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Zápis z 22. stretnutia Klubu fundraiserov
Hostia: Peter Mészáros (3lobit, o.z.)
Zúčastnení: Monika Jankovičová (Via Iuris), Marek Kapusta (Nadácia otvorenej
spoločnosti-OSF), Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), Roman
Martinkovič (Stopka), Júlia Martinovičová (Stopka), Zuzana Suchová (Savio),
Dátum a miesto konania: 6.11.2014, Baštová ul. 5, Bratislava
 Peter na 22. stretnutí Klubu rozvíjal myšlienku podnikania neziskových
organizácií ako netradičný spôsob tvorby príjmov.
 Vysvetlil, aké sú znaky podnikania,
spoločensky prospešného podnikania.

sociálneho podnikania a pojem

 Sociálne podnikanie má byť zamerané na tvorbu zisku a spĺňať účel tvorby
zdrojov alebo zamestnávania znevýhodnených. Podnikanie neziskovej
organizácie môže aj nemusí súvisieť s poslaním organizácie.
 Na stretnutí sa diskutovali aj znaky a rozdiely medzi podnikateľskou
a hospodárskou činnosťou neziskových organizácií v rámci stanov
a z hľadiska účtovania zdaňované a nezdaňové príjmy. Peter vysvetlil, v čom
je deliacia čiara medzi týmito klasifikáciami.
 Okrem účtovných aspektov sa Peter dotkol aj právnických otázok, resp.
ktoré právne formy môžu podnikať a aké sú s tým spojené obmedzenia.
 Pri uvažovaní nad podnikaním je dôležité hľadať odpovede na mnohé
dôležité otázky, ako napr. má podnikanie súvisieť s poslaním organizácie
alebo nie, kto to bude v organizácii robiť a nakoľko sa do toho zapojí, aké
kapacity si to vyžiada, nie je efektívnejšie investovať zdroje a čas skôr do
fundraisingu ako podnikania, a pod.
 Na stretnutí sa predstavili aj viaceré príklady organizácií, ktoré rozvíjajú
podnikateľské aktivity, a diskutovali sa konkrétne otázky dotýkajúce sa
podnikania zúčastnených.
 Téma vo všeobecnosti zaujala a dopyt po nej by si vyžadoval ďalšie
stretnutie a hlbšiu diskusiu aspektov a výziev, ktoré sú spojené s podnikaním
neziskových organizácií.

>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov
cca 10.12.2014: Fundraising X-mas Party
 5.2.2015: 23. stretnutie Klubu fundraiserov
Miesto stretnutia: Bratislava od 15.30 hod.
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