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Zápis z 21. stretnutia Klubu fundraiserov
Hostia: Martina Tvrdoňová (OZ WellGiving)
Zúčastnení: Monika Guttmannová (Nadácia Integra), Monika Jankovičová (Via Iuris),
Janine Lacho (Nadácia Integra), Katarína Lesná (Bratislavské rožky), Eduard Marček
(Slovenské centrum fundraisingu), Roman Martinkovič (Stopka), Katarína Mináriková
(Nadácia Provida), Sefo Raclavský (Nadácia Provida), Katarína Rehorovská (Divé
maky), Magdaléna Rothová (Prešporkovo), Zuzana Suchová (Savio), Marek Šebo
(Trojsten), Sandra Štasselová (Nadácia Pontis).
Dátum a miesto konania: 18.9.2014, Baštová ul. 5, Bratislava
 Na úvod stretnutia zástupca Zelenej pošty p. Adrián Csuba predstavil novú
službu a online aplikáciu, ktorá pomáha ušetriť zdroje pri rozposielaní
poštových zásielok.
 Hlavný hosť Martina predstavila firemných partnerov, s ktorými spolupracuje
OZ WellGiving. Priblížila príbeh jednotlivých firiem a ako sa vyvíjala vzájomná
spolupráca.
 Na príklade Orange odporúčala, ako pristupovať k osloveniu potenciálneho
firemného partnera a ako prípadne oživiť existujúcu spoluprácu, resp.
dlhodobé zapojenie firmy do podpory komunity.
 Spolupráca so Sashe ukazuje, ako sa môže postupne vzťah s firmou vyvíjať
a aké môže nadobudnúť rozmery.
 Martina odporúčala, s akým typom projektov sa uchádzať o partnerskú
spoluprácu (marketingový rozpočet) a grantovú podporu (filantropický
rozpočet). Takisto odporúčala, ako zistiť priority a potreby firmy a na aké
oddelenie vo firme je potrebné sa snažiť dostať.
 Rozobrala, kedy vzťah a spolupráca medzi firmou a neziskovou organizáciou
nadobúda správnu podobu, aké sú rôzne benefity a úrovne spolupráce,
rovnako ako komunikovať príbehy spolupráce.
 V ďalšej časti sa venovala projektu Nadácie VÚB 100 000 € pre 10
výnimočných organizácií, ktoré realizovali výzvu zozbierať v online prostredí
po 10 tisíc eur, ktoré Nadácia znásobila rovnakou čiastkou.
 Predstavila úspešné príklady kampaní a organizácií, ktorým sa podarilo tieto
zdroje zozbierať.
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6.11.2014: 22. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Bratislava, Baštová ul. 5 od 15.30 hod.
Spracoval: Eduard Marček © Slovenské centrum fundraisingu 2014

