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Zápis zo 4. stretnutia Klubu fundraiserov 
 

Hosť: Ivana Potočňáková (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Žofia 

Teplická sa pre zdravotné problémy ospravedlnila 

Zúčastnení: Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu), Jana Bieliková 
(Nadácia Integra), Vladislava Dolníková (Divé maky), Karol Fajth (Eurobooks), 
Barbora Golasová (FCGroup), Marta Kabinová (Greenpeace Slovensko), Elena 
Liptáková (Fórum života), Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), Marek 
Michalčík (Fórum života), Igor Polakovič (Centrum pre filantropiu), Sefo Raclavský 
(F84, n.f.), Katarína Staňová (Nadácia Integra), Zuzana Suchová (Divé maky), Milan 
Šagát (Via Iuris),  

Dátum a miesto konania: 1.12.2011, Otvorená spoločnosť, Baštová 5, Bratislava 

>> Privítanie 
 
>> Diskusia s Ivanou Potočňákovou z Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska) 

� Ivana predstavila Úniu nevidiacich a slabozrakých, jej poslanie, štruktúru 
a služby pre 4500 členov v 68 základných organizáciách na celom Slovensku.  

� Fundraising sa realizuje na centrálnej úrovni Únie ako aj na miestnej úrovni 
v réžii základných organizácií. 

� Biela pastelka je verejná zbierka, v ktorej prostredníctvom bielych pasteliek 
už od roku 2002 získavajú zdroje na pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom 
na ceste začleňovania sa do spoločnosti.  

� Ivana sa podelila o svoje skúsenosti so získavaním darcov do zbierky, 
organizačným zabezpečením zbierky a prácou dobrovoľníkov, ktorí oslovujú 
darcov. „Protihodnotou“ pre darcov je malá biela pastelka alebo záložka vo 
forme pastelky. 

� Na organizovanie zbierky každoročne získavajú firemných a mediálnych 
partnerov. Firemní partneri môžu získať rôzne stupne označenia v závislosti 
od dohodnutej formy spolupráce.  

� Výška a použitie výnosu zbierky možno nájsť: 
http://bielapastelka.unss.sk/2011/pouzitie-vynosu 

� Viac informácií: www.bielapastelka.sk, www.unss.sk 

� Ivana zároveň tlmočila skúsenosti aj z ďalších fundraisingových aktivít Únie – 
organizovaním verejných zbierok, získavaním zdrojov od inštitucionálnych 
donorov či firemných partnerov.  
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� Dotkla sa aj získavania zdrojov, ktoré si realizuje Výcviková škola ÚNSS ako 
samostatná organizačná jednotka. Zaujímavosťou sú napríklad zberné 
pokladničky formou veľkých plyšových vodiacich psov, ktoré sú populárne 
najmä medzi deťmi.  

 

>> Predstavenie spolupráce s Karolom Fajthom z Eurobooks 

� Karol Fajth z firmy Eurobooks, ktorá sa stala partnerom Klubu fundraiserov, 
predstavil činnosť svojej spoločnosti, ktorá funguje ako rodinné 
kníhkupectvo špecializujúce sa na zahraničnú literatúru.  

� V spolupráci s firmou Eurobooks bude Slovenské centrum fundraisingu 
budovať knižnicu špecializovanej literatúry o fundraisingu. Knižnica bude 
k dispozícii pre členov Klubu fundraiserov. 

� Členovia Klubu fundraiserov zároveň budú mať možnosť získať zľavy na 
nákup literatúry prostredníctvom kníhkupectva Eurobooks 
(www.eurobooks.sk). Zároveň môžu poskytnúť podnety pre zaujímavé 
odborné tituly, o ktoré by sa mala knižnica rozrásť. 

� Ďalšie podrobnosti budú k dispozícii po spustení knižnice. 

 
>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov 

� 2.2.2012: 5. stretnutie Klubu fundraiserov s Eduardom Marčekom 

Miesto stretnutia: Otvorená spoločnosť, Baštová ul. 5, Bratislava od 15.hod. 


