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Zápis z 18. stretnutia Klubu fundraiserov
Hostia: Marián Čaučík (eRko)
Zúčastnení: Monika Guttmanová (Nadácia Integra), Lukáš Kvokačka (OZ Barlička),
Janine Lacho (Nadácia Integra), Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu),
Ivana Potočňáková (ÚNSS), Stanislav Sokol (ÚNSS),
Dátum a miesto konania: 6.3.2014, Baštová ul. 5, Bratislava
 Maroš priblížil štruktúru a začiatky eRka – Hnutia kresťanských
spoločenstiev detí. Počiatky organizácie siahajú ešte do čias spred roka
1989.
 Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia slovenských detí, verejná zbierka
pre rozvojové projekty v subsaharskej Afrike a program rozvojového
vzdelávania a rozvojovej spolupráce eRka.
 Verejná zbierka vznikla na základe inšpirácie a aj úvodnej podpory z Rakúska.
Funguje už 19 rokov a už v prvom roku vyzbierala vyše 1 milióna Sk.
 Maroš predstavil princípy, fungovanie, metodickú prípravu, možnosti
podpory ako aj organizačné zabezpečenie celej verejnej zbierky. Venoval sa
získavaniu a školeniu dobrovoľníkov a zodpovedných osôb.
 Detailne vysvetlil počty zapojených ľudí, obcí, počet navštívených rodín,
celkové výsledky, vrátane vyzbieraných DMS. Zároveň informoval
o výsledkoch aktuálneho ročníka zbierky.
 Neoddeliteľnou súčasťou kampane je aj informovanie a propagácia. Maroš
predstavil komunikačné a promo materiály, ktoré Dobrá novina používa.
 Predstavil spôsoby vyúčtovania zbierky a aké náklady si eRko do
vyúčtovania zahŕňa. Každoročne si zbierka vyčlení časť získaných
prostriedkov na náklady budúceho ročníka.
 Maroš sa venoval aj práve prijímanému zákonu o verejných zbierkach
a priblížil skúsenosti s jeho presadzovaním. Starý zákon z roku 1973 je
nastavený skôr na jednorazové zbierky. Nový zákon má umožniť zahrnutie
20 % zo získaných prostriedkov na úhradu nákladov zbierky.

>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov


3.4.2014: 19. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Bratislava, Baštová ul. 5 od 15.30 hod.
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