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Zápis z 8. stretnutia Klubu fundraiserov
Hosť: Marek Roháček, Lucia Hrušková (Občianske združenie Návrat)
Zúčastnení: Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu), Jana Bieliková
(Nadácia Integra), Allan Bussard (Nadácia Integra), Monika Hricáková (Dom Quo
vadis), Marta Kabinová (Greenpeace Slovensko), Eduard Marček (Slovenské centrum
fundraisingu), Zuzana Pohánková (Proti prúdu), Katarína Staňová (Nadácia Integra),
Simona Šípová (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska), Lucia Štasselová, Ivan
Vnuk
Dátum a miesto konania: 7.6.2012, Otvorená spoločnosť, Baštová 5, Bratislava

>> Fundraising v Návrate


Marek predstavil príbeh a činnosť občianskeho združenia Návrat, ktoré
vzniklo v roku 1993, jeho rozpočet, štruktúru zdrojov a rozloženie výdavkov.



Stratégiou OZ Návrat je diverzifikácia príjmov, pričom štátne zdroje v záujme
zachovania nezávislosti neprekračujú 50 % celkového rozpočtu, k firemným
zdrojom pristupujú v závislosti od partnera (strategickí vs. menší firemní
partneri). Ďalšie zdroje predstavujú príjmy od nadácií a jednotlivcov.



Marek a Lucia priblížili stratégiu budovania vzťahov s verejnosťou,
komunikáciu a komunikačné nástroje, ktoré Návrat používa. V komunikačnej
stratégii sa sústreďuje na oddeľovanie komunikácie problematiky
od fundraisingu, pričom sa zámerne vyhýba emocionálnemu vydieraniu.



Skúsenosti s osvedčenými i novými firemnými partnermi boli témou bohatej
diskusie. Marek predstavil spoluprácu so spoločnosťami Orange,
UniCreditBank, Sunpharma a Rajo.



Dotkol sa aj komunikácie v procese získavania 2% dane z príjmu a predstavil
spôsoby práce s individuálnymi darcami. Špeciálny priestor dostala iniciatíva
na získavanie pravidelných dlhodobých darcov, v ktorej Návrat spolupracuje
s týždenníkom .týždeň.



Predmetom spoločnej diskusie boli aj finančné a morálne dilemy dotýkajúce
sa budovania a „obsluhy“ partnerstiev s firmami a komunikácie s darcami.

>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov


20.9.2012: 9. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Otvorená spoločnosť, Baštová ul. 5, Bratislava od 15.hod.
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