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Milí fundraiseri a priatelia fundraisingu,
uplynulý rok bol pre Slovenské centrum fundraisingu
významným krokom vpred pri rozšírení zásahu
našich aktivít, ktoré prekračujú Slovensko a smerujú
do širšieho regiónu Strednej a Východnej Európy. Po
štyroch rokoch intenzívnych príprav
v medzinárodnom tíme renomovaných expertov
a po úspešnom získaní podpory od našich partnerov
C. S. Mott Foundation a manželov Steadovcov
z USA sa nám v októbri podarilo spustiť prvý ročník
líderského programu pre celý CEE región pod
názvom Leaders of Tomorrow.
Programu sa napokon zúčastnilo 17 lídrov neziskových a verejnoprospešných
organizácií z piatich krajín. Úspech programu a odozvy jeho účastníkov v prvom
roku prekvapili aj nás, samotných organizátorov. Viacerí účastníci označili účasť
v tomto programe za výnimočnú skúsenosť, ktorá im zmenila nielen pracovný, ale
hlavne aj osobný život. To nás samozrejme nesmierne teší a zároveň zaväzuje
pokračovať v dobre rozbehnutej práci pri kultivácii líderstva.
V roku 2015 sme zorganizovali už šiesty ročník CEE Fundraising Conference, ktorej
reputácia sa pozitívne šíri nielen v našej časti Európy. Vyše 150 účastníkov z 15
krajín, vrátrane napríklad Izraela, Egypta či Argentíny dáva tušiť, že toto podujatie
už presiahlo svojím kvalitným obsahom rámec Slovenska, Česka či Európy. Tešíme
sa, že sa konferencia stáva už pravidelným teambuildingovým stretnutím pre celé
tímy fundraiserov, hlavne z Česka a Poľska.
Pokračovali sme aj v prehlbovaní spolupráce s našou európskou strešnou sieťou Európskou fundraisingovou asociáciou. Dôveru, ktorú do nás vložila, sa prejavila
v mojom zvolení za člena správnej rady EFA. Je to nielen záväzok aktívne
ovplyvňovať rozvoj fundraisingu na európskej úrovni, ale zároveň to našim
organizáciam umožní byť ešte viac v samotnom centre európskeho diania. Súčasne
budeme môcť čerpať zo skúseností našich partnerov z rôznych kútov Európy.
Okrem toho sme na domácej pôde už tradične pokračovali v organizovaní Klubu
fundraiserov, v poskytovaní vzdelávacích služieb pre začínajúcich či skúsenejších
fundraiserov, ako aj v poskytovaní konzultácií. Viacerým organizáciam sme
pomáhali rozvíjať ich fundraisingové kapacity a samozrejme networkovali
a inšpirovali sme fundraiserov a lídrov neziskových organizácií, čo je naším hlavným
poslaním.
Ďakujem za Váš záujem a podporu a želám veľa úspechov pri rozvoji fundraisingu!
Eduard Marček
predseda Slovenského centra fundraisingu
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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.
Od roku 2010 bolo pozorovateľom a od 2012 je plnoprávnym členom Európskej
fundraisingovej asociácie.

>> Vízia
Fundraising ako rešpektovaná a dôveryhodná profesia, ktorá napomáha tomu,
aby bol svet lepším miestom pre život.

>> Poslanie
Rozvoj profesionálneho získavania zdrojov a financovania verejno- i
súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a
súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

>> Aktivity
Podporujeme našich členov a širšiu komunitu fundraiserov:


Zlepšovaním porozumenia fundraisingu.



Povzbudzovaním fundraiserov, aby dosahovali najlepšie výsledky.



Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov na získavanie zdrojov.

>> 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.
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>> Ľudia v Slovenskom centre fundraisingu







Eduard Marček – predseda, člen predsedníctva
Katarína Bartovičová – podpredsedníčka, členka predsedníctva
Lucia Štasselová – členka predsedníctva
Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen SCF
Peter Guštafík (PDCS) – člen SCF
Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka SCF

Katarína Bartovičová, Eduard Marček, Lucia Štasselová
Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu
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>> Aktivity v roku 2015




Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov


Central and Eastern European Fundraising Conference 2015
Strategic Fundraising For Difficult Causes



Masterclass Behavioural Economics: The Future Of Fundraising
Science



Masterclass Corporate Partnerships For Beginners



Masterclass How To Develop A Digital Public Mobilization Concept
That Shakes Hearts And Minds



Central and Eastern European Leadership Development 2015
Leaders of Tomorrow



Workshop QR platba – nový rozmer pre váš fundraising

Vzdelávacie kurzy a prednášky


Fundraising pre začiatočníkov



MailChimp alebo E-mail marketing v praxi



Ako získavať a starať sa o online darcov



Crowdfunding



Klub fundraiserov



Fundraising Fresh



Medzinárodný networking


Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou



35. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku



Legavision 2015



Prezentácia vo Varšave



Prezentácia pre protikorupčné organizácie v Rumunsku



Výročné stretnutie International Step-by-Step Association v Rumunsku



Konzultačné služby



Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach
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>> Central and Eastern European
Fundraising Conference 2015:
Strategic Fundraising For Difficult
Causes


Central and Eastern European Fundraising Conference 2015 sa konala v dňoch
8.-10.10.2014 v Crowne Plaza Bratislava.



Konferencie sa zúčastnilo 153 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov)
z radov fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov
služieb pre fundraiserov z Argentíny, Česka, Dánska, Egypta, Izraela, Maďarska,
Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Spojených štátov amerických,
Švédska, Talianska a Veľkej Británie.



Viac informácií: www.ceefundraising.org/2015
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Spoluorganizátor konferencie:



Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie:
Generálny partner konferencie

Hlavní partneri

Partner

Mediálni partneri
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Výborná konferencia! Odchádzam s mnohými novými myšlienkami, čo
budeme robiť a ako to budeme robiť lepšie.



Ďakujem ešte raz za skvelú organizáciu konferencie!
Bolo to skutoooooočne príjemné, zaujímavé a užitočné.
Počítajte so mnou aj na budúci rok!
Magdalena Brzeska, Schober Information Group Polska (PL)
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Konference je čím dál lepší, rok od roku.
Skvělý krok je otevření pro Střední a Východní Evropu.
Simona Škarabelová, Nadace Partnerství (CZ)



Obdivujem vašu prácu a myslím, že ste v Bratislave dokázali niečo
neuveriteľné. Jediná možnosť, ako dnes stretnúť iné poľské neziskové
organizácie, je prísť na konferenciu do Bratislavy.
Tomasz Michałowicz, JiM (PL)
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>> Masterclassy
V rámci CEE Fundraising Conference sa 14.10.2015
uskutočnili 4 masterclassy s renomovanými expertmi
z Veľkej Británie, Švédska, Argentíny a USA.



Bernard Ross (UK): Behavioural Economics: The Future Of
Fundraising Science



Maria Ros Jernberg (SWE): Corporate Partnerships For Beginners
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Marcelo Iniarra (ARG): How To Develop A Digital Public Mobilization
Concept That Shakes Hearts And Minds



Colin Delany (USA): How Digital Advertising Can Boost Your Online
Fundraising

Všetkých masterclassov sa zúčastnilo celkovo 80 účastníkov konferencie.
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>> Central and Eastern European
Leadership Development 2015:
Leaders of Tomorrow



V roku 2015 spustilo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s Českým
centrom fundraisingu pilotnú fázu dlhopripravovaného projektu rozvoja
líderských zručností v strednej a východnej Európe Leaders of Tomorrow.



Prvá fáza programu odštartovala 5-dňovým stretnutím v čase 25.-30.10.2015
v Hoteli Zochova chata v Modre-Piesku. Následne pogram pokračoval
individuálnym mentoringom účastníkov ďalších 12 mesiacov.



Programu sa za účasti svetových mentorov zúčastnilo celkovo 17 lídrov z 5
krajín: Bulharska, Česka, Rumunska, Slovenska a Srbska.



Program podporila Charles Stewart Mott Foundation a manželia Steadovci
z USA.



Viac informácií: www.ceeleadership.org



Bola to skutočne skúsenosť, ktorá zmenila môj život.
Rada by som odporučila niečo na zlepšenie, ale nemám čo.
Michaela Stachová, Riaditeľka PR a fundraisingu, Diaconia ECČB (CZ)
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Najúžasnejšia skúsenosť, akú som zažil!
Jan Gregor, Hnutí Duha/Koalice pro snadné dárcovství (CZ)



Po dlhom čase konečne program,
ktorý prináša trvalú zmenu do môjho života.
Biljana Dakić Đorđević, Výkonná riaditeľka, Trag fondacija (RS)



Počas tých 5 dní som cítila, že som toho tak veľa dostala,
dostala som energiu, know-how, svetlo, aby som viedla a menila životy
ostatných ľudí.
Martina Tvrdoňová, Riaditeľka, OZ WellGiving (SK)
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>> Workshop QR platba – nový rozmer pre váš fundraising


11. februára 2015 zorganizovalo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci
s ČSOB nadáciou špecializovaný workshop zameraný na nové možnosti využitia
QR kódov pri získavaní zdrojov.



Na workshop sa prihlásilo celkovo 37 účastníkov z celého Slovenska.

>> Vzdelávacie kurzy


V roku 2015 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní
špecializovaných vzdelávacích kurzov.



Vzdelávacie kurzy sa uskutočnili na tieto témy a v týchto termínoch:


Fundraising pre začiatočníkov (31.3.-1.4. 2015 v Bratislave)



Crowdfunding (9.6.2015 v Bratislave)



MailChimp alebo E-mail marketing v praxi (26.5.2015 v Bratislave)



Ako získavať a starať sa o online darcov (27.5.2015 v Bratislave)



13.-14.11.2015 sme zrealizovali kurz Fundraising pre začiatočníkov špeciálne
na mieru Rady mládeže Slovenska vo Vrútkach.



Všetkých platených kurzov sa v roku 2015 zúčastnilo celkovo 39 účastníkov.



Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy
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>> Klub fundraiserov





V roku 2015 pokračovala činnosť Klubu
fundraiserov stretnutiami a poskytovaním ďalších
služieb pre členov. Klub je otvorený pre členstvo mimovládnych neziskových
organizácií, ktoré majú záujem o výmenu skúseností a networking.



Ciele Klubu fundraiserov:


poskytnúť priestor pre pravidelnú výmenu skúseností expertov,



formulovať a propagovať etické a profesionálne zásady praxe vo
fundraisingu,



živiť platformu pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a profesionálny rast,



spoločne presadzovať pozitívne zmeny.

Klub fundraiserov sa v roku 2015 stretol šesťkrát. Hosťami na stretnutiach boli:
Jiří Krupa (Amnesty International ČR), Peter Řehánek (paravan interactive),
Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), Igor Polakovič (Centrum pre
filantropiu), Vlado Kurek (Triad advertising), Anna Podlesná (Nadácia Pontis).
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Klub poskytuje svojim členom tieto výhody:


Podnetnú spoločnosť pre svoj profesijný rozvoj na pravidelných
stretnutiach,



Nápady, inšpirácie a skúsenosti ďalších kolegov z domova i zahraničia,



Prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách Slovenského centra
fundraisingu a zahraničných partnerov z Európskej fundraisingovej
asociácie,



Prístup k zaujímavým vzdelávacím materiálom, odbornej literatúre a
informáciam, ktoré sú dôležité pri získavaní zdrojov,



Kontakty a podporu pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce,



Možnosť byť jedným z tých, kto formuluje etické a profesijné princípy
fundraisingovej praxe,



Príležitosť podniknúť s ostatnými členmi vlastný projekt na platforme
Slovenského centra fundraisingu.

Člen má právo:


Predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu,



Na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu,
prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí,



Ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich
pracovníkov, spravidla však max. dvoch,



Na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom.

Člen má povinnosť:


Dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na
napĺňaní cieľov Klubu,



Platiť dohodnutý členský príspevok.

Klub fundraiserov buduje knižnicu odbornej literatúry pre svojich členov. V roku
2015 bolo v troch sekciách fundraising, sociálne podnikanie a biznis a marketing
k dispozícii niekoľko desiatok zahraničných a domácich titulov od renomovaných
autorov.
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V roku 2015 mal Klub fundraiserov 11 členov spomedzi týchto organizácií:
Červený nos Clowndoctors, Greenpeace Slovensko, Nadácia otvorenej
spoločnosti – Open Society Foundation, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti
Slovenska, Raná starostlivosť, Saplinq, Stopka, Šanca pre nechcených, Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, VIA IURIS
a 4 jednotlivcov: Soňa Gawargy, Zuzana Kušová, Martin Menkyna, Ivan Vnuk.



Viac informácií: www.fundraising.sk/klub
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>> Bezplatné konzultácie Fundraising Fresh


Slovenské centrum fundraisingu aj v roku 2015
pokračovalo v poskytovaní bezplatného
poradenstva pre mimovládne neziskové organizácie.



V roku 2015 sme v co-workingovom centre Impact Hub Bratislava zorganizovali
celkovo 5 dvojhodinových konzultačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnili
desiatky neziskových organizácií.



Viac informácií: www.fundraising.sk/fresh

>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou
asociáciou


Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012
členom tohto strešného európskeho združenia
národných asociacií fundraiserov.



SCF sa 25. júna 2015 zúčastnilo workshopu, ktoré EFA organizovala v Bruseli.
Stretnutie sa zameralo na ochranu osobných údajov na európskej úrovni.



Európska fundraisingová asociácia usporiadala 19.-20.11.2015 v Amsterdame
výročné valné zhromaždenie, na ktorom sa prerokovali otázky spojené so
smerovaním a ďalším rozvojom. Zhromaždenie zvolilo Eduarda Marčeka za člena
správnej rady EFA, v ktorej bude zastupovať strednú a východnú Európu
a zameria sa na networkovanie a rozvoj kapacít nových národných asociácií.
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Stretnutie pokračovalo ôsmym výročným zdieľaním fundraisingových zručností,
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z rôznych krajín Európy a USA.



Slovenské centrum fundraisingu bolo zastúpené na týchto podujatiach a členom
Klubu fundraiserov prinieslo najnovšie inšpirácie z vývoja na európskej úrovni.



Viac informácií: www.efa-net.eu
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>> 35. medzinárodný fundraisingový
kongres v Holandsku


Slovenské centrum fundraisingu sa aj v roku 2015 zúčastnilo najlepšieho
stretnutia fundraiserov z celého sveta, ktoré v dňoch 20.-23.10.2015
v holandskom Noordwijkerhoute organizovala britská The Resource Alliance.



Na kongrese sa zúčastnilo vyše 900 delegátov z viac ako 60 krajín celého sveta.



Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc
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>> Legavision 2015
26.-27. februára 2015 sa v Amsterdame
uskutočnila 1. medzinárodná konferencia
o národných kampaniach zo závetov.



Na konferencii, kde sa zdieľali skúsenosti z organizovania týchto kampaní
v rôznych krajinách Európy, sa zúčastnilo 19 účastníkov z 9 krajín.

Foto: Robert Kawalko



>> Prezentácia vo Varšave
15. mája 2015 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Fundraising – Nowe
otwarcie, ktoré organizovala Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.



Slovenské centrum fundraisingu prispelo do programu otváracou prezentáciou
Strategický fundraising pre náročné témy.

Foto: FAOO
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>> Prezentácia pre protikorupčné organizácie
v Rumunsku


Na pozvanie koalície rumunských neziskových
organizácií Freedom House Romania, The
Romanian Center for European Policies and Expert Forum
prezentovalo Slovenské centrum fundraisingu 7. júla 2015 rozšírenú
prezentácia Ako vytvárať voľné zdroje pre náročné témy.



Stretnutia sa v rumunských Karpatoch zúčastnilo celkovo 12 pracovníkov týchto
neziskových organizácií.

>> Výročné stretnutie
International Step-by-Step Association v Rumunsku


Na pozvanie britskej organizácie INTRAC sme 8.-9. decembra
2015 spolufacilitovali hodnotiace a výročné stretnutie
medzinárodnej siete organizácií v predškolskom vzdelávaní ISSA
v rumunskej Bukurešti.



Na stretnutí sme predniesli hlavnú úvodnú prezentáciu na tému Strategický
fundraising pre náročné témy.



Stretnutia sa zúčastnili členské organizácie siete z celej strednej a východnej
Európy a zhodnotili spoločný proces budovania fundraisingových
a organizačných kapacít jednotlivých členov.
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>> Konzultačné služby


Slovenské centrum fundraisingu poskytovalo aj v roku 2015 profesionálne
konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania
zdrojov viacerým organizáciam.



Ponuka konzultačných a vzdelávacích služieb zahŕňa tieto oblasti:
 Analýza prostredia a identifikácia zdrojov
 Fundraisingové stratégie a plány
 Fundraisingové konzultácie a evaluácie
 Rozvoj nástrojov fundraisingu
 Vzdelávanie vo fundraisingu
 Komunikácia a budovanie vzťahov
 Organizačné audity a analýzy
 Projektový manažment
 Spolupráca s firmami
 Sociálne podnikanie
 Spoločenská zodpovednosť firiem



Viac informácií: www.fundraising.sk/sluzby

>> Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach


V roku 2015 pokračovalo na adrese blog.fundraising.sk publikovanie
špecializovaného blogu s nápadmi a radami z rôznych oblastí fundraisingu,
darcovstva, marketingu a komunikácie. Blog je otvorený pre záujemcov o
zdieľanie svojich myšlienok a pohľadov z týchto oblastí.



Intenzívnejšie sa rozvíjala aj komunikácia na sociálnych sieťach Facebook,
Twitter, YouTube, Google+, Pinterest a LinkedIn.
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>> Finančná správa za rok 2015
Stav majetku a záväzkov




Aktíva k 31. 12. 2015
 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY
 OSTATNÉ POHĽADÁVKY
 POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
 POKLADNICA
 BANKOVÉ ÚČTY
 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ
Aktíva spolu:

1 943 EUR
128 594 EUR
520 EUR
68 EUR
49 175 EUR
160 EUR
180 460 EUR

Pasíva k 31. 12. 2015
 NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
MINULÝCH ROKOV
5 301 EUR
 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
508 EUR
 KRÁTKODOBÉ REZERVY
652 EUR
 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
2 037 EUR
 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
171 962 EUR
Pasíva spolu:
180 460 EUR

Výkaz ziskov a strát


Náklady k 31. 12. 2015
 SPOTREBA MATERIÁLU
 OPRAVY A UDRŽIAVANIE
 CESTOVNÉ
 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
 OSTATNÉ SLUŽBY
 MZDOVÉ NÁKLADY
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE
 KURZOVÉ STRATY
 OSOBITNÉ NÁKLADY
 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY
 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU
 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM
Náklady spolu:
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3 250 EUR
20 EUR
1 627 EUR
4 832 EUR
59 687 EUR
852 EUR
300 EUR
1 254 EUR
24 061 EUR
326 EUR
177 EUR
579 EUR
96 965 EUR



Výnosy k 31. 12. 2015
 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB
 ÚROKY
 KURZOVÉ ZISKY
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB
 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Výnosy spolu:
Výsledok hospodárenia pred zdanením:
 DAŇ Z PRÍJMU
Výsledok hospodárenia po zdanení:

55 537 EUR
3 EUR
41 EUR
26 766 EUR
13 908 EUR
1 900 EUR
240 EUR
98 395 EUR
1 431 EUR
923 EUR
508 EUR

Spracoval Eduard Marček 31.7.2016.
Neoznačené fotografie zhotovil © Gabriel Kuchta, Vladimír Šimíček a Eduard Marček.
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