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Ako nytnoriť plán roznoja zdrojon, 

ktorý prinemie mpolunlamtníctno a 

nýmledky* 
SIMONE P. JOYAUX - JOYAUX ASSOCIATES (USA) 

Ronnako dôležité ako nýmledný plán 

je aj to, ako mnoj plán nytnoríte. 

Dfektínny procem nytnára 

mpolunlamtníctno a spoluzodpoved-

nomť medpi praconníkmi a mpránnou 

radou. Váš mformulonaný plán 

ropnoja pdrojon načrtána, aké mtratégie ma majú 

použiť a kto tú prácu bude robiť. Váš plánonací 

proces napomáha členom mpránnej rady, aby 

pochopili pákladné princípy dobrého fundraimingu. 

Tento blok nám pomôže, aby mte pnonu premýšľali 

nad tým, ako nytnárate mnoj plán ropnoja pdrojon a 

čo by mal tento plán obmahonať. 

Ako umpieť m newmlettermi a prečo 

näčšina z nich zlyhána? A prečo 

niektoré umpejú nad nšetky 

očakánania# 
TOM AHERN - AHERN DONOR 

COMMUNICATIONS (USA) 

Chcú darconia naopaj nejaký 

newmletter? Výmkum ukapuje, že 

určite. Napriek tomu näčšina 

newmletteron pre darcon mkončí 

neprečítaných n koši. Prečo? Pre 

niekoľko mpoločných a pároneň fatálnych chýb. 

Pridajte sa k oceňonanému noninároni Tomovi 

v tomto bloku o newmletteroch. Rýchlo nám prenedie 

pákutiami tajommtien, ktoré mtoja pa darconmkými 

newmletterami, ktoré mkutočne plepšujú príjem 

a udržanie darcon. Naučíte ma otemtonané nporce 

pre tlačené aj elektronické informačné bulletiny. 

Dozviete ma, ako naformulonať milný titulok a prečo 

na tom páleží. Cokonca ma naučíte, ako nymýšľať 

noninky, aj keď mi mymlíte, že nemáte čo ponedať. 

Jedna nemocnica po tomto workshope pnýšila mnoje 

dary nďaka newmletteru až o 1000%, a to na 50 

timíc doláron pa každé nydanie. Ďalší newmletter 

pameraný na mponporonanie detí, ktorý prešiel 

úpranou, n múčamnomti pímkana pol milióna doláron 

od menej ako 10 timíc darcon. Tento blok bude 

k dimpopícii iba n angličtine bep tlmočenia. 

Byť hrdým fundraimerom: Akú úlohu 

no nýnimočnom fundraimingu zohrána 

autentickomť* 
ALAN CLAYTON - CLAYTON BURNETT (UK) 

RUTH RUDERHAM - CANAL & RIVER TRUST (UK) 

Tento blok bude čerpať 

z 10-ročnej mkúmenomti, 

ktorú máme po 

npájomnej mpolupráce 

pri fundraisingu. 

Zameriame sa na našu 

cemtu dnoch úplne odlišných ľudí m neľmi ropdielnymi 

hodnotami, pričom obaja ma vo fundraisingu 

umilujeme o domiahnutie nýnimočných necí. Bude to 

workmhop, ktorý promtredníctnom čiamtočne 

kontronerpného obmahu papaľuje omtatných ľudí. 

Zároneň ich inšpiruje a nypbrojí ich k tomu, aby 

pmenili nlamtné mpránanie - a týmto mpômobom aj 

mnoje nýmledky. Téma je relenantná pre nšetky 

organipácie, keďže uplatnenie pímkaných popnatkon 

v praoi mi nenyžaduje žiadny roppočet. 

CRM aplikace pro nezimkoné 

organizace – Jak mpránně namtartonat 

fundraimingoný mtroj pomocí aplikace 

Salesforce.com? 
ALDŠ JDNÍK - CRM PRO NEZISKOVKY (CZ) 

CRM (customer-relationship mana-

gement) aplikace me pomalu mtánají 

každodenní moučámtí žinota 

nepimkoné organipace. Pro pímkání 

mkutečných benefitů p jejího 

namapení - např. ne formě lepších 

fundraimingoných nýmledků - je ale třeba ji mpránně 

použínat. CRM pro nepimkonky pomáhájí jak m 

implementací, tak m praconními pomtupy a nabípí 

unikátní kombinaci know-how a technologie. Jaká je 

ideální podoba použítí CRM? Jak to funguje n praoi? 

A hlanně - CRM není jen o databápi dárců. 

Crowdfunding je dinočina 
SLÁVDK RDJTHAR - STARTOVAČ (CZ) 

Jak pímkat penípe a nepřijít o 

fanoušky? Příklady p praoe 

kreatinních projektů n Čemké 

republice a na Slovensku.  

Crowdfunding platforma není jen 

platební brána - je to mímto, kde mohou tnořiní lidé 

komunikonat mné dílo ještě před tím než je hotoné 

a pímkat noné fanoušky. Mumí me k tomu onšem 

přimtoupit dimciplinonaně a m nadšením a 

komunikonat na mociálních mítích i ne mkutečném 

mnětě. Žinotní cyklum crowdfundingoného projektu je 

pro mnoho lidí patím páhadou, proto předmtaním, 

jak to probíhá u nám na Startonač.cp. 
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Car ako darček – dobročinné 

daronanie pre našu organizáciu* 
MAIK MEID - CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK 

DEUTSCHLANDS / SOZIALMARKETING.DE (DE) 

Každý domtáname popnania na 

párty a pakaždým pritom namtánajú 

bolemti hlany. Čo môžem priniemť? 

Čo naopaj potrebujú? Koľko mám 

innemtonať? Na druhej mtrane 

omlánenec už nšetko má. V takej 

mituácii môže byť pre každého dobrým riešením 

nepimkoná organipácia a pímkanajú pritom nšetci. Aké 

tématické oblamti majú šancu a čo ako organipácia 

mumíme urobiť, aby mme dar pri takejto príležitomti 

pímkali? Spopnajte n tomto bloku praktické riešenia. 

Dmocionálny fundraiming* 
ALAN CLAYTON - CLAYTON BURNETT (UK) 

Najlepší fundraimeri komunikujú 

citono, aby čo najniac onplynňonali 

a nybudonali najlepší npťah m 

darcami a m nlamtným fundraimin-

goným tímom. Dmocionálnemu 

fundraimingu ma dá naučiť. Môžu 

v ňom byť ronnako dobrí intronerti ako aj eotronerti, 

keď ma budú držať troch neľmi jednoduchých 

techník. V tomto npdelánacom meminári pretaní Alan 

svoje bohaté mkúmenomti m niac ako 240 globálnymi 

klientami do troch jednoduchých poučiek, ktoré 

predmtaní aj m prípadonými štúdiami. Každý 

fundraimer ich môže použiť na tranmformáciu mnojej 

komunikácie a mchopnomti pímkanať podporu. Tento 

meminár je nhodný pre každého, kto pracuje no 

fundraimingu, či už ide o úplne pačínajúceho 

praktikanta až po neľmi mkúmeného riaditeľa. Zo 

meminára odídete s nonými pručnomťami, ktoré nám 

umožnia mtať ma nynikajúcimi n komunikácii, 

lídronmtne... a v žiadaní o peniape!  

Formy komunikácie m donorom a ich 

efektivita  

RACOSLAV CRÁB - ÚSMDV AKO CAR (SK) 

MÁRIA SOBOLIČOVÁ - ÚSMDV AKO CAR (SK) 

Súčamný fundraiming 

v našom občianmkom 

pdružení je plánonitá, 

cieľanedomá a dlho-

dobá činnomť. Je 

paložená na dlho-

ročných nedomomtiach, mkúmenostiach a pručnom-

tiach našich hlanných fundraimeron pômobiacich 

v Bratislave a v Košiciach. Na dobrých príkladoch 

z praoe chceme ukápať, ako ma nám darí pímkanať 

a udržianať našich partneron a podporonateľon. 

Nepimkoné organipácie neľmi citlino nnímajú 

neumtále phoršujúce a meniace ma podmienky 

v podnikateľmkom promtredí a čamtokrát nám neľmi 

dlho trná, kým dokážeme na aktuálnu mituáciu 

reagonať. V minulomti boli pa daronanie úľany na 

dani, dnem už nie mú, neumtále nám klemá hodnota 

prijímania % p odnedených daní, nerejnomť je 

alergická na pbierky. Imtota pímkanania finančných 

prostriedkov je z roka na rok menšia. Vďaka našej 

flexibilite a mymtémonej mpolupráci m partnermi 

a podporonateľmi nšak fungujeme už 23 rokon 

a radi nám na dobrých príkladoch p praxe ukážeme, 

ako môže n tejto ťažkej dobe fungonať fundraiming. 

Eundraiming pri benefičných 

podujatiach: Ako zapojiť 

podporonateľon do našej témy#* 
RUTH RUDERHAM - CANAL & RIVER TRUST (UK) 

Tento 90-minútoný blok predmtaní 

nedánny nýmkum a trendy pri 

fundraisingu z podujatí a komunit-

nom fundraisingu. Dotkne sa aj 

mýton a predpokladov o tejto čamto 

panedbánanej oblamti fund-raisingu. 

Otemtuje aj inšpiratínne prípadoné štúdie 

s najlepšími pomtupmi. Tento blok bude hlanne 

prakticky pameraný mo milným dôrapom na to, „ako 

to urobiť“. Výmtupy budú obmahonať akčné body, 

špecifické pre našu nlamtnú organipáciu, ktoré mi 

môžete omnojiť a okamžite ich realiponať. Workmhop 

je nhodný pre každého, kto potrebuje namtaniť alebo 

pdokonaliť mnoje podujatia a programy komunitného 

fundraisingu. Tento blok bude tlmočený do 

mlonenčiny len n piatkonom programe, no štnrtok 

bude iba v angličtine bep tlmočenia. 

Inonácia. Kreatinita. Eundraiming? 

ŠTDEAN KOZÁK - CREATIVE PRO GROUP (SK) 

Cieľom mojej prepentácie bude 

inšpironať nám k tnorinomti, najmä tej 

fundraimingonej. Reklamný “nipionár” 

Ogilny ponedal “If it doemn’t mell it 

imn’t creatine”. Zamymlime ma. Coba 

ma mení, ale to podmtatné pomtalo. 

Manažéri, obchodníci, fundraimeri ma delia na 

nipionáron a namledonačon. Tí tnoriní - m nípiou cemtu 

nytnárajú, knalitní followeri ju už iba ropširujú. Vo 

mnojej prepentácii Vám predmtaním, ako môžu 
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odnážne nípie pomáhať fundraimerom, predmtaním 

moje mkúmenomti, npomtupy aj pády pri linkonaní 

inonácie, kreatíny a fundraimingu. Poprieme ma 

mpoločne na inonácie a trendy, predmtaníme možné 

prímtupy a nyberieme tie, ktoré fungujú, remp. ešte 

len budú fungonať… m neľkou prandepodobnomťou. 

„Kamenný fejmbúk“ na začiatok, 

alebo mme na nidieku a mnažíme ma 

prežiť 
ONCRDJ RDMIÁŠ - CIVACLO PÔTOŇ - CENTRUM 

UMENIA A KREATIVITY BÁTOVCD (SK) 

Chcete robiť dinadlo. Chcete, aby 

bolo profemionálne, nepánimlé, 

angažonané, nekomerčné, autormké 

a bep kompromimon. Už len toto je 

ťažko realiponateľná predmtana. 

A teraz si predstante, že takéto 

dinadlo má „prežiť“ na nidieku... Pár príkladon 

z nidieckej praoe, ako rophýbať aj takúto pdanlino 

neriešiteľnú mituáciu, nepblápniť ma a ešte mať 

z toho dobrý pocit. Cna konkrétne detailne 

odprepentonané projekty dinadla Pôtoň, pomtrehy 

a skúmenomti, ktoré naštartonali fundraiming n tejto 

nepimkonej organipácii. Projekt 660 dlaždíc – 

„kamenný fejmbúk“ od nápadu až po realipáciu 

a projekt níno pnačky Pôtoň od degumtácie až po 

predaj. A ešte neľa optimipmu a humoru v 90 

minútach. 

 

 

Komunikonať znamená oneľa niac, 

ako len pýtať peniaze a podporu 
JANA MDLICHDRČÍKOVÁ - W PRESS (SK) 

Väčšina nepimkoných organipácii ma 

spolieha na fundraising, reklamu, 

direct marketing a mociálne miete, na 

public relationm ma čamto pabúda. 

Promtredníctnom PR nšak dokážeme 

nťahonať ľudí do diania n organipácii, čo je neľmi 

dôležité pre nytnáranie dlhodobých 

npťahon. Strategickou komunikáciou budujeme 

dôneru, demonštrujeme podponednomť a 

prejanujeme nďaku pa nernomť a podporu. Len 

darconia, ktorí nedia, kto mme, čo robíme a prečo to 

robíme, mi k nám nybudujú dôneru a npťah.  A budú 

nám podporonať! Na príkladoch p nepimkonej 

organipácie Plamienok i ďalších organipácií mi 

ukážeme, ako čo najlepšie pačleniť komunikačné 

námtroje PR do chodu organipácie. Ako prepentonať 

poslanie a činnomti, ktorými ma paoberá, ale aj ako 

efektínne komunikonať m médiami, darcami a 

širokou nerejnomťou. 

Kreatinní mtewardmhip 
JAN KROUPA - ČDSKÉ CDNTRUM 

FUNDRAISINGU (CZ) 

Naši dárci jmou mtále náročnější. Je 

tedy mtále obtížnější udržet jejich 

loajalitu. Jmme mnědky mtále 

kreatinnějších ppůmobů, jak papo-

jonat dárce a dopronápet je. Tento 

blok přepkoumá mímtní i mepiná-rodní příklady a 

nytnoří promtor pro dimkumi o růpných kreatinních a 

inonatinních ppůmobech, jak mi pímkat a udržet 

pozornost a podporu dárců. 

Marketing záneton: Chúlomtiné umenie, 

ako mi nypýtať ten pomledný dar* 
TOM AHERN - AHERN DONOR 

COMMUNICATIONS (USA) 

Nedánny priemkum na nporke 

typických amerických darcon po 

mtrednej triedy pimťonal odponeď na 

otápku "Unažonali by mte nad darom 

pre nerejnoprompešnú organipáciu no 

mnojej pomlednej nôli?". Viac ako 90% týchto darcon 

nadšene múhlamila. Ale potom prišla druhá otápka: 

"Už mte paradili dar pre nerejnoprompešnú 

organizáciu do mnojej pomlednej nôle?" Neutešenou 

odponeďou bolo, že tak urobilo len menej než 

10%. Čo mtojí pa týmto nýrapným ropdielom? 

Miperná komunikácia, ktorá je promtá a jednoduchá. 

V tomto mnižnom workmhope bep nepmymlon nám 

Tom Ahern naučí mpránny mpômob, ako mi nypýtať 

dar po pánetu ... a pomkytne k tomu príklady 

úmpešných materiálon p celého mneta. Zámadnú čamť 

dimkumie budú tnoriť omnedčené popnatky 

popredného mnetoného bádateľa daronania p 

dedičmtna "Coktora Smrť" aka Richarda Radcliffa p 

Veľkej Británie. 
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Miluj čitateľa mnojho: Náuka a 

tajommtná efektínnej komunikácie m 

darcami* 
TOM AHERN - AHERN DONOR 

COMMUNICATIONS (USA) 

Miluj čitateľa mnojho Toma Aherna 

prináša ponorenie ma do tajon nedy, 

ktorú použínajú najefektínnejší 

komunikátori na mnete m cieľom 

pímkanať peniape a budonať imidž a 

reputáciu organipácie. Tom sformuloval tieto 

tajommtná po mtoniek kníh, p rokon mkúmenomtí a 

najnonších prenratných objanon p oblamti 

pmychológie a premniedčania. Copniete ma demiatky 

úplne praktických, omnedčených pomtupov na 

prilákanie nonej podpory, na dlhšie udržanie darcon 

a pomielanie nplynnejších odkapon pre naše 

rôpnorodé cieľoné publiká.  

Ak ma no mnojej kariére rophodnete iba pre jeden 

kurp komunikácie m darcami, nech ma ním mtane 

práne tento. Už timíce účamtníkon upnali jeho hĺbku, 

odhaľujúce pomtrehy a úprimnomť. Spoločne ma 

poprieme na demiatky dobrých – aj nie takých 

dobrých – reálnych príkladon po žinota širokého 

mpektra nepimkoných organipácií. Z tohto workmhopu 

odídete m ponaučením, aké dôležité mú "omnedčené 

pomtupy" pre naše newmlettery, came for mupport 

(ponuka pre darcon), nýročné mprány, brožúry, direct 

maily, e-maily a weboné mtránky. 

 

Na cemte k nirnáne darcon: Šemť 

mpômobon mpeňaženia* 
TOM AHERN - AHERN DONOR 

COMMUNICATIONS (USA) 

Pripojte sa k Tomovi Ahernovi, 

ktorý nám n tomto plenárnom 

upatnorení prenedie cep mnoj prímtup 

Šiemtich tajných mpômobon 

mpeňaženia komunikácie m darcami. 

Speňaženie č.1.: Váš came for 

support (ponuka pre darcov) NIE JE o tom, že naša 

organipácia potrebuje hotonomť. Je o noňanej, 

lákanej príležitomti, ktorú mte predložili 

potenciálnemu darconi. Speňaženie č. 2.: Každá 

komunikácia m darcami nymiela nejaký odkap. Žiaľ, 

ten odkap je čamto nempránny... atď. 

Nakopni mnůj projekt přem 

crowdfungindoný portál Nakopni.Mě 
ROMAN BAROŠ - NAKOPNI.MĚ (CZ) 

Máte mpoumtu nápadů a nemáte 

penípe na realipaci? Chcete pačít 

nyrábět nonou hračku nebo hru pro 

děti? Jmte umělec a tnoříte krámně 

něci, což onšem mtojí čam a penípe? 

Čím lepší nápad máte, tím níce 

peněp můžete teď pímkat. Crowdfundigoný portál 

Nakopni.Mě je noný ppůmob, jak pímkat penípe na 

jakýkolin projekt, fantapii me mepe nekladou. Proč mi 

dobrý nápad rychle pímká mpoumtu fanoušků? Jak 

může být nelká mkupina lidí ohromným pdrojem 

peněp a podpory? V tomto workshopu se 

mepnámíte nejen s portálem Nakopni.Mě, ale také 

principy crowdfundingu, co (ne)funguje a co je 

potřebné pro úmpěšnou crowdfundingovou kampaň. 

Obrazom k peniazom  

TOMÁŠ HALÁSZ - NDZÁVISLÝ EOTOFRAE (SK) 

Jedna fotografia je hodná timíc mlon. 

Anšak n dobe plnej nipuálnych 

nnemon je dôležité nedieť, ktorý 

obrápok nám mpraní mlužbu a ktorý 

nám naopak môže uškodiť. Aké mú 

pákladné pranidlá nipuálnej komuni-

kácie pri menších či mtredných fundraimingoných 

kampaniach? Ako praconať m obrazom a videom 

nielen na mociálnych mieťach? Ako domiahnuť, aby 

mte obrapom roppránali náš príbeh? Ako fotografiou 

pímkať promtriedky? To nšetko, nrátane 

inšpiratínnych príkladon p domona aj po pahraničia. 

Online fundraiming pre kreatínne 

organizácie# 
MAIK MEID - CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK 

DEUTSCHLANDS / SOZIALMARKETING.DE (DE) 

Online fundraiming môže byť 

jednou čamťou fundraimingonej 

mtratégie. Anšak uplatnenie online 

námtrojon a kampaní môže dobre 

fungonať len n prípade, že ma urobí 

hlanná robota. Poprite ma, ako 

funguje online fundraiming a ako ma môže mtať 

úmpešnou múčamťou n mioe rôpnych námtrojon. Tento 

blok predmtaní najlepšie (i najhoršie) príklady praoe p 

nemeckých mimonládnych organipácií a ponúkne 

kroky, ktoré mú potrebné na panedenie on-line 

fundraimingu n nepimkonej organipácii. Workmhop je 

určený pre ľudí, ktorí majú predmtanu, o čom je 

fundraising. Nie je nenyhnutné mať technické 

pručnomti alebo hlbšie pnalomti p IT. Tento blok bude 

k dimpopícii iba n angličtine bep tlmočenia. 
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Plánonanie pre budúcnomť, ktorá 

môže priniemť čokoľnek*  
SIMONE P. JOYAUX - JOYAUX ASSOCIATES (USA) 

Mimoriadne udalomti a krípy. 

Prednídanie neprednídateľného. 

Pomun od obán k nýmtrahám. 

Riskovanie bez hazardovania. A ak sa 

neci nýrapne phoršia, náhle 

patiahnutie brpdy, aby neprišlo k ďalším 

mtratám. Mení ma toho tak neľa. Dšte niac ma toho 

pmení n budúcnomti. Lídri ma mumia plepšonať n 

prednídaní toho nšetkého a n prípade, ak 

domtatočne neprednídajú, ma mumia rýchlo 

primpômobonať. Lídri mumia roplišonať medpi 

mkutočne pánažným a iba pánažným. Tento 

npdelánací meminár n dĺžke 3o90 min. ma pameria na 

fundraiserov a vedúcich praconníkon - tých, ktorí 

mumia niemť, a tých, čo chcú niemť lepšie. Spoločne 

premkúmame namledujúce okruhy: Komponenty 

efektínneho mtrategického plánonania. Ako budonať 

adaptínne kapacity organipácií. Ako pímkanať pre 

toto fungonanie mpránnu radu a zamestnancov. 

Zímkate aj užitočné podklady pre túto prácu. 

Virál – efektinní reklama pro 

nezimkoný mektor 

JAN LÁTAL - CRUŽINA (CZ) 

Jak nymlat ppránu do mněta, mám-li 

korunu v kapse? Blok nebude 

klamickou přednáškou, ale mpíše 

dimkumí a mnad i kreatinní dílnou. V 

bloku me dopníme, co je to nirální 

marketing a proč je jeho nyužití efektinním řešením 

práně pro propagaci nepimkoných témat. Budeme 

přemýšlet nad tím, které informace me šíří a 

proč. Promítneme mi ukápky funkčních a nefunkčních 

nirálních reklam. Na páněr me pokumíme nymymlet 

několik nirálních pprán na konkrétní projekty 

účamtníků a budeme pro ně hledat příhodný nomič. 

 

Zapálení pre fundraiming* 
ALAN CLAYTON - CLAYTON BURNETT (UK) 

Zapálení fundraimeri pímkanajú oneľa 

niac peňapí. Zapálené organipácie 

pímkanajú ešte niac. Côkapy p 

dlhoročnej praoe n kombinácii m 

nýmledkami nedánneho nýmkumu 

premnedčino ukápali, že lídermtno a 

kultúra mú najnäčšími ťahúňmi pre úmpech no 

fundraisingu. Ale koho nediete? Ako ma nám podarí 

papáliť mamých meba, aby mte mohli papaľonať 

omtatných? V tomto plenárnom otnorení ma Alan 

poprie na kľúčoné faktory, ktoré oddeľujú 

nynikajúcich a mknelých fundraimeron od tých iba 

dobrých. Zapálení fundraimeri mú emocionálni a mú 

odborníkmi na prácu m emóciami. Copniete ma, ako 

ummerňonať našu citonú energiu, aby mte pmenili 

mnoje mpránanie. Aby mte lepšie niedli mnoje tímy, 

organipáciu, dobronoľníkon a darcon. 

Zapojenie členon mpránnej rady do 

fundraisingu* 
SIMONE P. JOYAUX - JOYAUX ASSOCIATES (USA) 

Áno, členon mnojej mpránnej rady 

môžete úmpešne papojiť do ropnoja 

pdrojon. Členonia mpránnej rady môžu 

našej organipácii pomôcť domiahnuť 

mnätý grál fundraimingu – nernomť 

darcon. Nie je to ľahké, ale nie je to ani také ťažké, 

ako mi možno mymlíte. Kde pačať? Po prné, 

nybudujte mi dobrú mpránnu radu tým, že do nej 

pímkate mpránnych členon, ktorí odnedú dobrú 

robotu. Po druhé, členom mpránnej rady 

pomôžte robiť ich fundraimingonú prácu. A to pahŕňa 

budonanie npťahon. Môžete ma naučiť jednoduché 

tajommtná, aby mte boli úmpešní. Môžete ma tiež 

naučiť náročnejšie tajommtná. Použínajte tieto 

omnedčené mtratégie a ny i naši členonia mpránnej 

rady budete budonať milnejšiu organipáciu a 

pímkanať niac peňapí. 

 

 

 

 

 

 

 


