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>> O Slovenskom centre fundraisingu
Hlavnou oblasťou pôsobenia Slovenského centra fundraisingu je oblasť získavania
zdrojov (fundraising) a financovania verejno- a súkromnoprospešných aktivít.
Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z týchto
organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre
filantropiu. Na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované 4.12.2009 ako
občianske združenie pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-348 03.
Slovenské centrum fundraisingu spolupracuje s partnermi v zahraničí. V roku 2010
sa stalo pozorovateľom v Európskej fundraisingovej asociácii.

>> Poslanie
Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvoj profesionálneho
fundraisingu a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít,
mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a
občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.
>> Ciele


Zvyšovanie povedomia o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i
nefinančných zdrojov



Kultivácia prostredia, právneho a spoločenského rámca, ktorý by umožňoval
tvorbu nových zdrojov a ich efektívnejšie získavanie



Zdieľanie vedomostí a skúseností medzi expertami a ďalšími zainteresovanými
subjektami, budovanie a posilňovanie odborných kapacít



Nadväzovanie kontaktov, sieťovanie, rozvoj spolupráce a partnerstiev v oblasti
fundraisingu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí



Vytváranie a propagácia etických štandardov a príkladov dobrej praxe vo
fundraisingu



Poskytovanie služieb členom združenia a členom Klubu fundraiserov,
zainteresovaným subjektom a ostatným záujemcom

>> Ľudia v Slovenskom centre fundraisingu




Eduard Marček – predseda, člen predsedníctva
Katarína Bartovičová, Peter Guštafík (PDCS), Boris Strečanský (Centrum pre
filantropiu) – členovia predsedníctva
Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka Slovenského centra fundraisingu
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>> Aktivity v roku 2010


Web stránka www.fundraising.sk



1. slovensko-česká konferencia o fundraisingu zo súkromných zdrojov:
Nestojí to za to...(!?)



Publikácia: Financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných
zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SR

>> Web www.fundraising.sk


V roku 2010 sme spustili informačný portál Slovenského centra fundraisingu pre
fundraiserov a fundraiserky s cieľom informovať o aktivitách centra ako aj
sprostredkovať inšpirácie a tipy pre zlepšenie fundraisingu.



Web stránka má tieto sekcie: Novinky, O nás, Aktivity, Klub fundraiserov,
Galéria, Informačné zdroje, Pracovné príležitosti, Kontakt.
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>> 1. slovensko-česká konferencia
o fundraisingu zo súkromných zdrojov:
Nestojí to za to...(!?)


1. slovensko-česká konferencia o fundraisingu zo súkromných zdrojov mala za
cieľ sieťovať fundraiserov, donorov, konzultantov, marketérov, fundraisingových
dodávateľov, odborníkov a ďalších záujemcov o tému získavania zdrojov a
sprostredkovať im možnosť odborného vzdelávania. Zámerom akcie bolo
inšpirovať sa príkladmi a trendmi z blízkeho zahraničia, vymieňať si skúsenosti a
stimulovať tak rozvoj profesionálneho fundraisingu na Slovensku a v Česku.



Hosťami konferencie boli:
 Milan Andrejkovič – 1. slovenské neziskové servisné centrum (SK)
 Jiří Cveček - Člověk v tísni (CZ)
 Gary Edwards – Zdravotní klaun, Červený nos Clowndoctors (USA)
 Lenka Iľanovská – konzultantka (SK)
 Juraj Javorský – Denník SME (SK)
 Robert Kawałko - Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (PL), European
Fundraising Association
 Andrej Kiska – Dobrý Anjel (SK)
 Juraj Králik – eRko (SK)
 Ota Kubinec – Hnutí Duha (CZ)
 Jiří Kučera – Kučera & Associates (CZ)
 Jana Ledvinová - Resource Alliance, České centrum fundraisingu (CZ)
 Neelam Makhijani - Resource Alliance (UK)
 Eduard Marček – PDCS, Slovenské centrum fundraisingu (SK)
 Vladislav Matej – SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien (SK)
 Jitka Nesrstová - Nadace Via (CZ)
 Igor Polakovič – konzultant (SK)
 Kateřina Rybová - Člověk v tísni (CZ)
 Marek Šedivý - Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR (CZ)
 Martin Šeliga – Direct Marketing (SK)
 Ľuboš Tvrdoň – Komunitná nadácia Bratislava (SK)
 Martina Tvrdoňová – WellGiving (SK)
 Thomas Wuchterl - Greenpeace Meds (AT)

Neelam Makhijani

Andrej Kiska

Gary Edwards

Thomas Wuchterl

Fotografie: Juraj Rizman © Greenpeace Slovensko
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Konferencie sa zúčastnilo 90 účastníkov (vrátane hostí) z radov fundraiserov,
riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov služieb pre
fundraiserov zo Slovenska i Českej republiky.

Foto: Juraj Rizman © Greenpeace Slovensko



Niektoré z ohlasov účastníkov:


Bolo to pre mňa veľmi poučné. Do tejto konferencie som si myslela, že robím
takmer maximum pre získavanie peňazí. A ako veľmi som sa mýlila:)! Získala
som tam aj veľa kontaktov, takže púšťame sa do nových výziev.
Anna Ghannamová, prezidentka o.z. Šanca pre nechcených



Vďaka za skvelú príležitosť zúčastniť sa konferencie, ktorú považujem za jednu
z najvydarenejších svojho druhu za posledné obdobie. Pre mňa osobne to bola
skvelá príležitosť vypočuť si fundovaných kolegov, naučiť sa nové veci, otvoriť si
obzory a stretnúť skvelých ľudí. Bolo to mimoriadne osviežujúce.
Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia



Bylo mi potěšením se zúčastnit profesionálně zorganizované konference.



Táto konferencia bola, čo sa týka obsahu, úplne super. Najlepšia, čo som zatiaľ
absolvoval.

Jiří Kučera, advokát, Kučera & Associates

Jaroslav Šipoš, manager inzercie, o.z. Proti prúdu



Děkuji za skvělou, zajímavou a inspirativní konferenci!!!



Ještě jednou chci poděkovat za velice dobře a po všech stránkách připravenou
konferenci. Spousta prezentací byla pro nás nesmírně inspirativní a účast jsme
vyhodnotili jako prospěšnou. Největší dopad to má na naši motivaci a
sebevědomí věnovat se nadále fundraisingu. Takže ještě jednou moc díky.

Simona Škarabelová, Proděkanka pro vnější vztahy a odborná asistentka, Ekonomickosprávní fakulta, Masarykova univerzita

Ota Kubinec, vedoucí individuálního fundraisingu, Hnutí DUHA
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Podarilo sa Vám priniesť sem niečo nové, čo sme zatiaľ videli len vonku - veľká
gratulácia. Vždy sa mi páči, keď sa takýmito krokmi Slovensko posúva hore a
teším sa, že do mozaiky pribudol ďalší dôležitý čriepok.
Pavel Hrica, programový riaditeľ, Nadácia Pontis



Chcela by som Vám poďakovať za vynikajúcu konferenciu o fundraisingu. Ja som
úplný začiatočník, ešte som nikdy nežiadala o podporu inak ako cez EÚ fondy,
preto to bolo pre mňa mimoriadne podnetné.
Anna Klimáčková, riaditeľka, Národné centrum pre rovnosť príležitostí



Veľká gratulácia ku konferencii, bolo to skvelo zorganizované. Je skvelé, keď aj
na Slovensku majú MNO možnosť privoňať k profesionálnemu fundraisingu.
Igor Polakovič, konzultant, Centrum pre filantropiu



...ještě jednou díky za skvělou, velmi dobře zorganizovanou konferenci.



Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za vynikajúcu konferenciu, ktorá mala nielen
príjemnú atmosféru, ale hlavne vynikajúcu odbornú úroveň a všade o nej
hovorím v superlatívoch.

Tereza Syrková, fundraising manager, Lékaři bez hranic o.p.s. (Médecins Sans Frontieres)

Silvia Stasselová, vedúca, Knižnica a informačné centrum SvF, Stavebná fakulta STU



Konferencia sa uskutočnila 11.11.2011 v Bratislave v sídle generálneho
partnera Slovenskej sporiteľne, a.s.

Fotografie: Robert Kawalko a Zuzana Kolčáková



Spoluorganizátori konferencie:



Ďakujeme generálnemu partnerovi:



Ďakujeme partnerovi:



Ďakujeme mediálnym partnerom:
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>> Publikácia združenia PANET a Slovenského centra fundraisingu:
Financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov
na úrovni miestnych samospráv v SR


Táto publikácia si dala za ambíciu zmapovať situáciu vo
financovaní mimovládnych neziskových organizácií z verejných
zdrojov na úrovni obcí a miest na Slovensku. Prostredníctvom
dotazníkového prieskumu medzi všetkými obcami a mestami
na Slovensku a vďaka oficiálnym údajom z DataCentra sa
snažíme čo najkomplexnejšie popísať, ako vyzerá podpora
miestnych a mestských samospráv pre verejnoprospešné
aktivity, ktoré zabezpečujú mimovládne neziskové organizácie
a ako vyzerá spolupráca s nimi.



V mnohom ide o údaje, ktoré sa doteraz na Slovensku nepublikovali, keďže
oblasť spolupráce miestnych a mestských samospráv s mimovládnymi
neziskovými organizáciami nebola predmetom špecifického záujmu. Zozbierané
údaje o finančnej podpore z časových a kapacitných dôvodov nepokrývajú
obdobie rokov 2009-2010, kedy v dôsledku zmenenej ekonomickej situácie
prišlo k výraznému zhoršeniu finančnej situácie miestnych samospráv, čo sa
pravdepodobne odrazilo aj na podpore mimovládnych neziskových organizácií.
Napriek tomu veríme, že publikované zistenia prispejú k väčšiemu poznaniu
zainteresovaných subjektov a že v konečnom dôsledku môžu napomôcť aj
prípadnému zlepšeniu situácie v tejto oblasti.



Za realizáciu tohto prieskumu a publikácie patrí poďakovanie predovšetkým
Nadácii otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation za finančnú podporu
projektu.



Publikácia je dostupná na web stránke
www.fundraising.sk:
http://fundraising.sk/download/PANET_Financov
anie_MNO_z_miestnych_verejnych_zdrojov.pdf
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>> Finančná správa za rok 2010
Stav majetku a záväzkov







Majetok k 31. 12. 2010
 OBEŽNÝ MAJETOK
 Finančné účty
 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
 Príjmy budúcich období
Majetok spolu:
Zdroje k 31. 12. 2010
 VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
 CUDZIE ZDROJE SPOLU
 Krátkodobé záväzky
Vlastné a cudzie zdroje spolu:

713 EUR
15 EUR
728 EUR

195 EUR
533 EUR
728 EUR

Výkaz ziskov a strát
Náklady k 31. 12. 2010
 SPOTREBA MATERIÁLU
 CESTOVNÉ
 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
 OSTATNÉ SLUŽBY
 OSTATNÉ DANE A POPLATKY
 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY
Náklady spolu:

886 EUR
626 EUR
339 EUR
3 905 EUR
39 EUR
62 EUR
5 857 EUR



Výnosy k 31. 12. 2010
 OSOBITNÉ VÝNOSY
 OSTATNÉ VÝNOSY
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB
Výnosy spolu:

3 165 EUR
3 000 EUR
10 EUR
6 175 EUR





Výsledok hospodárenia pred zdanením:
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení:






318 EUR
123 EUR
195 EUR

V Bratislave 1.4.2011.
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