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Zápim z 15. stretnutia Klubu fundraiserov
Hostia: Pavel Hrica, Anna Podlesná (Nadácia Pontim)
Zúčamtnení: Dna Goncalnemoná (Tranmparency International Slonenmko), Viktória
Horečná (Nadácia Integra), Monika Jankoničoná (Via Iurim), Zuzana Kopajoná, Andrej
Kozák (Trojmten, o.z.), Janine Lacho (Nadácia Integra), Dduard Marček (Slonenmké
centrum fundraisingu), Zuzana Suchoná, Milan Šagát (Via Iurim), Marek Šebo
(Trojsten, o.z.), Sandra Štammeloná, Inan Vnuk, Juraj Znášik (Unicef Slonenmko).
Dátum a miesto konania: 26.9.2013, Baštoná ul. 5, Bratislava

>> Darconmký portál Dobrá krajina
 Panel na únod priblížil men, od ktorého ma n roku 2009 začal odníjať príbeh
darconmkého portálu Cobrá krajina. Portál ma zameriana na uľahčovanie
mituácie pre darcov, ktorí chcú zo Slovenska urobiť aktínnu, kultúrnu,
molidárnu, nzdelanú a zelenú krajinu.
 Predmtanil aj mkúmenomti a ponaučenia z fungonania portálu, napr.
z kombinácie online a offline aknizičných námtrojon. Kampane portálu ma
mpočiatku zameriavali na predmtanenie portálu, budonanie značky –
v múčamnomti ma múmtreďujú na zímkananie mimonládnych organizácií a ich
projekton ako aj indiniduálnych darcon.
 Výbornú mkúmenomť pre Cobrú krajinu predstavuje fungovanie na festivale
Pohoda. Panel predmtanil aj ďalšie úmpešné i menej úmpešné kampane
a fundraimingoné námtroje, ktoré portál nyužínal.
 Nadácia Pontim mi robila knalitatínny priemkum o darcoch a daronaní na portáli
– na jeho nýmledky reagonala niekoľkými zlepšeniami (napr. možnomťou
darovania bez regimtrácie).
 Anna predmtanila, ako ma portál mtará o zúčamtnené organizácie a aké
mpoločné nýhody im pomkytuje. Priblížila aj zmeny, ktoré ma na portáli
pripranujú. Zároneň poznala nšetkých záujemcon do nonej nýzny na
predkladanie projekton, ktorá na portáli odštartuje od 1.10.2013.

>> Trendy vo firemnej filantropii


Pavel do dimkumie ponúkol mnoje mkúmenomti a pozorovania z najnonších
trendov v oblamti firemného darconmtna, ktoré podľa odhadov rastie nielen
na Slonenmku. Objemono prandepodobne naramtá (nedomtatok údajon), mení
ma nšak jeho charakter.



Členon Klubu zoznámil aj m firemnými darcami n Nadácii Pontim, ako aj mo
štruktúrou financonania Nadácie.
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>> Ďalšie mtretnutie Klubu fundraimeron


7.11.2013: 16. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Bratislava, Baštoná ul. 5 od 15.30 hod.
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