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Zápis z 12. stretnutia Klubu fundraiserov
Hosť: Igor Polakovič (Centrum pre filantropiu)
Zúčastnení: Vladislava Dolníková (Divé maky), Petra Ďurišová (CEEV Živica), Marta
Kabinová (Greenpeace Slovensko), Eduard Marček (Slovenské centrum
fundraisingu), Anna Podlesná (Nadácia Pontis), Monika Smolová (Nadácia Pontis),
Zuzana Suchová, Milan Šagát (Via Iuris), Simona Šípová (Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska), Lucia Štasselová (RTVS), Ivan Vnuk
Dátum a miesto konania: 7.3.2013, Otvorená spoločnosť, Baštová 5, Bratislava

>> Koalícia na podporu individuálneho darcovstva
 Igor predstavil Koalíciu na podporu individuálneho darcovstva, ktorá bola

založená v roku 2011 a ktorá má v súčasnosti 14 členských organizácií.

>> Príprava nového zákona o verejných zbierkach
 Igor informoval o procese, ktorým prechádza nový návrh zákona o verejných

zbierkach ako aj očakávaných nasledujúcich krokoch, ktoré majú viesť
k prijatiu zákona v septembri 2013 a jeho účinnosti od januára 2014.
 Nový zákon o verejných zbierkach by mal priniesť viac verejnej kontroly do

organizovania zbierok, zavádza inštitút kontinuálnej zbierky, obmedzuje
konanie pouličných zbierok a prináša nový online register verejných zbierok.
 Zo zákona sa vypustí aj obmedzenie konania verejných zbierok v niektorých
priestoroch ako aj niektoré obmedzenia druhu nákladov pri zbierkach.
 Znižuje sa najnižšia veková hranica osoby vykonávajúcej verejnú zbierku,
bude sa vyžadovať súhlas fyzickej alebo právnickej osoby, v mene ktorej sa
verejná zbierka koná.
 Upraví sa aj vyúčtovanie zbierky, ktoré nahradí priebežná a záverečná správa
s textovou a finančnou časťou.
 Igor predstavil aj zámer verejného portálu verejnezbierky.sk, ktorý by
hodnotil mieru dôveryhodnosti verejných zbierok a ktorý ako samoregulačný
nástroj plánuje spustiť Centrum pre filantropiu.

>> Single Euro Payments Area - SEPA
 Od 1.2.2014 sa v krajinách eurozóny a od roku 2016 aj v ďalších európskych
krajinách zavádza SEPA, ktorá prinesie zjednotenie bankového trhu, rovnaké
platobné nástroje v celej EÚ a pridružených krajinách, zníženie transakčných
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poplatkov a väčší výber bánk pre klientov.
http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa

Viac

informácií:

 Pre fundraiserov má najväčší význam SEPA inkaso (SEPA Direct Debit), ktoré
umožňuje vykonávať inkasné príkazy aj cezhranične, a to vo formáte CMF
(Creditor Mandate Flow), kedy dáva platiteľ mandát na inkasovanie priamo
prijímateľovi a banka je iba prostredníkom.
 Igor priblížil výzvy, s ktorými sa pri implementovaní SEPA stretávame na
Slovensku a akým hrozbám pri týchto zmenách môžeme čeliť. Pri
implementácii sa k nevôli fundraiserov presadzujú riešenia, ktoré by naďalej
výrazne bránili spriechodneniu systému inkasných platieb pre jednoduché
získavanie darov.
 Téme zavádzania SEPA a dopadom na fundraising sa budeme ďalej venovať
a pokúsime sa realizovať kroky, ktoré zabezpečia prísun informácií z prvej
ruky ako aj vyjadrenie požiadaviek fundraisujúcich organizácií.

>> Darujme.sk
 Darujme.sk umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i
pravidelné dary. Ponúka online databázu aj komunikačný nástroj na
budovanie vzťahov s darcami.
 Igor v skratke predstavil celý systém, spôsob jeho nastavenia, widget,
doterajšie štatistiky a na príklade viacerých organizácií poukázal ako s ním
pracovať a čomu sa vyhýbať.

>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov


4.4.2013: 13. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Bratislava (podrobnejšie miesto sa upresní) od 15.30 hod.
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