější a které jí nejvíce
vyhovují“ (15, 1996:102).
Fundraising je činnost spadající do oblasti finančního řízení organizace. Při
plánování fundraisingu je důležité, aby: „Organizace měla strukturalizovanou cestu,
kterou chce jít. Měla by mít jasně definovaná kriteria způsobu financování, cílovou
skupinu, které má projekt pomoci, délku trvání projektu, náklady a náročnost na
administrativní činnost“ (27, 2008).
Procesu plánování by měla předcházet analýza prostředí, ve kterém organizace
působí. Pro uvedení do tématu si představme zajímavé výsledky z jednoho výzkumu
z oblasti neziskového sektoru. V roce 1998 byl pod vedením nadací The Charles
Stewart Mott Foundation, the Ford Foundation a the Rockefeller Brothers Fund
uskutečněn průzkum uplynulého desetiletí rozvoje organizací občanského sektoru ve
východní a střední Evropě. Do výzkumu byly zařazeny tyto země - Bulharsko, Česká
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republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Cílem výzkumu bylo zjistit podmínky
úspěšného dlouhodobého rozvoje a činnosti neziskových organizací. Jaké byly tedy
nejdůležitější podmínky pro rozvoj a vznik neziskových organizací? Byly dvě a
můžeme je rozdělit na podmínky vnější, které z velké části nemůže organizace
ovlivnit, a podmínky vnitřní, které organizace ovlivnit může.

3.1

Vnější podmínky

Mezi vnější podmínky, kterým neziskové organizace musí čelit, patří:
•

Sociálně-politické podmínky,

•

Vhodné legální a fiskální (daňové) prostředí,

•

Politický vliv a legislativní procesy,

•

Spolupráce mezi sektory,

•

Dobrá pověst občanského sektoru na veřejnosti,

•

Podmínky uvnitř občanského sektoru,

•

Různost neziskových organizací,

•

Spolupráce mezi neziskovými organizacemi,

•

Regionální rozvoj (33, 2008).

K analýze prostředí, ve kterém se nezisková organizace nachází a ve kterém
plánuje působit nebo působí a kde bude fundraising probíhat, lze využít analýzu
PEEST.

3.2

Analýza PEEST
Analýza PEEST zkoumá prostředí, ve kterém bude fundraising probíhat. Tato

analýza pomáhá fundraiserovi najít okolnosti, které mohou mít vliv na samotný
proces fundraisingu. Zaměřuje se na okolní prostředí z hlediska politiky (Political),
ekonomiky (Economic), sociálního (Social), technologického (Technological) a
ekologického (19, 2004:24).
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Je pravdou, že tyto okolnosti nemůže nezisková organizace výrazněji ovlivnit,
nicméně je třeba je při vytváření dlouhodobé strategie a přípravě fundraisingového
plánu brát v úvahu.

3.3

Vnitřní podmínky
Pojďme se nyní blíže seznámit s tím, jak by měla nezisková organizace

organizovat svůj proces fundraisingu po pečlivé analýze vnějšího prostředí,
strategických partnerů a konkurence. Norton uvádí: „Strategie je páteří fundraisingu“
(14, 2003:13).
Nezisková organizace si má dříve, než začne plánovat proces fundraisingu, dle
Sergeanta odpovědět na tři hlavní otázky:
•

,,Kde jsme teď? Touto otázkou by měla získat úplný přehled o činnosti
organizace v minulosti, a jak úspěšná při minulých akcích byla. Je třeba znát
své postavení na „trhu“ neziskového sektoru.

•

Kde chceme být?

•

Jak se tam dostaneme? Tato fáze plánu už by měla obsahovat podrobnou
strategii a taktiku, jak se nezisková organizace dostane ke svému cíli a čeho
chce díky finančním darům v budoucnosti dosáhnout“ (19, 2004: 22).

K zodpovězení první otázky fundraiserovi pomáhá také metoda SWOT
analýzy.

3.4

SWOT analýza
Analýza SWOT vyhodnocuje silné stránky (Strenghts), slabé stránky

(Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) organizace. Tato
technika může při plánování fundraisingu pomoci tím, že organizace bude schopna:
•

Rozvíjet fundraisingové přístupy postavené na silných stránkách organizace,

•

Vyhnout se slabým místům a najít způsoby, jak je kompenzovat,

•

Chopit se příležitostí, které se nabízejí,
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•

Rozvíjet způsoby, jak se vypořádat s hrozbami (14, 2003:3/8, 19, 2004:37).

Tuto analýzu lze využít také při analýze vnějších okolností.

3.5

Poslání organizace
Každý fundraiser by si měl uvědomit, že fundraising není pouze přijímání

peněz. To jednoznačně vyplývá z tvrzení Druckera, který říká: „Nezisková organizace
získává finanční prostředky nebo alespoň jejich velkou část od lidí, kteří se chtějí
podílet na jejím poslání“ (4, 1994:57).
Proto je dle Plamínka nutné, aby: „Nezisková organizace měla své poslání
stručně a srozumitelně definované a zajištěno, aby každý člen organizace s ním byl
srozuměn a dokázal jej kdykoli a komukoli vysvětlit“ (15, 1996:102).
„Definovat poslání a cíle organizace je zvláště důležité při prvním kontaktu
s potencionálním dárcem,“ tvrdí Šplíchal. „Nezisková organizace by měla být vždy
schopna odpovědět na šest základních otázek:
1. Co vlastně děláme?
2. Čeho chceme dosáhnout?
3. Proč podpořit právě nás?
4. O čem naše práce vůbec je?
5. Proč nám můžete důvěřovat?
6. Proč s námi spolupracovat dlouhodobě?“ (21, 2007:7)

Dostatečně a srozumitelně odpovědět potenciálnímu dárci na tyto otázky je
základní předpoklad získání jeho důvěry a podpory, shodují se odborníci z řad
neziskových organizací. Pokud nezisková organizace získá důvěru dárce a ten je
ochotný na její činnost přispívat, je dle Druckera důležité držet se dalšího neméně
významného pravidla: „Peníze, které získá nezisková organizace, nepatří jí, patří
dárcům. Ona je pro ně drží pouze v úschově“ (4, 1994:57).
„Lidé podporují neziskové organizace, aniž očekávají něco na oplátku,“
vysvětluje Norton (14, 2003:2/1). „Přesto za své peníze něco chtějí, aniž jim jde o
něco hmotného. Chtějí například pocit, že udělali něco smysluplného a že jejich čin
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má možná význam pro život jiného člověka. Případně si přejí uznání jejich
velkorysosti od ostatních a od veřejnosti. Jsou i tací dárci, kteří dávají přednost
anonymním darům“ (14,2003: 2/1).
Ať už jsou důvody dárcovství jakékoli, nesmíme zapomínat na hlavní poslání a
cíle organizace. To platí i u plánování zamýšleného projektu. Více o tvorbě cílů
organizace v následující kapitole.

3.6

Cíle organizace a projektu
Protože je fundraising dlouhodobý proces, nezbytným předpokladem

úspěšného fundraisingu je, aby nezisková organizace měla jasné, konkrétní a
měřitelné cíle.
Důležité je také správně definovaný cíl projektu, na který budou získané
peníze použity. Vrzáček tvrdí: „Aby zamýšlený projekt v budoucnosti uspěl, musí
řešit problém,

nejlépe však jeho příčiny. Donor by měl stejně jako organizace

problém vnímat“ (24, 2008). Dle Vrzáčka by projekt měl splňovat tato hlavní kritéria:
•

Jedinečnost projektu,

•

Specifičnost cílů (i obecných),

•

Časový harmonogram,

•

Musí slibovat kvalitu dosažených výstupů (24, 2008).

Důležitost včasného splnění navrhovaných cílů připomíná i Plamínek:
„Potencionálnímu donorovi musí být jasné, že nezisková organizace je schopna
v určitém časovém horizontu svého cíle dosáhnout“ (15, 1996:102).
Nelze ovšem dosáhnout stanoveného cíle dříve, než fundraiser bude svým
donátorům rozumět.
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3.7

Fundraising je o lidech
Pro úspěšný fundraisingový plán se organizace neobejde bez shromažďování

údajů v souvislosti s různými typy donátorů. Ledvinová se domnívá: „Dávání peněz je
radost. Lidé dávají proto, že jim to dává dobrý pocit, společenskou vážnost nebo to
ulehčuje jejich svědomí. Mohou si sami sobě dokazovat, že něco takového dovedou
udělat, nebo jim to prostě umožňuje vyjádřit jejich morální hodnoty a přesvědčení“
(12, 1996:11).
I proto je definování tzv. potenciálních dárců neboli těch, kteří by mohli
přispět důležitou součástí příprav fundraisingového plánu. Dle Sergeanta je třeba, aby
organizace rozuměla:
•

Kdo jsou její dárci?

•

Jaké je motivace dárců?

•

Proč jí lidé dávají?

•

Co dárci potřebují a jaké jsou jejich preference?

•

Jak se dárci chovají? (19, 2004: 94-104).

Jiné členění potenciálních dárců předkládá Rektořík. Ten rozděluje potenciální
dárce na ty, kteří:
•

mají vyhrazené prostředky na dobročinnou činnost a poskytují je neziskovým
organizacím.

•

nemají vymezené prostředky na dané cíle, ale v případě, že je zaujmou,
poskytnou je (18, 2001:92).

Pro stanovení postupu, jak dárce oslovovat a pracovat s nimi, Rektořík
rozděluje potenciální dárce na ty, kteří:
•

dávají poprvé

•

dávali již v minulosti (18, 2001:93).

Norton se ale domnívá, že rozdělení potenciálních dárců nestačí a ve svých
doporučeních udává: „Dobrý fundraiser vždy zastupuje dané téma a cíl organizace,
měl by se stát dárcovým prostředníkem mezi jím a organizací. Protože lidé dávající
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peníze organizacím, nepřispívají na abstraktní koncepty. Dávají, aby pomohli lidem
v nouzi, nebo aby přispěli k tomu, aby se na světě změnilo něco k lepšímu. Je na
fundraiserovi, aby dárci dokázal, jak k těmto cílům jeho organizace napomáhá“ (14,
2003:2/2).
Nesmíme také zapomínat na jednu významnou skutečnost, kterou uvádí
Ledvinová: „Vždy je potřeba vycházet z potřeb našich dárců“ (12, 1996: 11).
Je třeba říci, že o motivaci dárců a práci s nimi bylo napsáno mnoho
odborných knih. Tato kapitola si klade za cíl pouze upozornit na nutnost se dárcům
věnovat. Jistě by si toto téma zasloužilo větší pozornost.

3.8

Sestavení rozpočtu a časového plánu
V této kapitole se budeme věnovat tvorbě rozpočtu. Jak tvrdí Kostelanyi:

„Rozpočet je tou nejdůležitější částí přípravy fundraisingového plánu“ (8,1997:18).

Při sestavování fundraisingové strategie je užitečné nejdříve zjistit, které
zdroje příjmů pro organizaci přicházejí v úvahu. S tím souvisí i sestavení rozpočtu.
Někteří američtí autoři považují sestavení rozpočtu a časového plánu fundraisingu za
první krok fundraisingového plánu organizace vůbec.
Dle Nortona můžeme výši finančních prostředků, které bude organizace
potřebovat, rozdělit do tří úrovní:
1. Finanční nároky, pokud organizace bude udržovat práci a programy ve
stávajícím rozsahu.
2. Nároky, pokud bude organizace rozšiřovat svoji činnost.
3. Nároky, pokud se organizace bude personálně rozrůstat (14, 2003:3/1).

Kleinová uvádí základní kroky, jak by měla organizace postupovat také při tvorbě
svého rozpočtu. Tato autorka je řadí podle otázek:
•

„Jaký finanční obnos bude organizace pro splnění svých projektů či cílů
potřebovat?
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•

Kolik bude zapotřebí od individuálních dárců a jaké skupiny se mezi dárci
budou vyskytovat?

•

Kolik jich musí organizace oslovit?
Všechny tyto údaje by se měly objevit v časovém plánu přiřazeném ke

konkrétním úkolům,“ radí Kleinová (8, 2001:21).
Norton doporučuje, aby roční rozpočet byl rozdělen na měsíční rozpočty (u
menších organizací je dle jeho názoru dostačující čtvrtletní rozpočet). „Rozpočet musí
počítat s růstem inflace i organizace,“ upozorňuje Norton. ,,Předpokládané příjmy a
výdaje by měly být spočítány odděleně pro každé jednotlivé období. Na konci daného
období by se měl rozpočet porovnat s dosaženými výsledky,“ dodává. (14,
2003:2/12).
„V rozpočtu by měly vždy být zohledněny tyto náklady:
•

Personální náklady,

•

Cestovné,

•

Vybavení,

•

Provoz,

•

Služby,

•

4epřímé náklady (např. pojištění)“ Vrzáček (24, 2008).

„Důležitým aspektem tvorby rozpočtu je finanční zdraví organizace,“ uvádí
Vrzáček. „Organizace musí také pečlivě dokumentovat své finanční výkazy. Jedině
tak bude pro donora důvěryhodným partnerem“ (24, 2008).

3.9

Důvěryhodnost, transparentnost a Public Relations
Domníváme se, že nejdůležitější na práci fundraisera je, aby organizace byla

důvěryhodná a zodpovědná vůči všem, kteří její činnost podporují. „Je třeba chovat se
vůči svým donátorům odpovědně a hlavně transparentně, protože lidé přispívají
především těm organizacím, o kterých slyšeli a které mají dobré vztahy s veřejností,“
tvrdí Norton (14, 2003:2/2).
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Můžeme říci, že finanční důvěryhodnost organizace je tou základní. Uvádět ve
svých výročních zprávách toky finančních prostředků a hospodaření organizace je
dnes nezbytné. V tomto případě je jistě užitečné využívat služby profesionálních
agentur či auditorských společností.
Organizace by měla dbát o svou důvěryhodnost také ve společnosti. Hlavně
při pořádání veřejných sbírek. Komunikaci s veřejností při sbírkách mají nejčastěji na
starosti dobrovolníci. Práci s dobrovolníky si více přiblížíme v kapitole 4.3.

3.10 Poděkování a dlouhodobé zapojení dárců
Není třeba připomínat, že poděkování a uznání dárcovy velkorysosti je velmi
důležité. „Cílem organizace by mělo vždy být, aby k ní dárce choval hlubší vztah. To
lze dosáhnout nejen poděkováním, ale i informacemi o tom, jak bude či bylo s dary
naloženo,“ doporučuje Norton. Řada organizací své dárce zve na různá setkání se
zástupci organizace či s dobrovolníky. „Tím se může blíže seznámit dárce s plány
organizace i do budoucna,“ radí Norton (14, 2003:2/3).

3.11 Měření a kontrola efektivity fundraisingu
I ve fundraisingu platí, že by organizace měla vyhodnocovat svoje příjmy.
Průběžně fundraising kontrolovat je zcela zásadní a nezbytné, shodují se odborníci.
„Zodpovědní lidé v organizaci by měli pravidelně zkoumat výsledky a chtít vědět,
proč jsou právě takové, jaké jsou,“ uvádí Norton (14, 003:3/11). Kontrolu
fundraisingu můžeme definovat: „Jako stále se opakující proces, ve kterém se
fundraiser snaží zajistit co největší příjem finančních prostředků při vynaložení co
nejnižších nákladů“ (14, 2003:3/11). Úspěšnost fundraisingu lze dle Nortona měřit
několika způsoby:
•

4ávratností proběhlých investic – poměrem mezi získaným příjmem a
náklady na jeho získání.

•

Čistým příjmem finančních prostředků – částkou, kterou se podařilo získat
po odečtení všech nákladů.
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•

Procentem odpovědí na žádosti nebo kampaň – procentuální podíl těch
dárců, kteří byli osloveni a kteří na výzvu zareagovali.

•

Průměrným příspěvkem čili částkou, kterou průměrně přispěje každý dárce.

•

4áklady na získání dárce – náklady na získání nového dárce se porovnají
s průměrnou celkovou hodnotou dárce, tj. odhadem celkové částky, kterou
dárce teoreticky daruje po celou dobu, kdy bude organizaci podporovat (14,
2003:3/11).

Na závěr tématu plánování fundraisingu si dovoluji představit schéma
projektového plánu dle Vrzáčka a také Searganta, které může být užitečnou
pomůckou pro celý proces plánování fundraisingu.

Schéma č. 3. 1: Proces plánování a řízení projektu

Hodnocení

Monitorování

Definování
cílu

Realizace

Plánování

Zdroj: Vrzáček, 2008
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Schéma č. 3. 2: Fáze fundrasingu dle Searganta
MISE

↓

CÍLE
ORGA4IZACE

↓

SBÍRÁ4Í I4FORMACÍ
PEEST analýza
Analýza trhu
Jaké máme konkurenty Vnitřní prostředí organizace
Jaké máme spojence

↓

SWOT A4ALÝZA
↓
↓
CÍLE FU4DRAISI4GU
↓

STRATEGIE
Celkové směřování fundraisingu
Členění fundraisingu
Pozice

↓

TAKTICKÉ PLÁ4Y
Individuální fundraising – Direct marketing,
Dary
Firemní dárci
Nadace, Fondy

↓

ROZPOČET
↓
ČASOVÝ PLÁ4
↓

MO4ITORI4G
A
KO4TROLA

Zdroj: Sargeant, 2004
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Schéma č. 3. 3: Fundrasingový plán dle Searganta

A4ALÝZA
FU4DRASI4GU

↓
CÍLE FU4DRAISI4GU

↓

STRATEGIE FU4DRAISI4GU
↓

↓

TAKTIKA ZÍSKÁVÁ4Í
DÁRCŮ

↓

TAKTIKA ROZVOJE
ORGA4IZACE

↓
TERMÍ4
↓

ROZPOČET

↓

KO4TROL4Í MECHA4ISMY

Zdroj: Sargeant, 2004

Následující kapitola se bude věnovat nejznámějším metodám a technikám
fundraisingu.
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4.

METODY A TECH4IKY FU4DRAISI4GU
V této kapitole stručně popisuji nejčastější způsoby získávání finančních

prostředků v neziskovém sektoru. Úvodem je třeba zmínit, že každá nezisková
organizace je jedinečná a její cíle jsou jiné, proto níže uvedené techniky může využít
svým vlastním způsobem. Ovšem s dodržením všech platných právních a etických
norem.
Nejčastější technika, kterou využívají mnohé neziskové organizace, je
získávání peněz pomocí dotačních a grantových řízení.

4.1

Dotace a nadace

4.1.1

Dotace
Dotace neboli grant je pro mnohé neziskové organizace jediný zdroj

finančních prostředků. Problematika dotací je velice široká. „V zemích střední a
východní Evropy je získávání peněz formou grantu v současné době nejběžnější a
nejznámější metodou fundraisingu,“ domnívá se Kostelanyi (10, 1997:6).
Dotace můžeme rozdělit do tří hlavní zdrojů, jsou to: státní, nadační a
firemní. „Nezisková organizace může dostat dotaci na základě dohody či smlouvy.
Příslušná instituce nebo společnost se zaváže poskytnout finanční zdroje, zatímco
organizace coby příjemce implementuje podpořený projekt v dané komunitě či
poskytuje předem stanovené služby“ (23, 2002:58 ).
Kostolanyi upozorňuje na úskalí, která by měla mít vždy nezisková organizace
na paměti, pokud uvažuje o svém financování z grantů. „Není dobré zakládat svou
činnost pouze na příjmech z grantů. Z dlouhodobého hlediska je důležité, aby
organizace měla různorodé zdroje příjmů“ (10, 1997:7-8).
Dle Kostolanyiho mají dotace své výhody a nevýhody. Jaké tedy jsou?
Výhody:
•

Zajištění určitou finanční sumou na dané období.

•

Příprava žádosti přinutí organizaci vymezit formální odpovědnosti a
zaměřit se na budoucnost.
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•

Jestliže se organizaci podaří vytvořit dobré vztahy s donátorem, granty
se mohou stát pravidelným zdrojem peněz.

4evýhody:
•

Každý dárce má svá vlastní omezení (např. podpora určitých aktivit či
společenství).

•

Dlouhý rozhodovací proces (dlouho trvá, než peníze skutečně přijdou
na účet organizace).

•

Většina sponzorů nepodporuje provozní náklady.

•

Peníze z grantů jsou obvykle účelově vázány pouze na určitý projekt
(10, 1997:8).

4.1.2

4adace
V České republice existuje řada nadací. Hurtová se domnívá, že se také nadace

velkou měrou podílejí na zamýšleném projektu neziskové organizace. „I nadace se
vždy musí rozmyslet, do jaké míry se chce podporovaných a navrhovaných projektů
účastnit“ (7, 2001:9).
Dle Hurytové můžeme podle míry zapojení rozlišit nadace na tři různé typy:
•

Dárci - Tyto nadace obvykle rozdělují malé granty a podpoří, co žadatel
potřebuje. Výše příspěvku je vedena požadavkem žadatele. Hlavní činností
takové nadace je zajistit, aby peníze byly utráceny legitimně.

•

Investoři – Nadace zvažují, zda žadatelé a žádosti odpovídají oblastem
potřeby, o které se nadace zajímají. Pro takovou nadaci je důležité zajistit, aby
byli podpořeni dostatečně kvalitní žadatelé a projekty. Pro takou nadaci je
charakteristické, že své žadatele v počáteční fázi pečlivě zkoumá. Jakmile je
grant přidělen, role dárců se omezuje na monitorování vynakládání
poskytnutých zdrojů.

•

Spolutvůrci – Dárci, kteří chtějí hrát aktivní roli při stanovování cílů
zamýšlených projektů. Dárce může být zapojen v řízení projektu a bude
hodnotit jeho výstupy s příjemcem grantu. Často období projektu trvá více než
jeden rok. Tito dárci volí často proaktivní přístup k neziskovému sektoru.
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Vyhledávají projekty, které chtějí podpořit. Naopak někteří jiní dárci či nadace
vyhlásí program a čekají, kteří žadatelé se do něj přihlásí (7, 2001:9).

Proces grantového řízení dle Hurtové schématicky znázorňuje následující
obrázek.

Schéma č. 4. 1: Kruh řízení výběrového řízení nadace – grantu

Grantová politika

Monitorování

Vyhlášení

Smlouva

Zpracování
žádosti

Rozhodnutí

Zdroj: Hurytová, 2001

Níže se stručně seznámíme s tím, jak by měla vypadat žádost předkládaná
nadaci.

Tvorba žádosti
Ačkoliv se požadavky na obsah žádosti předkládané nadacím mohou značně
lišit, považuji za důležité uvést základní dokumenty, které by měla každá žádost o
grant nebo dotaci obsahovat. Organizace by měla nadaci předložit tyto dokumenty:
1. Průvodní dopis
2. Souhrn – stručný obsah projektu
3. Představení organizace
4. Definici problému nebo služby, kterou chce organizace poskytovat
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5. Cíl zamýšleného projektu
6. Dílčí cíle projektu
7. Metody a plány, kterými dosáhne cílů projektu
8. Hodnocení
9. Rozpočet
10. Minulé a budoucí financování projektu
11. Materiály podporující organizaci (10, 1997:12).

4.2

Dary a sponzoring
V této kapitole si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi dárcovstvím a sponzorstvím.

4.2.1

Dary a dárcovství
Definovat dárcovství lze různými způsoby. Dle Bartošové je dárcovství:

„Souhrn hmotných i nehmotných statků, který dárce dává a obdarovaný přijímá“ (1,
2005:16).
Právní vymezení pojmu dar se řídí občanským zákoníkem. Darovací smlouvu
občanský zákoník popisuje takto: „Darovací smlouvou dárce něco bezplatně
přenechává nebo slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá“ (12, 1996:122).
Pešta připomíná: „Jedná se o smluvní vztah mezi darujícím a obdarovaným.
To vše na základě smlouvy.“ „Pro dar je charakteristická bezplatnost,“ uvádí Pešta.
Pešta také upozorňuje: „Přijetí daru nikdy nemá být spojováno s plněním jakékoli
protislužby“ (12, 1996:122).
Právní podobu dárcovství definuje občanský zákoník, ale i zákon o dani
z příjmů. V České republice je dárcovství daňově zvýhodněno. „,Firma, ale i
právnická a fyzická osoba si může dar odečíst od základu daně, pokud hodnota
jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ
daně lze však snížit nejvýše o 5 % ročně,“ uvádí Bartošová (1, 2005:16).
Pokud organizace přebírá dar, je také důležité, jak jsme se zmínili výše, aby
vždy byly splněny všechny zákonné podmínky. Tou nejdůležitější z nich je, aby byla
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uzavřena písemná smlouva o poskytnutí daru. Vzor písemné smlouvy je uveden
v příloze č. 2.

4.2.2

Sponzorství
Sponzorství se od dárcovství značně liší. Hlavní rozdíl popisuje Bartošová.

“Sponzoring je peněžní nebo jiná forma podpory, poskytnutá za dohodnutou
protislužbu“ (1, 2005:16).
„Sponzorování neboli sponzoring je v současné době více než pouze
poskytování darů,“ tvrdí Pešta. „Pod termínem sponzoring lze zahrnout mnoho
činností veřejné podpory, např. výpůjčku, pomoc s propagací či umožnění užívání
např. domu či kancelářských prostor“ (34, 2008).
Meier a Cominsky definují sponzorství jako: „Spolupráci mezi neziskovou
organizací a obchodní – ziskovou organizací, kdy partnerství mezi nimi je založeno
na ujednaných benefitech pro neziskovou organizaci a vede také k naplnění
obchodních cílů organizace ziskové“ (2,1992:13).
Také právní podobu sponzorství definuje zákon. „Proces sponzorování by
vždy měla upravit smlouva o reklamě nebo smlouva o sponzoringu, kde příjemce
vykáže činnosti směřující k naplnění marketingových cílů sponzora,“ uvádí Bartošová
(1,2005:16).
Pešta upřednostňuje, aby: „Smlouva byla vždy písemná, pokud se jedná o
nemovitost“ (34, 2008).
Následující

tabulka

popisuje

hlavní

sponzoringem.
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Tab. 4. 1: Rozdíl mezi dárcovstvím a sponzoringem
Dárcovství
Darování je souhrn hmotných i
nehmotný statků, které dárce
dává a obdarovaný přijímá. Nemusí
jít nezbytně o finanční dar, ale
například o know-how.
Proces daru upravuje darovací
smlouva
podle
občanského
zákoníku, § 628. Základní úprava
darů je stanovena Zákonem o dani
z příjmů a Zákonem o dani darovací,
dědické a o dani z převodu
nemovitostí.

Sponzoring

Sponzoring je nástroj komunikace na
podporu určité události, akce, produktu
nebo služby.
Často se vztahy mezi sponzorem a
příjemcem příspěvku uzavírají na základě
smlouvy
o
reklamě,
kde nezisková organizace vykáže činnosti
směřující k naplnění marketingových cílů
sponzora.
Tato nezisková organizace je povinna
zaplatit
daň
z příjmů právnických osob, která činí
31%.

Hlavním
principem
je
fakt,
že
dárce
nevyžaduje
od
obdarovaného
žádné
přímé
protiplnění.

Sponzor poskytuje finance nebo jiné
prostředky a za to dostává protislužbu.
Sponzorský příspěvek je tedy „příspěvek
s protiplněním."

Dar nemusí být určen na přesný
vymezený účel, ale v určitých
situacích je vhodné účel definovat,
např. i pro potřeby zdanění (dárce
má také možnost zkontrolovat
správnost užití daru).

Náklady na sponzoring jsou součástí
firemních rozpočtů a nijak nesouvisejí
s odpočtem daní, jako je tomu u darů.

Z hlediska účtování se platí
ze zisku (až do výše 5% lze odepsat
ze základu daně).

Z hlediska účtování se zahrnuje do
nákladů.

Nejčastěji dlouhodobá podpora
jedné aktivity nebo organizace,
pečlivě
zvolené
na
základě
dárcovské strategie podniku.

Nejčastěji krátkodobá, jednorázová akce
mediálního charakteru.

Může, ale nemusí být veřejně prospěšná.
Zdroj: Bartošová, 2005
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4.3

Individuální dárcovství
Další velmi rozšířená forma dárcovství je individuální dárcovství a veřejné

sbírky. Je třeba připomenout, že veřejné sbírky a různé techniky individuálního
dárcovství se neobejdou bez pomoci dobrovolníků. Proto považuji za důležité stručně
zmínit, jak by fundraiser měl pracovat při fundraisingu s dobrovolníky.
Dobrovolníci mohou pomoci s řadou důležitých prací, jako jsou např. různé
administrativní úkoly v průběhu kampaně. Nejčastěji je můžeme potkávat na ulicích
při vybírání peněz. Aby byla kampaň, při které dobrovolníci pomáhají, úspěšná, je
třeba, aby i oni měli stanovenou náplň práce“, upozorňuje Norton. „Fundraiser by je
měl podrobně informovat o cílech a procesu kampaně nebo sbírky. Fundraiser by také
měl na jejich práci průběžně dohlížet a poskytovat dobrovolníkům zpětnou vazbu.
Důležité je také ocenit jejich jakýkoli pozitivní přínos pro organizaci,“ uvádí (14,
2003:7/1).
Ledvinová radí: „Když budete získávat dobrovolníky pro fundraising, řekněte
jim dopředu a přesně, co od nich očekáváte. Buďte otevření a odvážní“ (12,1996:75).
Řada organizací si vede databázi svých dobrovolníků, které opakovaně oslovuje.
Techniky

individuálního

dárcovství,

které

jsou

nejčastěji

českými

neziskovými organizacemi využívány, můžeme rozdělit na sbírky, oslovování poštou,
benefiční akce, inzerci ve sdělovacích prostředcích, členské příspěvky, fundraising
„ode dveří ke dveřím“ a mnoho dalších způsobů (15, 1996:103, 18, 2001:92).

4.4

Veřejné sbírky
Veřejné sbírky se staly běžnou součástí života neziskové organizace i občanů

České republiky. Poláčková uvádí definici: „Veřejná sbírka je způsob získávání
finančních prostředků v místní komunitě“ (16, 2005:25).
Pořádání veřejné sbírky je vymezeno zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných
sbírkách. Veřejnou sbírkou je každé shromaždování prostředků za účelem:
•

Humanitárním,

•

Charitativním,
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•

Rozvoje vzdělanosti, tělovýchovy a sportu,

•

Ochrany kulturního dědictví a tradic,

•

Ochrany životního prostředí,

od předem neurčeného okruhu osob (34, 2008).

Veřejná sbírka může být organizována, pokud splňuje čtyři předpoklady:
1. Musí být pořádána nějakou organizací.
2. Sbírá prostředky pro předem stanovený účel.
3. Koná se na místech a v prostorech všeobecně přístupných nebo dům od domu.
4. Přímo nebo nepřímo veřejně vyzývá osoby a organizace, aby poskytly
příspěvky nebo zakoupily předměty, v jejichž prodejní ceně je zahrnut
finanční příspěvek (6, 2001:89).

Charakteristickým znakem veřejných sbírek je, že jsou často anonymní. Pešta
upozorňuje na úskalí veřejných sbírek: „Je nutné odlišit výzvu neziskové organizace
k podpoře finančním příspěvkem adresovaným konkrétním osobám nebo okruhu
určitých osob od veřejné sbírky“ (34, 2008).
Pešta doplňuje: „Výzvu nelze považovat za veřejnou sbírku dle platných
právních norem“. Nezisková organizace by vždy dle Pešty měla před zahájením akce,
která má za cíl finanční pomoc či podporu zamýšleného projektu, zvážit způsob,
jakým bude docházet ke shromažďování prostředků. Měla by vždy zhodnotit, zda
zamýšlená akce má či nemá prvky veřejné sbírky. „Protože porušení pravidel
veřejných sbírek je trestáno pokutou až do výše 500 000,- Kč,“ varuje Pešta (34,
2008).
Zákon také stanovuje, jakými způsoby může být veřejná sbírka uskutečněna.
Dárci mohou přispívat:
•

příspěvky na zřízený účet,

•

nákupem předmětů,

•

pokladničkami na předem určených místech,

•

vstupenkami na dobročinné akce uspořádané za účelem veřejné sbírky nebo k
dosažení příspěvků od členů organizace (34, 2008, 6, 2001:89).
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4.5

Oslovování poštou - direct mailing
Za individuální formu dárcovství můžeme považovat také direct mailing

neboli oslovování potencionálních dárců poštou. Tento způsob oslovování donátorů
pochází z oblasti přímého neboli direct marketingu. Jedná se o přímé oslovování
zákazníků pomocí cílené reklamní kampaně. I v oblasti neziskových organizací platí
principy ziskového sektoru, proto považuji za důležité přiblížit pojem direct
marketing stručnou definicí. Dle Asociace přímého marketingu (v angl. Direct
Marketing Association – DMA) je direct marketing: „Interaktivní marketingový
systém, který používá jednoho nebo více médií k dosažení měřitelné odezvy
zákazníků nebo uskutečnění transakcí z jakéhokoli místa“ (9, 2007:642).
Pojem direct mailing, jako jeden z nástrojů přímého marketingu, lze do
českého jazyka přeložit jako cílená pošta. V této práci budu dále používat anglický
výraz už proto, že se jedná o zažitý termín.
Direct mailing má dnes své praktické využití i ve fundraisingu neziskových
organizací, ačkoli může být tato forma oslovování dárců mnohdy velmi nákladná.
V oblasti neziskového sektoru chápeme direct mailing jako: „Způsob oslovování
dárců pomocí pošty nebo posíláním emailových zpráv. Direct mailing je v oblasti
fundraisingu nutné považovat za veřejnou sbírku a způsob tohoto oslovování dárců
podléhá také jejím zákonným normám“ (34, 2008).
Je také pravdou, že mnoho neziskových organizací převážně v zahraničí
k tomuto způsobu oslovování dárců využívá služeb profesionálních marketingových
agentur, které se jinak věnují tvorbě marketingových kampaní v komerční sféře.
Možným důvodem využití těchto služeb je časová a tvůrčí náročnost samotné
přípravy oslovování potencionálních dárců. Dalším důvodem je, že marketingové
organizace mají přístup k různým typům databází osob a společností. Charakter těchto
dat je určité „know-how“ marketingové společnosti a má za cíl najít toho správného
zákazníka či dárce na základě mnoha specifických údajů.
Pro direct mailing můžeme využít mnoho prostředků, jako jsou faxové,
emailové a hlasové zprávy či poštovní zásilky, např. dopisy, letáčky apod. Poštou
zasílané materiály jsou v obchodním světě velmi oblíbené, protože mohou být osobní
a jsou velmi přizpůsobivé (9, 2007:646).
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I v neziskovém sektoru můžeme použít doporučení, která platí v obchodním
světě. „Při přípravě marketingové kampaně pomocí adresných zásilek si marketér
musí nejdříve stanovit cíle kampaně, vybrat cílové „trhy“ a zákazníky (v našem
případě donátory) a zvolit si měřítka a prostředky pro testování úspěšnosti kampaně,“
uvádí Kotler. Pro vyhledávání potencionálních dárců může i fundraiser dle Kotlera
využít doporučení známého propagátora přímého marketingu Stona, který při
posuzování a výběru zákazníků uplatňuje pravidlo: Aktuálnost – Frekvence – Velikost
finanční částky, ke kterému je vypracován způsob bodování. „Čím větší počet bodů
získá, tím je pro organizaci zajímavější“ (9, 2007:646).
Nesmíme zapomínat, že i oslovování dárců nemusí sloužit jenom k získání
jejich finanční podpory, ale, jak uvádí Kotler, také k upevňování vztahů, informování
nebo poučení potencionálních zákazníků, v našem případě dárců, podporovatelů a
dobrovolníků. Proto je pro každou neziskovou organizaci důležité, aby si pečlivě
vedla databázi svých přispěvatelů i z toho důvodu, že přímý marketing nám umožňuje
měření úspěšnosti kampaně. Pozor ovšem na ochranu osobních dat donátorů. Více o
ochraně osobních dat zmiňuje kapitola 2.2.3 Právní zásady ve fundraisingu.
Jak bylo uvedeno výše, direct mailing je způsob oslovování dárců pomocí
pošty nebo posílání emailových zpráv. Je třeba jej odlišit od rozesílání tzv.
nevyžádané pošty neboli spamu. Problematika nevyžádané pošty se objevuje
s masivním používáním internetu. Wikipedia definuje spam jako: „Nevyžádané
masově šířené sdělení šířené internetem“ (49, 2009).
Tuto problematiku od roku 2004 upravuje Zákon o některých službách
informační společnosti (č.480/2004). Ten vyžaduje prokazatelný souhlas příjemce
zprávy. Rozesíláním nevyžádaných zpráv může být iniciátor sdělení Úřadem pro
ochranu osobních údajů pokutován (49, 2009).

4.6

Dárcovské SMS – DMS
V této kapitole se budeme zabývat novým fenoménem individuálního

dárcovství – dárcovskými SMS (zkratka SMS vznikla z anglického Short Message
Service). Více je známa spíše pod zkratkou DMS (29, 2008).
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DMS je nový a velice jednoduchý způsob individuálního dárcovství.
Provozovatel DMS garantuje minimální částku, kterou odvádí na konto obecně
prospěšné nadace. Zbylá část slouží pro úhradu nákladů operátora s provozem služby
DMS. Dárcovská SMS se poprvé v České republice objevila v roce 2002 v souvislosti
se záplavami. Také tehdy mobilní operátoři zprovoznili první placené SMS, skrze
které mohli dárci přispívat.
Nyní je forma dárcovství pomocí DMS v České republice společným
projektem Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Cílem tohoto
společného úsilí je nabídnout nadacím a organizacím možnost získávat příspěvky od
jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Dárcovské SMS
se posílají na pevně dané číslo (87777), které je stejné pro všechny operátory v České
republice. Každý majitel mobilního telefonu nebo pevné linky může i malou finanční
částkou podpořit neziskovou organizaci dle svého výběru. „Cílem projektu DMS je
pomoci rozvoji individuálního dárcovství, který bude transparentní a zároveň
dlouhodobý,“ uvádí Šplíchalová v tiskové zprávě Fóra dárců (36, 2008).
Projekt DMS probíhá na nekomerčním principu, tedy organizátoři této akce se
zavazují, že respektují zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Jaká jsou
hlavní pozitiva dárcovské SMS? „Mechanismus DMS je výhodný pro individuálního
dárce, který velice snadno i malou částkou může svou neziskovou organizaci
podpořit,“ uvádí Šplíchalová (36, 2008).
Princip zasílání DMS zpráv není pro neziskové organizace příliš finančně
nákladný. Technologii a provoz zajišťují telekomunikační společnosti. Nákladná bývá
informační kampaň, tak aby se o možnosti zasílání DMS dozvědělo co nejvíce lidí.
Organizace, která má zájem zapojit se do projektu a získávat finanční
prostředky přes DMS, se musí zaregistrovat a zpracovat projekt. Na tomto základě
získá povolení od Fóra Dárců. Nezisková organizace je ovšem povinna dodržovat
následující podmínku: Organizace musí na svých webových stránkách i na stránkách
projektu DMS informovat dárce o průběhu projektu a o použití získaných finančních
prostředků. (29, 2008). Platí ale i další podmínka. Aby se nezisková organizace mohla
zapojit do projektu dárcovských SMS musí existovat nejméně dva roky.
Do dubna 2008 se do projektu DMS zařadilo více než padesát neziskových
organizací. Nejvíce DMS bylo odesláno na sbírku Pomozte dětem. K dubnu 2008
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bylo odesláno více než tři sta deset tisíc DMS. Nejznámější organizace, které se
během roku zapojily do projektu dárcovských SMS, byly organizace Charita ČR,
UNICEF, ADRA o.s., Centrum Paraple, více než tři zařízení hospicového typu, řada
organizací sociální péče a i mnoho zoologických zahrad z celé České republiky. V
roce 2005 byly české DMS vyhlášeny jedním ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných
projektů v oblasti Globálních systémů pro mobilní komunikaci Asociace mobilní
komunikace (GSM Association Award) v Cannes. V roce 2008 slaví projekt DMS již
čtvrté výročí svého trvání a jeho obliba ze strany dárců i organizací značně stoupá
(29, 2008).

4.6

On-line dárcovství
Dárcovství po internetu je další forma individuálního dárcovství a není

v českých zemích úplně obvyklá. Lidé v České republice darují finanční prostředky
převážně formou výše zmiňovaných dárcovských SMS a úspěšné jsou také veřejné
sbírky v ulicích, jak dokazuje např. Tříkrálová sbírka organizace Charita ČR. Výnos
této sbírky činil v roce 2008 58 796 051 Kč (37, 2008).
O historii a vzniku internetového dárcovství v zahraničí podrobně pojednávají
autoři Tetiva a Klinkera: „On-line fundraising v oblasti neziskových organizací se
začal více rozvíjet v polovině 90. let především ve Spojených státech. V souvislosti s
masivním nárůstem elektronického obchodování a nákupu zboží on-line začali být
lidé ochotní také k dárcovství on-line. Zajímavým příkladem je sbírka pro Balkán v
roce 1999, kdy Červený kříž obdržel od 9 000 dárců dary v celkové hodnotě 1,2
milionu dolarů“ (27, 2008).
Darovat přímo z internetových stránek většiny českých neziskových
organizací zatím nelze. Jedním z mnoha důvodů je technická náročnost celého
procesu. Je také nutná specifická spolupráce s bankou, která možnost platby kartou
pro neziskové organizace zajišťuje. Zkušenosti ze zahraničí však ukazují, že tato
forma individuálního dárcovství je velice účinná. Dokládá to vznik americké
organizace ePhilanthropy Foundation, která pomáhá neziskovým organizacím formou
internetového školení. Učí fundraisery, jak bezpečně a eticky využívat internet k online dárcovství (31, 2008).
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Jaká jsou tedy základní pravidla, když nezisková organizace chce umožnit
svým dárcům platbu přes internet? Můžeme se inspirovat Kotlerem, který radí: „Při
tvorbě internetových stránek je velice důležité, aby proces vyhledávání byl co
nejjednodužší.“ I úspěšní obchodníci na internetu dodržují pravidlo „tří kliknutí“,
které říká, že nakupující má ideálně získat produkt během tří kliknutí myší (9, 2007:
646).
Mezi organizace působící v České republice, u kterých existuje možnost
dárcovství přes internet, je např. společnost ADRA. Ta provazuje projekt dárcovství
po internetu formou internetového obchodu. Projekt se jmenuje eDonation a dárce
může zakoupit např. učební pomůcky pro děti nebo dlaždici, která bude použita při
stavbě školy.
Obrázek č. 4. 1: Vzhled internetového obchodu organizace ADRA

Zdroj: www.edonation.cz, 2008

Další

organizací,

která

umožňuje

dárcovství

po

internetu

formou

internetového obchodu, je organizace UNICEF. Na stránkách této organizace je
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možné zakoupit pohlednice, přání či hračky a další drobnosti, které budou odeslány
dárci. Tato organizace se může pyšnit ale i kamennými obchody.
Díky dlouhodobé tradici dárcovství přes internet v zahraničí, převážně ve
Spojených státech amerických, se dá s určitostí předpokládat, že se on-line dárcovství
stane populární také u nás, především pro mladou generaci.
Na dalších řádcích se věnuji další formě fundraisingu v neziskovém sektoru,
kterou také pravděpodobně čeká velký rozvoj. Je jí spolupráce neziskového sektoru se
ziskovým. Jedná se o firemní dárcovství, v angl. corporate giving.

4.7

Firemní dárcovství
Fundraisingu neziskových organizací napomáhá další fenomén dnešní doby a

tím je společenská odpovědnost firem, v angl. corporate social responsibility - CSR.
Jak definovat společenskou odpovědnost? Můžeme využít definici Světové obchodní
rady pro udržitelný rozvoj, která sociální odpovědnost definuje jako: „Kontinuální
závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu, zároveň se
zasazovat k zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální
komunity a společnosti jako celku“ (30, 2008).
Firemní dárcovství je součástí této myšlenky. Bartošová definuje firemní
dárcovství jako: „Dobrovolnou angažovanost firem ve veřejně prospěšných
projektech s cílem prosazovat obecné blaho v celé společnosti či konkrétní komunitě.
Jedná se o aktivity nad rámec komerční činnosti firmy, které nejčastěji realizuje
společně s neziskovými organizacemi“ (1, 2005:3).
Dnešní tuzemští zaměstnavatelé se společenské odpovědnosti znovu učí,
ačkoli společensky odpovědných podniků bylo v období první republiky mnoho.
Zajímavé údaje o firemním dárcovství přináší agentura CSR Europe. Tato organizace
vytváří databázi společensky odpovědných organizací v Evropě. Podle zjištění CSR
považuje reputaci firmy, jejíž výrobky či služby kupují, za důležitou 70 %
západoevropských spotřebitelů a 44 % z nich je ochotno více zaplatit za výrobky
společnosti, která se chová sociálně odpovědně (30, 2008).
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Velká šance pro fundraisery? Možná. Firemní dárcovství se od individuálního
značně liší. Je zapotřebí jiné strategie a způsobu výběru potenciálních firemních
donátorů. Zenkner připomíná: „Dárcovství není charita, firemní dárcovství a charita
mohou mít stejný dopad, ale nejsou jedno a totéž. Motivem charity bývá soucit,
svědomí nebo víra. Dárce kromě dobrého pocitu z daru nic nečeká. Firemní
dárcovství bývá promyšlené a organizované a firma očekává zpětnou návratnost“ (28,
2009).
I podle manažerky pro rozvoj filantropie z nadace VIA je toto naprosto
legitimní, protože management společnosti nerozdává svoje peníze, ale peníze
majitelů. „Firmy svou dárcovskou strategii plánují a kromě rozhodnutí, komu dají
peníze, řeší také otázku, čeho svým dárcovstvím chtějí dosáhnout“ (28, 2008).
Domnívám se, že neziskové organizace mohou soukromým společnostem
mnohé nabídnout. Samozřejmě je důležité pečlivě zvážit, s jakým typem soukromé
společnosti si přeje být nezisková organizace spojována a s jakým nikoliv.
Dříve než nezisková organizace začne s hledáním potenciálních firemních
dárců, je třeba, aby si stanovila své strategické priority a cíle. Tato práce se o tom
zmiňovala výše. Nicméně je třeba aby, jak uvádí Elisher: „Byla organizace pro
donátora dostatečně věrohodná a transparentní i v dlouhodobém horizontu. Protože i
firmy, které se pro firemní fundraising rozhodly, takto své aktivity nejčastěji plánují“
(32, 2008).
Jaké jsou rady odborníků, co se firemního dárcovství týče? Elisher tvrdí: „Je
nezbytné změnit naše zaměření na "metody" směrem k "vazbám" a vyhledávat firmy,
které by logicky mohly mít zájem být spojovány s naším tématem, hodnotami a
značkou. Pak bude třeba soustředit se na navázání dialogu, který nám umožní
pochopit a provázat potřeby a zájmy firem“ (32, 2008).
Druhá rada dle Vrzáčka zní: „Je velmi důležité budování vztahu s donátorem“
(24, 2008)
Elisher tuto myšlenku dále rozvádí: „Na vzájemné vztahy se soukromými
společnostmi nesmíme spěchat, musíme zvolna rozvíjet důvěru, důvěryhodnost a
poznávání. V minulosti byl důraz kladen na rychlé dosahování cílů. Úspěšný
fundraising od firem bude v budoucnu záviset na schopnosti vytvořit si portfolio
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klientů, kteří budou dozrávat, kultivovat se a zvolna rozvíjet svou podporu“ (32,
2008).

Typy podpory ze strany soukromých společností
•

Peníze,

•

Publicita,

•

Servis, služby, produkty,

•

Čas zaměstnanců,

•

Sponzorství – sponzorství večera nebo akce,

•

Dárcovství od zaměstnanců – např. vánoční sbírky,

•

Dárcovství od zákazníků (19, 2004: 218).

Také nepeněžní dárcovství společensky odpovědných firem se stává dalším
způsobem podpory neziskových organizací. Uveďme si zde některé formy nefinanční
podpory neziskového sektoru:
•

Školení, vzdělávání odborná pomoc - může se jednat o poradenské služby
společnosti směrem k neziskové organizaci, např. pomoc s reklamní fundrasingovou kampaní. Některé společnosti jako např. firma Microsoft
každoročně za spolupráce neziskové organizace daruje software či výpočetní
techniku do škol či sociálně znevýhodněným občanům.

•

Poskytnutí zázemí - např. kancelářské prostory.

•

Firemní dobrovolnictví – i zaměstnanci se mohou podílet na spolupráci
s neziskovou organizací např. rozdáváním letáků či jejich grafickou úpravou.

•

Účast ve správních radách a komisích neziskových organizací (1, 2005:9).

Jako příklad úspěšné spolupráce soukromé společnosti s neziskovou
organizací můžeme uvést projekt organizace UNICEF

-

Change for Good (překl.

Drobné pro dobrou věc) a leteckými společnostmi, jako jsou British Airways, Aer
Lingus, Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, Asiana Airlines,
British Airways, Cathay Pacific, Finnair, JAL a QANTAS. Tento program úspěšně
funguje od roku 1987. Pasažérům těchto leteckých společností je během letu
nabídnuta možnost, aby darovali mince různých měn do připravené obálky u sedadla
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nebo přímo leteckému personálu. Program Change for Good podporuje práci
UNICEF v padesáti zemích světa a byl hlavním zdrojem finančních prostředků na
programy v Zambii a Nigerii v roce 2002 (19, 2004: 221).

Obrázek č. 4. 2: Obálka pro darování mincí na palubě letadla

Zdroj: www.unicef.org, 2008

Můžeme se domnívat, že ziskové organizace mohou od neziskových mnoho
získat a korporátní podpora neziskového sektoru se bude v České republice úspěšně
rozvíjet. Být spojován s úspěšným sociálním nebo humanitárním projektem je pro
komerční společnosti také pozitivní reklama. Je třeba říci, že velké nadnárodní
společnosti si plně uvědomují důležitost vnímání veřejností. Jak jsme uvedli výše,
jedna z možností firemního dárcovství je zahrnout do filantropických aktivit i své
zaměstnance, klienty a zákazníky, kteří mají možnost dárcovství ovlivnit. Mnoho
komerčních organizací tuto aktivní formu spolupráce také využívá. Touto aktivitou
mohou zaměstnavatelé také budovat větší loajalitu svých zaměstnanců.
Další motivací pro soukromé organizace, které podporují neziskový sektor,
může být i žebříček nejštědřejších firemních dárců neboli TOP Firemní Filantrop,
které Fórum Dárců každoročně pořádá s Agenturou Czech Top 100. Cílem je zjistit
největší firemní dárce a ocenit ty, kteří dárcovství a společenskou odpovědnost
považují za důležitou součást svých podnikatelských aktivit. Do tohoto žebříčku se
může zapojit zdarma každá firma, která podporuje veřejně prospěšné projekty, např. z
oblasti ekologie, sociální a humanitární projekty, projekty podporující nekomerční
kulturu, dodržování lidských práv, rozvoj vzdělávání, obnovu kulturních památek a
další. TOP Firemní Filantrop sleduje finanční i nefinanční příspěvky, které firmy
vyčleňují na filantropické projekty a podporu potřebných oblastí (29, 2008).
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Tato práce se na předchozích stránkách věnovala různým způsobům
financování neziskových organizací v České republice. Jistě zde nejsou uvedeny
všechny. Stručně jsou popsány pouze nejčastější a nejznámější metody a jejich
zaměření. Také zde byly popsány etické zásady, standardy, právní normy a plánování
ve fundraisingu. Práce čtenáři poskytuje jednoduchý přehled o možnostech
fundraisingu neziskových organizací a odkazuje na další převážně zahraniční zdroje.
Je důležité zmínit, že informace v tomto oboru se velmi rychle mění a pro pracovníky,
kteří se fundraisingu věnují, je tedy nezbytné pravidelně sledovat internetové zdroje a
publikace, které se fundraisingu věnují.
Na závěr této kapitoly si uveďme jeden smutný výsledek z výzkumu agentury
NROS a AGNES (2001). Podle průzkumu obyvatelé České republiky stále pohlížejí
na dárcovství spíše jako na dočasnou náhradu za nedostatečnou státní péči. „Jako by
bylo dárcovství jen vynucenou daní za chyby (iracionality, neodpovědnosti) vlády a
úřadů“ (6, 2001:58).
Tento citovaný výzkum je staršího data a domnívám se, že během let mohlo dojít
v této oblasti k pozitivnějšímu posunu. A to i proto, že mnohé neziskové organizace
společně s fundraisingem pořádají i informační kampaně k danému tématu své sbírky.
V následující kapitole se práce bude věnovat další formě získávání finančních
prostředků, která se týká především neziskových organizací zajišťující humanitární a
rozvojovou pomoc v zahraničí. Jedná se o tzv. rozvojovou spolupráci.

48

Fundrasing v České republice
Bc. Ingrid Poltavcevová

5.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
V této kapitole práce jsou popsány zejména možnosti čerpání financí z fondů

Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a typy neziskových organizací, pro které je tato
dotace vhodná.
Nejprve si ovšem řekneme, co je to rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc a
co je obsahem zahraniční rozvojové politiky. Toto téma je spíše politického
charakteru, nicméně pro fundraisery a tým pracovníků neziskových organizací
působících v zahraničí velmi důležité.

5.1

Rozvojová politika
Rozvojová politika označuje strategii státu nebo organizace vůči rozvojovým

zemím (26, 2008).
Definovat zahraniční rozvojovou politiku lze i podle Lancenstera a Dusena
jako: „Dobrovolný transfer veřejných zdrojů jedné vlády vládě jiné, mezinárodní
organizaci nebo nevládní organizaci (včetně neziskových organizací, organizací
jednajících ve veřejném zájmu, církví a jejich přidružených organizací, univerzit,
nadací i soukromých firem) za účelem mj. zlepšení života a živobytí v přijímacích
zemích“ (11, 2005:7).
Definice oficiální rozvojové pomoci dle organizace Official Development
Assistance (ODA) uvádí, že jde o pomoc, která:
•

je poskytována oficiálními agenturami (národními a/nebo místními orgány
veřejné správy),

•

je realizována s hlavním cílem podporovat ekonomický rozvoj a prosperitu
rozvojových zemí,

•

má povahu spolufinancování (35, 2008).

Ministerstvo zahraničních věcí definuje principy zahraniční rozvojové
spolupráce takto: „Cílem všech zemí sdružených v Organizaci spojených národů (dále
jen OSN) je, aby každá hospodářsky vyspělá země postupně zvyšovala svoji oficiální
rozvojovou pomoc rozvojovým zemím“ (25, 2006:6).
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Makariusová připomíná, že je nutné odlišit rozvojovou pomoc od pomoci
humanitární. „Humanitární pomoc je většinou krátkodobá a typická pro neočekávané
události nepředpokládaných živelných pohrom“ (13, 2008:8).
Ministerstvo zahraničních věcí jako hlavní zásadu rozvojové pomoci uvádí:
„Rozvojová pomoc je charakterizována dlouhodobým záměrem pomoci v oblasti
sociální a ekonomické infrastruktury rozvojové země“ (25, 2006:6).
K prioritám a cílům všech vyspělých zemí a k problematice rozvojových
zemí, které definuje Miléniová deklarace z roku 2000 a které byly potvrzeny na
summitu OSN v září 2005, se Česká republika také připojila. „Mezinárodní
společenství vyjadřuje své odhodlání do roku 2015 omezit extrémní chudobu, její
příčiny a následky. I Česká republika se k tomuto připojuje a plně podporuje
Rozvojové cíle tisíciletí, které byly na summitu zveřejněny,“ uvádí zpráva
Ministerstva zahraničních věcí (25, 2006:6).
Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals) Organizace
spojených národů jsou:

5.2

•

Odstranit extrémní hlad a chudobu,

•

Dosáhnout základního vzdělání pro všechny,

•

Prosazovat rovnost mužů a žen a posílit roli žen ve společnosti,

•

Snížit dětskou úmrtnost,

•

Zlepšit zdraví matek,

•

Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi,

•

Zajistit udržitelný stav životního prostředí,

•

Budovat světové partnerství pro rozvoj (28, 2006:6, 47, 2009).

Jak funguje rozvojová spolupráce v Evropě
Evropská unie je vůbec největším světovým poskytovatelem rozvojové

pomoci. Zahraniční rozvojová spolupráce Evropské unie je financována ze
společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového
fondu. Tyto prostředky každoročně dosahují výše téměř 9 mld. EUR. Realizace
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zahraniční rozvojové spolupráce probíhá na základě širokého spektra regionálně nebo
tematicky zaměřených programů, které spravuje Evropská komise (26, 2008).

5.3

Rozvojová spolupráce v České republice
Ačkoli se může zdát, že je Česká republika nováčkem v zahraniční rozvojové

pomoci, není tomu tak. Bývalé Československo se již před rokem 1989 výrazně
angažovalo v rozvojovém světě. Ovšem tehdy pomoc přicházela zejména do zemí
socialistických nebo uplatňujících určité prvky plánovaného hospodářství. Jednalo se
zejména o pomoc hmotnou, např. léky, potraviny, ale i technickou pomoc (vysílání
českých odborníků) a stipendií pro zahraniční studenty (42, 2008:8, 45, 2009).
Česká republika plně obnovila program zahraniční rozvojové spolupráce
v roce 1995 jako jedna z prvních transformujících se zemí střední a východní Evropy.
Klíčovým mezníkem byl v roce 2004 vstup České republiky do Evropské unie (25,
2006:7).
Ačkoliv již v roce 2000 se otevřela první vážnější diskuze o podobě budoucí
české rozvojové pomoci mezi zástupci vládních institucí, pracovníky neziskového
sektoru, studenty i nezávislými odborníky. V těchto letech začaly vznikat první čistě
rozvojové neziskové organizace a i organizace působící především v humanitární
pomoci začaly do svých programů zařazovat projekty s rozvojovou tématikou (45,
2009).
Jaké cíle si klade česká diplomacie v oblasti české zahraniční politiky dokládá
následující citace: „V současné době Česká republika stejně jako jiné demokratické
země plně přijímá svůj díl zodpovědnosti na snižování chudoby, rozvoji demokracie,
lidských práv a základních svobod v rozvojových zemích, a tak se o evropské finanční
prostředky mohou ucházet české neziskové organizace, univerzity a firmy, které tak
mohou pomoci při plnění závazků České republiky vůči problémům chudých zemí“
(25, 2006:6).
Stěžejními dokumenty, které v letech 2002 - 2007 formulovaly vládní
koncepci rozvojové pomoci, jsou:
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•

Usnesení rady vlády ČR č. 91 z roku 2002 (Koncepce zahraniční
rozvojové pomoci ČR na léta 2002 – 2007) – V této koncepci je kladen
hlavní důraz na partnerství v rámci rozvojové spolupráce a na odpovědnost
přijímacích zemí. V tomto dokumentu se česká diplomacie zavazuje, že
pomoc ze strany České republiky je vedena poptávkou ze strany příjemce,
nikoli nabídkou ČR.

•

Usnesení rady vlády ČR č. 302 z roku 2004 (Zásady rozvojové spolupráce
po vstupu České republiky do Evropské Unie) – V tomto roce vstupovala
ČR do EU a rozhodla se o užším teritoriálním soustředění rozvojové
spolupráce. Bylo definováno osm prioritních zemí - Angola, Bosna a
Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá Hora, Vietnam,
Zambie. Střednědobé priority byly určeny pro Afganistan a Irák

•

Usnesení rady vlády ČR č. 664 z roku 2005 (Zahraniční rozvojová
spolupráce v roce 2006 a střednědobý výhled jejího financování do roku
2008)

•

Usnesení rady vlády ČR č. 1311 z roku 2005 (Pravidla pro výběr a
financování bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR) V tomto dokumentu schválila vláda ČR jednotná pravidla pro výběr a
financování projektů, které již zohledňují platnou legislativu Evropského
společenství (25, 2006:8).

Tato rozhodnutí vlády definovala povahu rozvojové pomoci České republiky v
zahraničí. Na rozvojové spolupráci se do roku 2007 podíleli čtyři hlavní aktéři. Těmi
byli:
•

Ministerstvo zahraničních věcí ČR,

•

Sektorová ministerstva (např. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo
průmyslu atd.),

•

Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů,

•

Realizátoři projektů – státní instituce, nevládní organizace, vysoké školy i
soukromé firmy“ (25, 2006:11-13).
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Předkládané žádosti o finanční dotaci musí být zpracovány dle projektového
rámce doporučovaného pokročilými dárcovskými zeměmi Evropského společenství.
Fáze projektového cyklu jsou:
1. Programování
2. Identifikace
3. Formulace
4. Realizace a monitoring
5. Evaluace rozvojové pomoci (25, 2006: 9).

Zahraniční rozvojová pomoc se prezentuje logem, které předkládá obrázek č. 3.

Obrázek č. 5. 1: Logo české rozvojové pomoci

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí, 2008

5.4

Transformace zahraniční rozvojové pomoci
Jak práce uvádí výše, do roku 2007 byla rozhodujícími aktéry jednotlivá

ministerstva. Ministerstva vypisovala výběrová řízení a kontrolovala využití
přidělených financí. Minulý systém bilaterální spolupráce byl z tohoto důvodu často
terčem kritiky. Chyběl jednotný státní orgán, který by byl klíčový pro účely řízení
zahraniční rozvojové spolupráce. Jednotlivé projekty schválené vládou byly v gesci
jednotlivých ministerstev, která celý program spolupráce s prioritní zemí řídila,
finančně podporovala a kontrolovala. Proto počátkem roku 2008 byla ministrem
zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem zřízena nová organizační složka
státu, tzv. Česká rozvojová agentura (dále ČRA), která navazuje na aktivity
Rozvojového střediska, které na konci roku 2007 ukončilo svoji činnost. „Účelem
České rozvojové agentury je podporovat realizaci zahraniční rozvojové spolupráce,“
uvádí zpráva Ministerstva zahraničních věcí (44, 2008).
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Agentura plní následující funkce:
•

Identifikace témat spolupráce v prioritních zemích.

•

Formulace projektů rozvojové spolupráce a příslušné zadávací příslušné
dokumentace.

•

Spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrová řízení Ministerstva
zahraničních věcí.

•

Vypisování a vedení výběrových řízení.

•

Uzavírání smluv s dodavateli zboží, služeb a prací v rámci projektů zahraniční
rozvojové spolupráce.

•

Řízení a průběžná kontrola realizace projektů.

•

Informování o zahraniční rozvojové pomoci.

•

Podpora českých subjektů usilujících o zapojení do realizace projektů v rámci
rozvojové spolupráce.

•

Podpora posilování kapacit nevládních organizací a dalších subjektů aktivních
v zahraniční rozvojové spolupráci, včetně organizace školení v dovednostech
potřebných pro realizaci.

•

Vytváření podkladů pro zprávy o průběhu zahraniční rozvojové pomoci (44,
2008).

Projektový cyklus probíhá na úrovni Ministerstva zahraničních věcí, které se
souhlasem vlády ČR určuje teritoriální priority dané země. Do celého procesu
vstupují zástupci parlamentu ČR, zájmových skupin z řad neziskového sektoru,
akademické obce a další. Přihlíží se také k rozvojové pomoci, kterou v příslušné zemi
poskytují ostatní dárci (např. jiné státy, mezinárodní neziskové organizace, Evropská
komise atd.). Transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce dle dokumentů
vydaných Ministerstvem zahraničních věcí má být dokončena k 1. lednu 2011, kdy by
měly být zahájeny nové programy s prioritními zeměmi, již připravené dle nové
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (42, 2008).
Nový proces řízení, koordinace, realizace a financování zahraniční spolupráce
po transformaci v roce 2008 znázorňuje schéma č. 5.1.
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Schéma č. 5. 1: Zahraniční rozvojová spolupráce po transformaci

VLÁDA

Schvaluje koncepci ZRS a další strategické dokumenty
v oblasti ZRS (programy spolupráce s prioritními zeměmi,
sektorové a mnohostranné strategie), schvaluje plány
dvoustranné ZRS a rozpočty ZRS, projednává vyhodnocení
ZRS za uplynulé období.

MZV
Připravuje
koncepční
strategické
dokumenty v oblasti ZRS, připravuje
plány dvoustranné a střednědobé

výhledy, řídí Rozvojové středisko,
zadává evaluace programu/projektu.

OSTAT4Í RESORTY
Spolupracují na přípravě koncepce a
strategických dokumentů v oblasti ZRS,
podílejí se na přípravě Plánu dvoustranné
ZRS a vyhodnocování ZRS, zajišťují
koherenci ZRS a ostatních vnějších
politik.

RADA PRO ZRS
Zajišťuje koherenci a koordinaci
v oblasti ZRS, zejména přípravu
koncepce
a
strategických
dokumentů v oblasti ZRS, přípravu
plánů
dvoustranné
ZRS
a
vyhodnocování ZRS.

ROZVOJOVÁ AGE4TURA
realizaci dvoustranných
Zajišťuje
projektů ZRS (identifikace, formulace,
výběrová řízení, smlouvy, monitoring).

PLATFORMY
Podnikatelských subjektů
nevládních organizací

a

Hlavní tok financí a odpovědnosti za ZRS
REALIZACE
ZRS

Vzájemná koordinace a konzultace v oblasti ZRS
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí, 2008
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Zahraniční rozvojová spolupráce je nedílnou součástí české zahraniční
politiky. Cílem této kapitoly bylo přiblížit tuto problematiku především fundraiserům
neziskových organizací zabývajících se rozvojovou pomocí v zahraničí.
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6.

SHR4UTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI
V teoretické části se práce věnovala vysvětlení pojmu fundrasing, jeho

etickým a právním zásadám tak, jak je uvádějí čeští i zahraniční odborníci
z neziskového sektoru. V další kapitole se práce věnuje řízení a plánování
fundraisingu, konkrétně přípravě fundraisingového plánu, technikám sběru informací,
které fundraiserovi pomáhají k výběru správných technik fundraisingu tak, aby
organizace byla ve svých plánech úspěšná. V dalších kapitolách jsou předloženy
nejznámější a nejvíce používané techniky fundraisingu. Práce se zabývá např.
dotacemi, dary i sponzoringem, popisuje techniky individuálního dárcovství, jako jsou
sbírky, dárcovství pomocí SMS, ale i online dárcovství a firemní filantropie.
V jednotlivých kapitolách se snažím tyto techniky přiblížit co nejstručněji, i proto
popisuji jejich vznik a využití především v podmínkách České republiky tak, aby byly
využitelné i pro začínající fundraisery.
Dále se práce věnuje politice rozvojové spolupráce České republiky, i jak se
na této činnosti mohou podílet neziskové organizace. Předkládá změny, které se v této
oblasti udály v roce 2008. Tyto informace byly čerpány ze zdrojů Ministerstva
zahraničních věcí a nově vzniklé České rozvojové agentury. V empirické části za
pomoci rozhovorů se zástupci tří neziskových organizací zjišťuji, co pro tyto tři
neziskové organizace tyto změny znamenají.
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7.

EMPIRICKÁ ČÁST

7.1

Úvod
Důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat otázce zahraniční rozvojové pomoci

České republiky, je řada změn v postavení České republiky v mezinárodním boji
proti totalitě, chudobě, humanitárním katastrofám a vojenským konfliktům. Česká
republika se z příjemce pomoci ze zahraničí přeměnila v aktéra, který pomoc
v rozvojových zemích podporuje. Díky stáži v organizaci Lékaři bez hranic jsem na
tuto problematiku získala podrobnější pohled. Mimo jiné jsem zjišťovala, jak je
pomoc poskytována a jak se na demokratických cílech České republiky podílejí právě
neziskové humanitární a rozvojové organizace.
Principům zahraniční rozvojové spolupráce (dále také ZRS) České republiky
se práce věnovala ve své teoretické části. V této části půjde o stručný popis
neziskových organizací, s jejichž zástupci jsem se během rozhovorů na téma
transformace rozvojové spolupráce setkala.
V další kapitole je mým cílem přiblížit cíle a práci těchto organizací v oblasti
rozvojové pomoci v zahraničí.

7.2

Charakteristika vybraných organizací

7.2.1

Charakteristika organizace Lékaři bez hranic – Medecines Sans

Frontieres
Organizace Lékaři bez hranic je mezinárodní humanitární organizací, která
poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení humanitárními
katastrofami, jako jsou válečné nebo přírodní krize. Tato pomoc je poskytována
převážně v rozvojových zemích. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou
francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře.
Organizace Lékaři bez hranic poskytuje zdravotnickou pomoc ve více než 70 zemích
světa s více než 2 500 mezinárodních a 23 000 místních spolupracovníků (48, 2008).
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Jeden z nejdůležitějších projektů této organizace je projekt Svědectví.
Organizace Lékaři bez hranic se dlouhodobě snaží informovat veřejnost o krizových
situacích v různých zemích i o situaci konkrétně postižených lidí a jejich rodin.
Pracovníci, jako jsou lékaři a sestry, své zkušenosti po návratu z misí využívají pro
podávání svědectví v médiích o tom, co viděli a zažili (48, 2008).
V roce 2007 činily celosvětové příjmy organizace Lékaři bez hranic celkem
593 mil. Euro a výdaje 577 mil. Euro. Celkem 467 mil. Euro tvořily výdaje na
přípravu a realizaci misí a na projekt Svědectví. Lékaři bez hranic vydají na svou
činnost 81 % všech svých příjmů z fundraisingu (48, 2008).
Organizace Lékaři bez hranic začala v České republice v roce 2007. Hlavní
cíle vstupu do České republiky byly:
•

hledání kandidátů na pozice dobrovolníků (expatů) z řad lékařů a zdravotních
sester,

•

informování veřejnosti

•

fundraising (3, 2007:2).

Práci organizace Lékaři bez hranic lze také definovat jako rozvojovou a
humanitární. Své projekty zahraničí organizace Lékaři bez hranic financuje skrze
centrálu organizace sídlící v Ženevě. Nicméně česká kancelář plánuje využívat dotací
také ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí ČR (5, 2007).
Česká kancelář organizace Lékaři bez hranic v současné době připravuje
žádost o založení obecně prospěšné společnosti.

7.2.2

Charakteristika organizace ADRA o.s.
ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v

nouzi. Působí v místech postižených válečnými a přírodními katastrofami. Tato
organizace byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety.
V současné době působí ve 125 zemích světa. V České republice začala ADRA
působit v roce 1992. Nejdříve působila organizace ADRA jako nadace, v roce 1994
bylo založeno občanské sdružení. Úkolem této organizace je poskytovat humanitární,
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sociální a rozvojovou pomoc nejen v České republice, ale i v zahraničí. ADRA dnes
patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice (50, 2008).
Činnost organizace ADRA lze rozdělit do tří hlavních oblastí: naléhavá pomoc
při přírodních katastrofách a válečných konfliktech, rozvojová pomoc v rozvojových
zemích a pomoc lidem v České republice (50, 2008).
K aktivitám rozvojové pomoci organizace ADRA patří také informování o
rozvojové problematice na českých základních školách. Současným hlavním
projektem organizace ADRA v České republice je projekt PRVák. Ten je určen
žákům a učitelům a organizace ADRA v rámci něj pořádá vzdělávací semináře na
téma globální výchovy a rozvojové pomoci (50, 2008).

V roce 2007 ADRA organizovala tyto zahraniční rozvojové projekty:
•

Mongolsko: Zlepšení rostlinné produkce,

•

Srbsko: Centrum pro oběti domácího násilí,

•

Bosna a Hercegovina: Adopce v balíčku,

•

Řecko: Pomoc po letních požárech,

•

Zambie: Práce místo slibů,

•

Keňa: zdravotnické středisko Itibo,

•

Srí Lanka: Důstojné bydlení pro chudé rodiny,

•

Srí Lanka: Projekt obživy II,

•

Vietnam: rehabilitační projekt v provincii Hue,

•

Pákistán: Obnova škol a vzdělávání,

•

Thajsko: Projekt obnovy,

•

Indonésie: ADRA pro Sumatru,

•

Indie: Nové školy pro indické děti v Nellore a Důstojný
život (39, 2008).

7.2.3

Organizace Člověk v tísni o.p.s.
Oficiální vznik organizace Člověk v tísni se datuje do roku 1992. Hlavním

důvodem vzniku této společnosti bylo pomáhat v krizových oblastech a podporovat
dodržování lidských práv ve světě. V tomto roce zakladatelé realizovali první projekty
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na pomoc lidem v nouzi ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V roce 1994
nadace přijala název Člověk v tísni, při České televizi. V roce 1999 dochází
k přeměně nadace na obecně prospěšnou společnost (51, 2009).
Společnost Člověk v tísni realizuje mnoho projektů humanitární pomoci a
dlouhodobé rozvojové pomoci v zahraničí. Jejím hlavním cílem ale je dodržování
lidských práv ve světě. Člověk v tísni podporuje disidenty v zemích s totalitním
režimem, pomáhá nezávislým novinářům a obhájcům lidských práv ve více než 37
zemích světa. Organizace působí nejen v rozvojových zemích třetího světa, ale také
v České republice. Svými projekty se především soustředí na problémy sociální.
Člověk v tísni působí hlavně v tzv. sociálních ghettech, tedy v místech, kde žijí lidé
sociálně slabí, migranti a Romové. Společnost Člověk v tísni také organizuje
interkulturní vzdělávání v českých školách. Cílem této výuky na školách je zvýšení
tolerance a respektu českých dětí k minoritním skupinám, které žijí v České republice,
a také informování české společnosti o zemích postižených válkami, ovládaných
totalitárními režimy a o globálních problémech současného světa (51, 2009).

7.2.4

Charakteristika organizace Charita ČR
Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším

nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice. Mezi hlavní
činnosti Charity, jak uvádí ve svých zprávách, patří pomoc potřebným lidem. Pomoc
je poskytována především matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se
zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým,
opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a
uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu na území České
republiky. Organizace Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování,
domovy na trvalý pobyt, hospice apod. Charita vede také projekty na začlenění do
společnosti a využití volného času (52, 2009).
Charita ČR má status právnické osoby podle Kodexu kanonického práva a je
součástí římskokatolické církve. Zřizovatelem Charity ČR je Česká biskupská
konference. Podle územněsprávního členění církve je Charita rozdělena do osmi
diecézí, jejich oddělení humanitární a rozvojové pomoci organizují zahraniční pomoc.
Tato pomoc je z větší části koordinována se zahraničními charitními partnery
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sdruženými v mezinárodní síti Caritas Europa a Caritas Internationalis (CI) (52,
2009).
Uvedené neziskové organizace jsou členy Českého fóra pro rozvojovou
spolupráci – FoRS. Toto sdružení českých nevládních neziskových organizací se
zabývá rozvojovou spoluprácí, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí a
usiluje o transparentní a efektivnější systémy zahraniční rozvojové spolupráce a
zvyšování objemů prostředků určených na boj proti chudobě a pro zlepšování úrovně
života lidí v rozvojových zemích. FoRS vystupuje v diskusi o podobě české rozvojové
pomoci a hájí i zájmy sdružených neziskových organizací na poli Evropského
společenství (46, 2009).

7.3

Metodika výzkumu
Jako první metoda kvalitativního výzkumu byla využita metoda zkoumání

dokumentů - analýza výročních zpráv. Cílem bylo porovnat finanční zdroje plynoucí
ze státního rozpočtu České republiky a výši finančních prostředků využitých
v rozvojových projektech z jiných zdrojů, jako jsou sbírky, dotace a příspěvky. Jako
druhá byla zvolena technika polostrukturovaného rozhovoru se zástupci organizací.
Rozhovor byl prováděn se zástupci tří neziskových organizací ADRA, Charita
a Člověk v tísni během roku 2008 a v zimě 2009. Za organizaci ADRA jsem hovořila
s paní Karolínou Emanuelovou, vedoucí oddělení zahraničních projektů. V organizaci
Charita ČR jsem hovořila s panem Pavlem Gruberem, vedoucím humanitární a
rozvojové pomoci, za organizaci Člověk v tísni s panem Markem Štysem, ředitelem
sekce humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

7.4

Obsahová analýza výročních zpráv z roku 2007 organizací
ADRA, Člověk v tísni a Charita
V této kapitole se budu věnovat obsahové analýze výročních zpráv z roku

2007 neziskových humanitárních organizací působících v zahraničí: ADRA, Charita a
Člověk v tísni. Cílem je porovnat finanční zdroje plynoucí ze státního rozpočtu České
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republiky a výši finančních prostředků využitých v rozvojových projektech z jiných
zdrojů, jako jsou sbírky, dotace a příspěvky.

Financování organizace ADRA
Organizace ADRA v roce 2007 zorganizovala celkem 14 zahraničních
projektů.

Mezi

hlavní přispěvatele rozvojové pomoci patřilo

Ministerstvo

zahraničních věcí, které částkou 997 500 Kč podpořilo projekt Práce místo slibů
v Zambii, dále věnovalo 117 283 Kč na projekt obnovy škol a vzdělávání v oblasti
Bagh v Pákistánu a 852 870 Kč na odstraňování škod po tropické bouři v provincii
Hue ve Vietnamu. Ministerstvo zemědělství svojí dotací 1 300 000 Kč pomáhalo ke
zlepšení rostlinné produkce v provincii Dormgobi v Mongolsku. Nejvíce státními
dotacemi na rozvojovou pomoc v roce 2007 přispělo Ministerstvo práce a sociálních
věcí na projekt vybudování centra pomoci pro oběti domácího násilí v regionu
Šumadija v Srbsku, a to částkou 3 291 600 Kč. Největším donátorem organizace
ADRA byla Nadace ADRA, díky ní bylo zorganizováno celkem osm zahraničních
projektů v celkovém rozsahu 8 238 196 Kč (39, 2008).

Financování organizace Člověk v tísni
Humanitární a rozvojová sekce Člověka v tísni v roce 2007 pracovala v 17
zemích v Asii, Africe a v Evropě. Mezi země, kam tato organizace směřovala v roce
2007 svoji pomoc, bylo např. Čečensko, Gruzie, Arménie, Libanon, Írán, Irák,
Namibie, Etiopie, Pákistán, Srí Lanka, Afghánistán a další. V témže roce organizace
Člověk v tísni v důsledku živelných pohrom vyhlásila tři menší SOS sbírky.
Na financování zahraniční rozvojové a humanitární pomoci se také podílí Klub přátel
společnosti. V roce 2007 se počet členů klubu zvýšil na 3600 a na rozvojovou a
humanitární pomoc bylo věnováno celých 50% z celkového podílu darovaných peněz.
Objem vynaložených prostředků na rozvojovou a humanitární pomoc v roce 2007
činil 217 309 000 Kč. Rozvojová a humanitární pomoc činila v roce 2007 65 %
celkových nákladů společnosti Člověk v tísni (38, 2008).
Celkový příjem státních financí organizace Člověk v tísni činil v roce 2007
36,6 procent (prostředky ze státního rozpočtu 34 % a 2,5 % prostředky z
místních rozpočtů).
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Tabulka č. 1 níže uvádí celkové výnosy organizace v roce 2007.

Tab. 7. 1: Výnosy organizace Člověk v tísni v roce 2007
Skupina finančních výnosů

tis. Kč

%

Prostředky ze státního rozpočtu ČR

113 286

34,1

Prostředky z místních rozpočtů ČR

5112

1,5

Prostředky EU

46 996

14,2

Agentury OSN a IOM

14 599

4,4

Zahraniční vládní prostředky

43 724

23,2

Nadace a nevládní organizace

28 281

8,5

Příjmy od jednotlivců a firem

66 844

20,1

1520

0,5

Ostatní

11 984

3,6

Celkem

332 246

100

Česká televize

Zdroj: Člověk v tísni, 2007

Financování organizace Charita
Projekty humanitární a rozvojové pomoci, které v roce 2007 zorganizovala
organizace Charita, byly v těchto zemích: v Indonésii, na Srí Lance, na Severním
Kavkaze, v Mongolsku, na Ukrajině, v Moldavsku, Gruzii, Súdánu a Senegalu (37,
2008).

Tab. 7. 2: Výnosy organizace Charita ČR v roce 2007
tis. Kč

%

161 762

100,00

17 640

10,90

80

80 0,05

Úroky

573

0,35

Kurzové zisky

495

0,31

128 365

79,35

Jiné ostatní výnosy

185

0,11

Tržby z prodeje majetku

527

0,33

Přijaté příspěvky

525

0,32

Dotace MPSV

952

0,59

6 750

4,17

Výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za prodané zboží

Ostatní výnosy (dary)

MV ČR
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Dotace MZV

4 435

2,74

MŠMT

1 235

0,76

Zdroj: Charita ČR, 2007

Celkové výnosy organizace Charita v roce 2007 dosahovaly výše 8,5 %
státních financí (dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra,
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

7.5

Rozhovory se zástupci organizací
V této části považuji za důležité nejdříve uvést, jak probíhala příprava a

samotný proces výzkumu.
Dříve než jsem začala oslovovat zástupce jednotlivých organizací, hovořila
jsem v lednu 2008 s vedoucím České rozvojové agentury Martinem Náprstkem, který
mi podrobně vysvětlil, k jakým změnám v rozvojové spolupráci počátkem roku 2008
dochází. V průběhu jara a léta jsem problematiku rozvojové spolupráce studovala
z dostupných zdrojů. Ty byly převážně elektronické (stránky Ministerstva
zahraničních věcí a České rozvojové agentury).
Při oslovování zástupců organizací jsem nejdříve na webových stránkách
hledala, kdo se v organizacích věnuje fundraisingu či financování rozvojové
spolupráce. Zvažovala jsem oslovit také mluvčí organizací. Vybrala jsem však ty
zástupce, kteří pracovali v řídicích pozicích. Ty jsem nejdříve oslovila písemně
pomocí elektronické pošty. V dopise jsem vysvětlila cíle své diplomové práce,
odeslala projekt a také jsem se zavázala, že závěry z provedených rozhovorů budou
použity pouze pro účely mé diplomové práce. Detaily o průběhu rozhovoru a setkání
byly projednány po telefonu.
Tématem rozhovoru byla transformace rozvojové spolupráce na Ministerstvu
zahraničních věcí (dále také MZV) a její dopady na neziskové organizace.
Respondent jako zástupce organizace popisoval způsoby práce a přípravy žádosti o
grant na Ministerstvu zahraničních věcí. Cílem tohoto rozhovoru bylo také získat
představu, jak časově, organizačně a personálně je příprava žádosti na podporu
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bilaterálních projektů náročná a jaké změny se v této oblasti v roce 2009 očekávají.
Zástupců organizací jsem se ptala, co vše, dle jejich názoru, nový systém dotačních
řízení neziskovým organizacím působícím v zahraničí přináší a jaká jsou jejich
očekávání do budoucnosti.
Délka provedených rozhovorů byla od 25 minut do 45 minut. Rozhovory byly
ve dvou případech zaznamenány pomocí ručně psaných poznámek. Poznámky byly
datovány a rozděleny podle respondentů. Třetí rozhovor byl také nahráván na diktafon
značky MOODY (1G) a poté za použití softwarového programu SCRIBE převeden do
písemné podoby. V průběhu rozhovorů jsem nechala účastníky nejdříve volně hovořit
o proběhnuvších změnách a jejich dopadech na organizaci. Později byly kladeny
předem připravené a doplňující otázky. Jejich seznam je uveden v příloze č. 3.
V kapitole 7.6 uvádím nejdůležitější závěry, které z průzkumu vyplynuly.
Při následné analýze poznámek byla sporná data dotazována ještě jednou již
za pomoci elektronické pošty. V poznámkách jsem hledala, co mají zástupci
organizací ve svých výpovědích společného a co je naopak odlišuje.
Během rozhovorů bylo vytvořeno celkem patnáct stránek poznámek. Přepis
rozhovoru se zástupcem organizace Člověk v tísni je k nahlédnutí v příloze č. 4.

7.6

Výsledky výzkumu
V této kapitole uvádím hlavní závěry plynoucí z rozhovorů se zástupci třech

výše uvedených neziskových organizací.
Všichni tři zástupci oslovených neziskových organizací vítají rozhodnutí vlády
ČR vedoucí k transformaci zahraniční rozvojové spolupráce (a ke vzniku jednotné
České rozvojové agentury, která má nyní za cíl shromaždovat žádosti o dotace,
koordinovat a hodnotit poskytovanou pomoc. Marek Štys z organizace Člověk v tísni
hovoří v této souvislosti o základním posunu rozvojové pomoci, kterou Česká
republika v zahraničí poskytuje. Všichni zástupci shodně uvádějí, že proces přípravy
jednotlivých žádostí by měl být i díky nově vzniklé agentuře v budoucnosti
jednodušší a rozvojová pomoc České republiky efektivnější a transparentnější. A to i
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proto, že bude pouze jeden partner – Česká rozvojová agentura, se kterým se bude
jednat.
Dle názoru respondentů vede proces změn v rozvojové pomoci České
republiky ke sladění s přístupy vyspělých evropských zemí. Marek Štys (Člověk
v tísni) rovněž dodává, že díky této změně se omezí vliv lobbingu některých
soukromých organizací, který mohl v minulosti procesy rozvojových projektů na
jednotlivých ministerstvech negativně ovlivňovat. „Všechno (žádosti o granty na
rozvojovou spolupráci – pozn. autorky) by se časem mělo začít tzv. ‘pročišťovat‘, což
je velice dobré a vítané. Měla by to být soutěž kvality, dobrých nápadů, přístupů a
finanční efektivity,“ vysvětluje Štys. Karolína Emanuelová (ADRA) toto rozhodnutí
také vítá: „Díky jedné organizaci, se kterou budeme spolupracovat, se ulehčí práce na
přípravách žádostí na jednotlivé projekty. Protože proces příprav bude jednotný,
vyhneme se tak i různým termínům zpracování žádostí i jiným formulářům.“
Všichni zástupci organizací se také shodují v tom, že mají dobré vztahy s
Ministerstvem zahraničních věcí a že mohou svými znalostmi z terénu ovlivnit rozsah
pomoci poskytované v rozvojových zemích. Pavel Gruber (Charita) tvrdí, že: „Díky
této vládní a nevládní spolupráci se Česká republika může chlubit tím, že poskytuje
rozvojovou pomoc nejlépe z nově přijatých zemí do EU.“
Zástupci organizací se také shodují, že se proces přípravy žádostí podávaných
na Ministerstvo zahraničních věcí se vznikem České rozvojové agentury zásadně
nemění. Každá žádost má svá daná specifika a těmi se lidé zodpovědní za daný
projekt řídí. Pavel Gruber (Charita) i Karolína Emanuelová (ADRA) kladně hodnotí
fakt, že se žádosti zpracovávají dle projektového rámce, na což v minulosti vždy
nebyl kladen důraz. Považují tento způsob žádosti za velice efektivní. Také se
domnívají, že je správné, že se návod a vzor podání na vypracování projektového
rámce předkládá na webových stránkách MZV společně s vyhlášením a termínem
přijetí žádosti. Nově bude tento způsob povinný pro všechny žádosti.
Marek Štys tvrdí, že stále bohužel není jasné, zda agentura bude vyhlašovat
více dotačních řízení, nebo spíše veřejné zakázky. „Dotační řízení je pro organizaci
jednodušší a na druhou stranu nevytváří také žádný závazek vůči zadavateli, naopak
veřejná zakázka je kontrakt o plnění služby vládní agentuře a tím i Ministerstvu
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zahraničních věcí,“ vysvětluje Štys z organizace Člověk v tísni. Jaká bude
v budoucnosti situace, v současné době stále není jasné.
Pavel Gruber (Charita) také tvrdí: „Může se také v budoucnosti stát, že
agentura (Česká rozvojová agentura – pozn. autorky) bude nejen projekty vyhlašovat,
ale i sama v zahraničí organizovat.“
Pavel Gruber (Charita) a Marek Štys (Člověk v tísni) přiznávají, že situace
ZRS je v České republice stále ještě obtížně definovatelná. „Otázkou stále je, co se
vykazuje jako pomoc,“ tvrdí Pavel Gruber. Oba také shodně uvádějí, že jejich
organizace společně s organizací FoRS poukazují na nutnost přijetí zákona o
humanitární a rozvojové pomoci České republiky, který by celý proces právně
definoval a transformaci zahraniční rozvojové pomoci uzavřel. Projednání a přijetí
tohoto zákona bylo zastíněno přípravou na předsednictví České republiky Evropské
unii. Štys upozorňuje, že také stále panuje značná nejednotnost v termínech
humanitární a rozvojová pomoc. Tyto termíny bývají často laickou veřejností a někdy
i odborníky zaměňovány.
Všichni zástupci oslovených organizací v budoucnosti očekávají příchod
nových mezinárodních organizací, jako jsou např. organizace Safe Children. Ty také
budou žádat o dotace Ministerstva zahraničních věcí určené na bilaterální spolupráci.
Zástupci organizací Člověk v tísni a ADRA se větší konkurence však neobávají.
Zdůvodnění Marka Štyse je následující: „Většina vlád se snaží udržet si rozvojové a
humanitární finanční balíky pro domácí stávající organizace.“ Domnívá se, že stejný
přístup bude mít i Česká republika.
Větší problém může příchodem velkých nadnárodních neziskových organizací
s důkladně vypracovaným procesem fundraisingu vzniknout pro menší neziskové
organizace. V budoucnosti se jim tím může silně omezit přístup k tzv. sociální
reklamě. Tedy k prostoru v médiích, který je v současné době pro neziskové
organizace zdarma nebo velice levně dostupný. Štys se obává, že bude sociální
reklama kvůli zájmu velkých nadnárodních organizací pro české neziskové
organizace dražší a tím i méně dostupná, protože ony nebudou schopny si tento
prostor zaplatit. „Kdyby k této situaci došlo, může se roztočit tzv. fundraisingová
spirála a české organizace včetně nás by velice musely bojovat o to, aby se
s mezinárodními organizacemi mohly měřit. V takovém případě se jedině můžeme
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spolehnout na své dobré jméno, krédo a pozici, kterou ve společnosti máme,“
vysvětluje Štys z organizace Člověk v tísni.
Na otázku, jaký očekává vývoj v organizaci v důsledku legislativních změn, i
Marek Štys upozornil, že se v této souvislosti mohou v budoucnosti měnit prioritní
země, kam bude Česká republika alokovat svoji pomoc. Některé organizace mohou
kvůli tomu přijít o příjem (tzv. funding) z českých zdrojů. V důsledku toho jim může
hrozit uzavření některých projektů v zahraničí. Vše záleží na výši hrubého národního
produktu prioritních zemí. Člověk v tísni se ale této situace neobává: „Protože podíl
českých financí tvoří jen čtvrtina z celkového rozpočtu organizace.“ říká Štys. Člověk
v tísni dlouhodobě pracuje např. s granty USA. Štys ale připouští, že pro organizace,
které mají příjmy pouze z jednoho zdroje, mohou být důsledky změn financí fatální.
Pavel Gruber (Charita) očekává spíše pozitivní změny. Hlavní přínos vidí
v úzké spolupráci s Českou rozvojovou agenturou. Očekává také rozhodnutí
Evropského společenství o sjednocení rozvojové pomoci všech členských zemí
Evropské unie (EU). „V budoucnosti by měla být rozvojová pomoc organizována
především vládními organizacemi EU,“ dodává Gruber. Budoucnost humanitárních a
rozvojových organizací vidí v silné mezinárodní spolupráci neziskového sektoru a
vládních institucí EU. Gruber předpokládá větší provázanost mezi neziskovými
organizacemi včetně těch nadnárodních a větší spolupráci s organizacemi vládními.
Gruber také připouští, že rozvojová spolupráce organizovaná multilaterálně (tedy
v tomto případě za spolupráce tří partnerů: Evropské unie, České republiky a
neziskové organizace), může mít lepší dopad na rozvojové země.
Marek Štys (Člověk v tísni) také doufá, že by díky našemu předsednictví EU,
mohl vzniknout registr akreditovaných nevládních organizací, které zajistí kvalitní
vypracování projektů a finanční efektivitu proběhnuvších intervencí. Dosud totiž
takový kontrolní mechanismus chybí.
Podle Karolíny Emanuelové (ADRA) se dá předpokládat, že: „Rozvojové
organizace se budou dále profesionalizovat. Budou se také více soustředit na užší
výběr "témat" nebo sektorů, kam bude jejich pomoc směřována.“
Profesionalizace nesouvisí pouze s transformací ZRS, ale i s možností čerpání
z evropských fondů a z implementace evropských projektů, která vyžaduje daleko
větší schopnost a profesionalitu organizací.
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V průběhu rozhovorů se všemi zástupci organizací jsme se nemohli vyhnout
tématu financí a globální finanční krize, jejíž dopad na neziskový sektor bude v roce
2009 bedlivě sledován. „Je faktem, že se rozvojová a humanitární pomoc může
poskytovat pouze na základě přebytků bohatých států. Pokud tedy budou bohaté země
chudnout, bude docházet k omezování financování rozvojové pomoci,“ vysvětluje
Marek Štys z organizace Člověk v tísni. Jeho organizace se této situace zatím
neobává. Marek Štys ale připouští: „V jiných neziskových organizacích v zahraničí
(např. v Irsku) k finančním problémům již dochází. Tuto situaci sledujeme.“
Dopady finanční krize na neziskové humanitární a rozvojové organizace dle
názorů oslovených respondentů zatím nelze odhadovat. Tím pádem je také
budoucnost financování rozvojové pomoci nejasná. Z postojů všech oslovených
organizací je ovšem patrné, že se snaží být maximálně připraveny na možné problémy
spojené s nedostatkem financí.
Zástupci společnosti Charita a Člověk v tísni se také zmínili, že Česká
republika bohužel neplní své finanční závazky vůči Evropské unii. Tedy že nepřispívá
slíbeným obnosem financí. Tuto zprávu dokládá analýza Střednědobého výhledu do
roku 2011, kterou vypracovalo České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS.
„Česká republika nejspíš nesplní svůj mezinárodní závazek poskytovat na zahraniční
rozvojovou spolupráci 0,17 procenta hrubého národního produktu (HDP) v roce 2010.
Pokud se ČR bude držet tohoto plánu (Střednědobý výhled do roku 2011 zpracovaný
vládou ČR - pozn. autorky), poklesnou prostředky na rozvojovou spolupráci v roce
2010 na 0,09 procent HDP,“ uvádí tisková zpráva organizace Člověk v tísni (45,
2008).
Dle oslovených zástupců organizací je to ostudné.

7.7

Doporučení fudraiserům rozvojových a humanitárních

organizací
Z uvedených zdrojů vyplývá, že některé fundraisingové techniky oslovují
dárce snadněji než jiné. Právě těmi lze v České republice financovat nově vznikající či
příchozí neziskové organizace. Mezi vhodné metody patří například úspěšné
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dárcovské SMS – DMS. Pro financování rozvojové pomoci v zahraničí se jeví jako
vhodná také forma internetového dárcovství. V jednoduchosti a účelnosti mohou jít
příkladem internetové stránky společnosti ADRA. Na nich dárce ihned vidí, kam a na
co jeho dar putuje. Webové stránky jsou koncipovány jako internetový obchod, kde
zákazník / dárce nakupuje cihly na stavbu školy, psací potřeby pro školáky atd. Právě
tímto pro dárce srozumitelným a příjemně interaktivním způsobem, lze vhodně řešit i
stránky jiných, nejen humanitárních organizací.
Odborníci předpokládají, že bude růst firemní dárcovství a to díky velkým
nadnárodním organizacím, které podporují společenskou zodpovědnost firem, ta se
pak stává součástí jejich marketingové strategie. Proto lze neziskovým organizacím
doporučit, aby hledaly vhodné partnery komerční sféry, kteří by mohli sdílet cíle
organizace. Neopomenutelným zdrojem finančních prostředků jsou také sbírky za
pomoci vyškolených dobrovolníků. Sbírky ale mohou být pro neziskové organizace
velice nákladné a to z toho důvodu, že je zapotřebí často masivní informativní
kampaň.
Z obsahové analýzy výročních zpráv organizací ADRA, Charita a Člověk
v tísni za rok 2007 vyplývá, že podíl všech státních dotací u těchto společností se
v roce 2007 pohyboval od 8,5 procent do 35 procent celkových výnosů oslovených
organizací. Jako názorný příklad pro nově vzniklé a příchozí neziskové organizace
nejlépe poslouží výroční zpráva společnosti ADRA, kde je podrobně rozepsáno, které
projekty byly spolufinancovány státem.
Jak vyplývá z doporučení odborníků (Kostolanyi), provedených rozhovorů se
zástupci společností ADRA, Charita a Člověk v tísni a provedené analýzy výročních
zpráv, lze neziskovým organizacím doporučit vždy maximální kombinaci všech pro
organizaci dostupných fundraisingových technik. Různorodost zdrojů se pro
organizaci stává klíčovou, pokud dojde rozhodnutím státu ke změně prioritních zemí.
Je důležitá i vzhledem k tomu, že stále není jasné, zda Česká rozvojová agentura bude
vyhlašovat na projekty dotační, či výběrová řízení. V případě dotačního řízení může
dojít k přerušení financování již rozběhlého projektu. Pokud by se v takovém případě
organizace spoléhala pouze na jeden zdroj příjmů, dostala by se do finančních
problémů.
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Při plánování fundraisingu nelze samozřejmě podcenit pečlivou přípravu
strategického plánu.

7.8

Shrnutí empirické části
Rozvojová spolupráce České republiky prochází v současné době bouřlivým

vývojem. Díky neziskovému sektoru se bude moci i Česká republika pyšnit tím, že
poskytuje rozvojovou pomoc nejlépe z nově příchozích postkomunistických zemí.
Řada organizací působících v rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí se
za posledních několik let ve své práci velice profesionalizovala. Dle oslovených
zástupců lze očekávat, že tento trend bude pokračovat, nejen v důsledku transformace
zahraniční rozvojové pomoci, ale i díky tomu, že rozvojové a humanitární organizace
zastupuje společnost FoRS, a díky otevřenosti k novým vazbám v Evropském
společenství.
Z provedených rozhovorů vyplývá, že zástupci oslovených neziskových
organizací vítají přijetí legislativních změn, transformaci rozvojové pomoci i vznik
České rozvojové agentury. Proces přeměny rozvojové pomoci je dobrým krokem k
naplnění Miléniových cílů, ke kterým se Česká republika spolu s ostatními vyspělými
státy zavázala. Zástupci organizací také kladně hodnotí spolupráci mezi vládní a
nevládní sférou. Jak také vyplývá z provedených rozhovorů, oslovené organizace
očekávají vstup nadnárodních organizací do českého neziskového sektoru. Cílem
těchto organizací bude ucházet se o státní dotace určené na rozvojovou pomoc v
zahraničí. Ovšem je třeba také říci, že se oslovení zástupci této situace zatím
neobávají. Jiným problémem, který se procesu fundraisingu v České republice silně
dotýká a kterého se některé organizace mohou obávat, je omezení přístupu českých
neziskových organizací k tzv. sociální reklamě. Nadnárodní organizace totiž disponují
většími finančními prostředky a budou moci prostor v médiích zaplatit.
Jako problém nejenom v procesu transformace rozvojové spolupráce zástupci
oslovených organizací uvádí, že Česká republika neplní své finanční závazky, ke
kterým se při vstupu do EU zavázala. Jedná se o navýšení procentuálního podílu
hrubého domácího produktu ČR do společné pokladny rozvojové pomoci zemí EU.
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Organizace FoRS, která sdružuje i oslovené organizace a na tuto skutečnost hlasitě
upozorňuje.
Opatrně zástupci oslovených organizací hodnotí budoucnost financování
neziskového sektoru. Oslovení zástupci shodně uvádějí, že se jejich organizace snaží
být na možné finanční problémy maximálně připraveny. Vycházejí i ze zkušeností
zahraničních neziskových organizací.
Na problematiku rozvojové pomoci ČR by bylo také zajímavé znát názory
menších organizací, které se na poskytování rozvojové pomoci připravují či ji plánují
a které zatím přístup ke státním zdrojům nemají. Organizace, se kterými jsem
hovořila, jsou známé a mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti.
Další výzkum v oblasti rozvojové a humanitární pomoci by se mohl zaměřit na
možnosti financování českých neziskových organizací z evropských zdrojů rozvojové
a humanitární pomoci.
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8.

ZÁVĚR
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vysvětlit pojem fundrasing a popsat

jeho využití v podmínkách České republiky. Na stánkách diplomové práce jsem se
věnovala jeho etickým a právním zásadám, řízení a plánování, technikám sběru
informací a technikám fundraisingu, jako jsou např. dotace, dary a sponzoring.
Popisuji také techniky individuálního dárcovství, jako jsou sbírky, dárcovství pomocí
SMS, online dárcovství, firemní filantropii a její využití neziskovými organizacemi v
budoucnosti. Dále se v práci věnuji politice rozvojové spolupráce České republiky, i
jak se na této činnosti mohou podílet neziskové organizace. Mým dalším cílem bylo
předložit změny, které se v této oblasti udály v roce 2008.
V empirické části čtenář nalezne analýzy výročních zpráv z roku 2007
neziskových humanitárních organizací působících v zahraničí: ADRA, Charita ČR a
Člověk v tísni. Cílem bylo porovnat finanční zdroje plynoucí ze státního rozpočtu
České republiky a výši finančních prostředků (sbírek, příspěvků) využitých
neziskovými organizacemi v rozvojových a humanitárních projektech.
Dále diplomová práce obsahuje závěry z rozhovorů se zástupci zmíněných
organizací na téma transformace rozvojové spolupráce v roce 2008. V kapitole 7.7
jsou na základě analýzy výročních zpráv organizace ADRA, Charita a Člověk v tísni
uvedena stručná doporučení k práci fundraisera v rozvojové a humanitární organizaci.
Doufám, že nejen pro organizaci Lékaři bez hranic, která se rozhodla působit
v České republice, ale i pro další neziskové organizace bude tato práce skromným
nastíněním situace, možností financování a změn v legislativě rozvojové pomoci
České republiky.
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10. PŘÍLOHY
10.1 Projekt diplomové práce
Projekt magisterské práce

Jméno studenta: Bc. Poltavcevová Ingrid

Obor: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Osobní číslo: 12 900

Imatrikulační ročník: 2006/2007

Předběžný název magisterské práce: Fundraising v České republice

Cíl magisterské práce:
Cílem magisterské práce je přiblížit pojem fundraising neziskových organizací, jeho
metody, zaměření, etické zásady fundraisingu a jeho řízení. Magisterská práce se bude
věnovat způsobu financování obecně prospěných společností v České republice. Dále
práce představí organizaci Lékaři bez hranic a její principy a zásady fundraisingu v
zahraničí. Na základě obsahové analýzy výročních zpráv humanitárních organizací
působících v zahraničí, Člověk v tísni, Charita, ADRA a Lékaři bez hranic a z
provedeného výzkumu bude možné podat doporučení ke strategickému plánování
fundraisingu organizace Lékařů bez hranic v České republice a i jiným organizacím
poskytujícím humanitární nebo rozvojovou činnost v zahraničí.

Formulace a úvod do problému:
Pojem fundraising je velmi často zmiňované téma v mnoha neziskových organizacích.
V některých se fundraisingu věnuje na plný úvazek zaměstnaný pracovník, v jiných se
mu věnuje řada pracovníků, kteří mají rozdílnou pracovní náplň i úvazek v organizaci.
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Cíl všech je ale stejný - získat finanční prostředky na zamýšlenou humanitární či
rozvojovou činnost.
V současné době také dochází ke změnám v systému dotací Ministerstva zahraničních
věcí. V září roku 2007 Vláda ČR schválila transformaci systému rozvojové
spolupráce. V rámci těchto změn došlo k 1. 1. 2008 ke vzniku České rozvojové
agentury, která navazuje na činnost Rozvojového střediska.
Protože do roku 2007 Rozvojové středisko vypisovalo dotační řízení pro nevládní
organizace, které svojí činností pomáhaly v rozvojových oblastech, bude mne ve
výzkumu zajímat postoj představitelů výše zmíněných organizací k této transformaci.

Při psaní magisterské práce budu vycházet z odborné literatury a ze školení o
fundraisingu. V současné době pracuji jako dobrovolník v organizaci Lékaři bez
hranic a budu během roku 2008 součástí týmu, který vytváří fundraisingovou strategii
na příští rok. Tímto způsobem získané zkušenosti využiji také ke zpracování
magisterské práce.

Struktura magisterské práce:
Magisterská práce bude rozdělena do dvou částí.
První část magisterské práce se bude věnovat tématu fundraisingu (vysvětlení pojmu,
metod, zaměření, etických zásad a jeho řízení), tak jak předkládá dostupná literatura a
internetové zdroje. Praktická část bude využívat techniky kvalitativního výzkumu obsahové analýzy výročních zpráv z roku 2007 těchto organizací - Charita, Člověk
v tísni, ADRA, Lékaři bez hranic. Cílem této analýzy je zjistit, z jakých zdrojů
financují české neziskové organizace rozvojovou a humanitární pomoc. Ve výroční
zprávě Lékařů bez hranic budu hledat podíl státních financí (EU) v rozpočtu na rok
2006 a budu jej porovnávat s objemem státních dotací, firemních a individuálních
dárců českých organizací. Dále budu provádět polostrukturované rozhovory se
zástupci výše zmíněných organizací (např. tiskovými mluvčími) na téma transformace
rozvojové spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí. Z rozhovorů by měly
vyplynout názory na dosavadní a nový způsob dotačního řízení Ministerstva
zahraničních věcí. Zástupců organizací se budu dále ptát, co vše dle jejich názoru
nový systém dotačních řízení přináší. V magisterské práci budu prezentovat
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doporučení ke způsobu financování humanitární a rozvojové pomoci poskytované
Lékaři bez hranic.

Časový harmonogram činností:
Leden – Únor – studium literatury a dostupných zdrojů, zpracování teoretické části
Březen – Duben – zhotovení otázek k výzkumu, obsahová analýza výročních zpráv
Květen – Červen – rozhovory se zástupci organizací
Červenec – Srpen - analýza a zpracování výzkumu, zpracování výzkumné části
Září – dokončení magisterské práce, upravení nejasností a grafické úpravy
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v České republice

Vedoucí magisterské práce: Mgr. Petr Vrzáček

Podpis:

Vypracovala: Bc. Ingrid Poltavcevová

Podpis:

Datum: 30. 1. 2008
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10.2 Darovací smlouva
DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 628 a násl. občanského zákoníku
nebo
SPO4ZORSKÁ SMLOUVA
uzavřená podle § 628 a násl. občanského zákoníku

Čl. I.
Smluvní strany
1)
..........
sídlo (bydliště) ...........
IČO (rodné číslo) ...........
bankovní spojení ...........
číslo účtu ...........
zastoupený ...........
dále jen dárce (sponzor, či firemní zkratka apod.)

2)
..........
sídlo (bydliště) ...........
IČO (rodné číslo) ...........
bankovní spojení ...........
číslo účtu ...........
zastoupený ...........
dále jen obdarovaný (nebo firemní zkratka apod.)

Čl. II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ...... Kč, která bude
převedena na účet obdarovaného do ...... dnů od podpisu smlouvy.
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Předmětem smlouvy je slib poskytnutí finanční částky ve výši ...... Kč. Částka bude
převedena na účet obdarovaného dne ......
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ...... Kč, která bude veřejně
předána při příležitosti ......
Zdroj: Pešta, 2008
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10.3 Soubor otázek k rozhovorům se zástupci organizací

Děkuji, že jsem se s Vámi mohla setkat.

Mým cílem je zjistit, co pro Vaši neziskovou organizaci a tým pracovníků znamenají
změny v dotačním řízení Ministerstva zahraničních věcí.

Prosím, aby Vaše odpovědi co možná nejvíce zastupovaly postoje Vašeho pracovního
týmu, tedy těch lidí, kteří se podílejí na rozvojové spolupráci a přípravě žádosti na
dotaci od Ministerstva zahraničních věcí.

Rozhovor by měl trvat přibližně 30 minut.

1. Jak vnímá Vaše organizace probíhající změny v oblasti rozvojové
spolupráce?

2. Jak se Vaše organizace připravuje na vypracování žádosti o grant na
Ministerstvu zahraničních věcí?

3. Jaké další změny pro Vaši organizaci transformace v současné době
představuje?

4. Jak obtížná je dle Vás časově příprava žádosti?

5. Jak obtížná je dle Vás organizačně příprava žádosti?
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6. Jak obtížná je dle Vás personálně příprava žádosti?

7. Je podle Vás konkurenční boj mezi organizacemi poskytující
zahraniční rozvojovou pomoc o získání dotace z MZV?

8. Co bylo pozitivní změnou pro Vaši organizaci?

9.

Co bylo negativní změnou pro Vaši organizaci?

10. Jaký se očekává vývoj v organizaci v důsledku legislativních změn?

11. Co očekáváte, že přinese v této oblasti rok 2009?

Další poznámky a postřehy:
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10.4 Přepis rozhovoru se zástupcem organizace Člověk v tísni
Přepis rozhovoru s Markem Štysem, zástupce organizace Člověk v tísni,
natočeno dne 23. ledna 2009

Dobrý den, ráda by sis s Vámi promluvila o nových změnách. ěco se mění.
4o, vznikla Rozvojová agentura. K prvnímu lednu 2008. Loňského roku. 4o a
ještě neprošel zákon parlamentem.
Ano to by mělo být v roce 2011.
4e to by snad mělo být dřív. 4o já nevim, jestli se k tomu dostanou během
předsednictví. Zákon o rozvojové agentuře by měl vyjít dřív. Ten měl být, pokud
se nepletu, během loňského roku, no a to bylo odsunutý.
Právě kvůli předsednictví.
Asi. To je oblíbená omluva…Předsednictví našeho.
Jasně.
Mým cílem jakoby je, se… já jsem byla v několika neziskových organizacích. Byla
jsem v ADŘE a v Charitě. Vy jste tři největší organizace, které se na rozvojové
spolupráci podílí. Z financování ministerstva zahraničních věcí a já jsem se chtěla
zeptat, co pro Vás všechny tyhle změny, legislativní, vznik rozvojové agentury, jak se
na to díváte? Co očekáváte, že se bude měnit?
4o ono se už mění. V zásadě je to zásadní pozitivní posun, tedy. To že se něco
takovýho stalo, tak to posouvá celou Českou rozvojovku někam blíž, blíž
k zemím, který mají vyspělý funkční systémy. Slaďuje to, bere to agendu
ostatním ministerstvům, kterým jim nepříslušej. Jo. A je jenom správný, aby se
ta agenda sladila pod jedním ministerstvem.
Ano.
A je to určitě pro dobro všech investic, který jdou z Čech na rozvojovou
spolupráci, protože to je řízený jedním kompetentním orgánem. Jedním
orgánem a v podstatě to ustřihává možnost všem takovejm těm lobbistickejm
tlakům na ministerstvech, ministerstvech průmyslu a obchodu, dopravy, kdy se
rozvojovka zaměňuje za exportní politiku naší. Což není, že jo.
Ano.
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Takže to je základní pozitivní strukturální krok, kterej, když se na to díváme
obecně, posouvá českou rozvojovku někam. To je číslo jedna. Pro nás číslo dvě je
ti taky strašná pomoc, že nemusíme fungovat, tedy od roku 2011 nebudeme
fungovat v nějakejch čtyřech, pěti administrativních systémech. Což bylo pro
nás: Ministerstvo vnitra, práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví,
zemědělství všechny s jinejma termínama, s jinejma formulářema, svým
systémem vyhlašování, s nejasnejma prioritama.
Jasně.
S neprůhledným systémem jak zadávat ty náměty programový prostě… Vlastně
ze šesti ministerstev se nám to bude stahovat na jedno. My ještě pokračujeme,
vlastně to bude ještě dobíhat do roku 2011, než agentura převezme tu celou
agendu. Myslim, že zatím převzalo od školství, od zemědělství, dopravy a
sociálních věcí, jestli se nepletu, ale u těch ostatních ministerstev jsou ještě
alokovaný projekty, který budou dobíhat a nějaký ministerstvo, třeba jako je
vnitro, tak ještě má nějakou dohodu, že ještě budou mít nějakou dohodu.
Každopádně pro nás je to strašný zjednodušení, že to půjde pod jedním
ministerstvem, jedním administrativním systémem, že se zprůhlední ten systém,
proč jsou vybíraný konkrétní země, proč jsou vybíraný konkrétní sektory a
jakou problematiku to řeší. Což ještě tu agenturu čeká, aby se tohle zpracovalo.
Mluví se o tom, že se zmenší podíl prioritních zemí, ve kterých se budou nacházet
nějaký sektory nebo regiony, který budou dlouhodobě cílený. Pokud by to bylo
během deseti patnácti let, tak by ty výsledky měly být lepší.
Ted je období sbírání námětů, do teďka to byla jakási šaráda, který byla
otevřená různejm formám lobbingu přes ambasády k jednotlivcům, k zájmu
jednotlivejch lidí, jednotlivejch organizací visících na jedný zemi, kdy propojení
toho nestranýho přístupu rozvojový spolupráce s jednotlivejma zájmama bylo
tak silný.
4o prostě hodně nezdravý prostředí. Třeba v Zambii.
Taková ta lékařská pohotovost, že jo?
4o, 4o.
Všechno by se časem mělo stát, začít nějak pročišťovat. Což je strašně dobrý a
vítaný. Měla by to být soutěž kvality, dobrejch nápadů, přístupů, finanční
efektivity.
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o a co se týká samostatného zpracování projektů? Bude se to pro Vás nějakým
způsobem měnit? Domníváte se, že to pro Vás bude složitější?
4e. Bude to stejný. A bude to jednodušší o dost. Otázkou jenom je, jestli bude
agentura víc vyhlašovat dotační řízení, nebo to budou veřejný zakázky.
o a máte v této oblasti ještě nějaké jiné očekávání? Mám na mysli v roce 2009.
Jaký očekáváte vývoj, že se v důsledku toho budou organizace měnit nebo
přizpůsobovat?
Jako organizace ?
Konkrétně vy?
Pro nás to bude znamenat například, pokud Angola vypadne ze schématu
prioritních zemí. To se opravdu týká, v jaký zemích zůstanou priority České
republiky. Pokud teda opravdu dojde k tomu snížení. 4apříklad ta Angola,
protože se tam zvyšuje HDP, ta země bohatne na nerostnejch surovinách a
takhle. Může to tedy znamenat, že se práce v některých zemích posílí,
v některejch se třeba i omezí nebo se úplně zavřelo. Ale my máme to velký štěstí,
že na tom pracujeme dlouhou dobu, abychom nebyli závislí na českém
financování. Jsou sice české zdroje pro nás nejstabilnější donátor, ale tvoři pro
nás asi 25 procent z celkového balíku peněz, který máme. Takže my se snažíme
mít fundraisingový vějíř rozprostřen. Přes Brusel, USAid, soukromý dárce.
Takže pokud by k něčemu takovému mělo dojít, moc nám to karty nezamíchá.
Ale pro některý jiný organizace to může být dost fatální.
o jo jo. o a jak se díváte na to, že vstupují na českou neziskovou scénu velký
nadnárodní neziskový organizace? Myslíte, že bude více adeptů na koláč ze státního
rozpočtu?
To je otázka, jak se bude rozdělovat Tak objevili se tu Lékaři bez hranic. Od
loňského roku, jsou tady signály, že by se tady mohli objevit Action Aid, který
jsou známí svým dravým přístupem, v podstatě tahle si kupuje organizace, který
by potřebovaly posílit svou identitu nebo fundraising. Tak uvidíme, co tyhle
organizace nového přinesou. Mluvilo se třeba o ,,Safe a Children“ (nezisková
nadnárodní organizace). Otázka je, jak tyto organizace budou úspěšný při
ucházení se o státní peníze, dotace. To je jedna věc, ale tohodle se tolik nebojíme,
jako velký konkurence, protože většina vlád si snaží držet ty svoje rozvojový
humanitární balíky pro svoje vládní organizace. Myslím si, že se Česká
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republika bude snažit podporovat nebo bude mít bližší vztah ke kmenovejm
českejm organizacím než k nově příchozím. Jiná situace může nastat ve
firemním fundraisingu, kde se tato situace může zásadně změnit. Mohla by se
změnit nejen v tom, že sem přijdou nový hráči s vypracovaným systémem a
metody fundraisingu, který maj vyzkoušený v deseti dalších zemích a situacích,
ale mohou sem přinést peníze na fundraising a že tím nabořej zaběhlý status quo.
Tedy že sociální reklama je buď zadarmo, nebo je velice levná. Tohle kdyby se
stalo, může roztočit fundraisingovou spirálu a český organizace včetně nás,
velice, velice by jsme museli bojovat, protože finančně se nemůžeme s takovými
organizacemi měřit. Ale můžeme to uhrát na naše dobrý jméno, na naše dobrý
krédo a pozici, kterou ve společnosti máme. Takže tohle by byla druhá strana
mince, kterou si myslim, že ty nový organizace nepřinášejí a nepřinesou. 4o a
nemyslim si, že i teď v současné době v důsledku globální krize, finanční krizí by
nás v tomhle roce čekal nějak masivní přísun organizací sem. Protože Action Aid
se tu nakonec neobjevili.
Myslíte si, že se bude česká vláda rozhodovat nějak jinak v důsledku finanční krize? A
co říkáte tomu, že se snižuje objem peněz poskytovaných Českou republikou?
4o možný to je, protože rozvojovka je živá z přebytku naší společnosti. 4o tuhle
věc si můžou dovolit jenom bohatý státy, a pokud budou chudnout, tak logicky
budou muset škrtat. A je nelogický, aby se to nevyhlo rozvojovce a humanitárce,
takže se to stát může. Ale takové signály zatím nemáme.

A je to věštění

z křišťálové koule, jak se situace bude vyvíjet. Pravděpodobně hůř, než jsou
optimistický předpoklady. 4o to se ptejte nahoře, to nikdo neví. 4o ale kolegové
z Irska zažívaj dost zásadní škrty. 4a druhou strany plánování státního rozpočtu
má velkou genezi a nějakej doběh a není tak lehký ty škrty dělat a doufejme, že
by se nedělaly plošně, ale po nějakejch konzultacích. Uvidíme.
4o a jako jste se ptala na objem peněz, co Česká republika dává. 4o tak to je
ostuda. 4emá to tak bejt. Politici se mají snažit, aby své závazky plnili.
Zaostáváme rapidně, jak Česká republika bohatne.
Ještě je tam jedna zajímává věc a to je reforma humanitární pomoci, ke které by
mělo dojít, protože je teď začleněná pod rozvojovku. Je to všechno v jednom
balíku. 4o a jestli se nepletu, tak teď ten objem dělá na humanitární pomoc něco
kolem 3 procent a v podstatě tak jak u nás je i ve všech novejch členskejch
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státech úplně v plenkách. Jsou to malý peníze. Humanitárkou se často rozumí
vývoz skladů civilní ochrany nebo podpora průmyslového vývozu. Ale v zásadě
co se v Evropě myslí humanitární prací, to se u nás absolutně nedělá. Takže
doufáme. 4o ministerstvo díky předsednictví v EU, kdy bylo vrženo do takzvaný
,,kohafa“ (není rozumět), který zastřešuje vlastně ,,Food Aid“ (název vládní
organizace) a humanitárku. Ted nevim, co to přesně znamená……. není rozumět),
… a která už je s mandátem. Takže může dělat politický rozhodnutí, do tý doby
to bylo sdružení bez mandátu. 4o a češi tu ,,kohátu“ zakládali teďkon 9. ledna
bylo

první

zasedání, takže bude Česko

táhnou

humanitární

agendu

celoevropskou. Takže se Česká republika při tom různým síťování s různejma
organizacema může při pohovorech s lidma expertama. Tak se snad k nám
nějaký dobrý příklady z praxe nasajou a snad by to mohlo vést k tomu, že se ten
rozpočet navýší, že se spolupráce s nevládkama rozšíří. I třeba že se udělá
seznam nějakejch akreditovanejch organizací. Které budou pohotově reagovat
na vzniklou situaci v rozvojových zemí.
a takový rychle vzniklý situace?
4e právě na ty dlouhodobý, zapomenutý. Zejména válečný konflikty, do kterých
se běžně třeba neinvestuje. Kdy je nedostatek partnerů, který maj dostatek
znalostí z terénu. Tak budeme moc rádi, pokud by se do toho ministerstvo
pustilo. 4o a ministerstvo posílá pozitivní signály. 4o ale během toho prvního půl
roku se asi nebude dít nic zásadního. 4o tak aby se nezapomínalo na tu
humanitárku, který v podstatě přináší ty jednoznačný výsledky, pokud je dobře
dělaná. Zato ta rozvojovka moc ne. To moc nefunguje, že jo. 4o tak to jsem chtěl
říct, aby se nezapomínalo na humanitárku. Protože ony ty dva termíny dost
splývají. Rozlišit co je rozvojová, co humanitární a co rekonstrukční pomoc, je
fakt těžký někdy. Tak aby se na to jaksi nezapomínalo.
o tak já moc děkuji za vyčerpávají odpověď a budu Vám moc držet palce.
4o já taky děkuju.
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Přehled použitých zkratek
AFP – Association of Fundraising Professionals
CI – Caritas Internationalis
CSR – Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility)
DMS – Dárcovská SMS (Donors Message Service)
EU – Evropská unie
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
HDP - Hrubý národní produkt
ODA – Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistence)
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
ZRS – Zahraniční rozvojová spolupráce
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