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Milí fundraiseri a fundraiserky,
v roku 2017 sme sa v Slovenskom centre
fundraisingu snažili okrem našich tradičných
vzdelávacích podujatí priniesť opäť niečo nové.
Na úspešnú tradíciu CEE Fundraising Conference
a programu rozvoja líderstva CEE Leaders of
Tomorrow nadviazala znovuoživená Slovenskočeská
fundraisingová
konferencia.
Program
špecificky zameraný na slovenských a českých
fundraiserov v slovenskom a českom jazyku sme
vyčlenili z našej jesennej medzinárodnej konferencie
a ponúkli ho ako samostatné jednodňové podujatie.
Zdá sa, že si našlo svoje publikum – v prvom roku obnovenej existencie SKCZKF
získala 77 účastníkov nielen z Česka a Slovenska, ale aj z Holandska.
Jesenná CEE Fundraising Conference tentoraz síce pritiahla menej záujemcov, ale tiež
ponúkla niečo nové. Tentoraz sa v jej rámci konal aj špeciálny dvojdňový prémiový
masterclass Great Fundraising, ktorý viedol svetoznámy Alan Clayton z Veľkej
Británie. Konferencia sa prvýkrát konala 4 dni.
Líderského programu, ktorý organizujeme na Zochovej chate, sa opäť zúčastnilo 16
lídrov zo 7 krajín, ktorí sa za vedenia svetoznámych mentorov mohli posúvať v rozvoji
svojich líderských zručností. V októbri sa začal už tretí ročník tohto dlhodobého
programu.
Pokračovali sme aj v ďalších vzdelávacích aktivitách – špeciálnych kurzoch
prispôsobených pre viacero klientov – a aj v stretnutiach Klubu fundraiserov. V roku
2017 sme zorganizovali 4 stretnutia Klubu.
Aktívne sme rozvíjali aj spoluprácu s Európskou fundraisingovou asociáciou. Ako jej
viceprezident som mal tú možnosť a česť podieľať sa na jej celkovom smerovaní.
V Bruseli sme sa zoznamovali s najnovšími trendami v oblasti filantropického dávania
v rámci Spring of Philanthropy. V novembri sa zas v Berlíne konalo jej
najvýznamnejšie podujatie – valné zhromaždenie a výročné zdieľanie skúseností
o európskom fundraisingu – EFA Skillshare.
V mene celého Slovenského centra fundraisingu Vám ďakujem za záujem a podporu
v roku 2017. Želám veľa inšpirácií a úspechov pri získavaní zdrojov pre všetky Vaše
zmysluplné poslania!

Eduard Marček
predseda Slovenského centra fundraisingu
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>> O Slovenskom centre fundraisingu
Hlavnou oblasťou pôsobenia Slovenského centra fundraisingu je oblasť získavania
zdrojov (fundraising) a financovania verejno- a súkromnoprospešných aktivít.
Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z týchto
organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre
filantropiu. Na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované 4.12.2009 ako občianske
združenie pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-348 03.
Od roku 2010 bolo pozorovateľom a od 2012 je plnoprávnym členom Európskej
fundraisingovej asociácie.

>> Vízia
Fundraising ako rešpektovaná a dôveryhodná profesia, ktorá napomáha tomu,
aby bol svet lepším miestom pre život.

>> Poslanie
Rozvoj profesionálneho získavania zdrojov a financovania verejno- i
súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a
súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

>> Aktivity
Podporujeme našich členov a širšiu komunitu fundraiserov:


Zlepšovaním porozumenia fundraisingu.



Povzbudzovaním fundraiserov, aby dosahovali najlepšie výsledky.



Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov na získavanie zdrojov.

>> Ciele


Zvyšovanie povedomia o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i
nefinančných zdrojov.



Kultivácia prostredia, právneho a spoločenského rámca, ktorý by umožňoval
tvorbu nových zdrojov a ich efektívnejšie získavanie.



Zdieľanie vedomostí a skúseností medzi expertami a ďalšími zainteresovanými
subjektami, budovanie a posilňovanie odborných kapacít.



Nadväzovanie kontaktov, sieťovanie, rozvoj spolupráce a partnerstiev v oblasti
fundraisingu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.



Vytváranie a propagácia etických štandardov a príkladov dobrej praxe vo
fundraisingu.



Poskytovanie služieb členom združenia a členom Klubu fundraiserov,
zainteresovaným subjektom a ostatným záujemcom.
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>> Ľudia v Slovenskom centre fundraisingu







Eduard Marček – predseda, člen predsedníctva
Katarína Bartovičová – podpredsedníčka, členka predsedníctva
Lucia Štasselová – členka predsedníctva
Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen SCF
Peter Guštafík (PDCS) – člen SCF
Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka SCF

Lucia Štasselová, Eduard Marček, Katarína Bartovičová
Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu

5

>> Aktivity v roku 2017


Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov


Slovensko-česká konferencia o fundraisingu 2017
Nikomu peniaze z neba nepadajú



CEE Fundraising Conference 2017
Inspire. Innovate. Impact.



Premium Masterclass Great Fundraising



Masterclass Major Gifts & Major Campaigns: The Art And Science Of
Success



Masterclass Ride A Tiger! How To Raise €5.5 Million A Year Without A
Strategic Plan And Enjoy It



Central and Eastern European Leadership Development 2017
Leaders of Tomorrow



Klub fundraiserov



Vzdelávacie kurzy a prednášky



Medzinárodný networking





Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou



Fundraising Convention 2017



International Fundraising Congress 2017

Konzultačné služby
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>> Slovensko-česká konferencia o
fundraisingu 2017: Nikomu peniaze z neba
nepadajú


Slovensko-česká konferencia o fundraisingu 2017 sa v inovovanom
jednodňovom formáte konala 19.5.2017 v Austria Trend Hoteli Bratislava.



Konferencie sa zúčastnilo 77 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) z radov
fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov služieb
pre fundraiserov z Česka, Holandska a Slovenska.



Viac informácií: www.skczfundraising.org/2017



Bola to veľmi povzbudivá konferencia a dala mnoho inšpirácie a energie.
Ďakujem
Jana Ondrejková Gavalcová, Lúč Pyramídy,o.z. (SK)
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Spoluorganizátori konferencie:



Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie:

Generálny partner

Partneri

Mediálni partneri



Moje dojmy sú vynikajúce, naučila som sa veľa nových vecí, know-how pre
vedenie kampaní, pre mňa to má veľký prínos.
Slavomíra Ondrušová, Hardness & Blackness (SK)
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>> CEE Fundraising Conference 2017:
Inspire. Innovate. Impact.


CEE Fundraising Conference 2017 sa konala v dňoch
10.-13.10.2017 v Austria Trend Hoteli Bratislava.



Konferencie sa zúčastnilo 133 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov)
z radov fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov
služieb pre fundraiserov z Česka, Holandska, Chorvátska, Kanady, Litvy,
Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Spojených štátov
amerických, Srbska, Španielska, Švajčiarska a Veľkej Británie.



Viac informácií: www.ceefundraising.org/2017



Bolo super. Ďakujem.
Agnieszka Zowczak, Batory Foundation (PL)
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Spoluorganizátori konferencie:



Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie:

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri
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Navštívili sme fundraisingové konferencie vo Švajčiarsku, Rakúsku, na
Slovensku a na Medzinárodnom fundraisingovom kongrese. Vaša
konferencie je druhá najlepšia po IFC v Holandsku.
Reinhard Schlossnagel, Formunauts GmbH (AT)



Ďakujem ešte raz za vynikajúcu konferenciu a skvelú pohostinnosť.
Alan Clayton, Alan Clayton Associates Ltd (GB)

11

>> Masterclassy
V rámci CEE Fundraising Conference sa uskutočnil
Premium Masterclass a 2 masterclassy
s renomovanými expertmi z Veľkej Británie, Kanady
a Česka.



Alan Clayton (GB): Great Fundraising

 Tony Myers (CA): Major Gifts & Major Campaigns:

The Art And Science Of Success
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 Tomáš Vyhnálek (CZ): Ride A Tiger! How To Raise €5.5 Million A Year

Without A Strategic Plan And Enjoy It



Všetkých masterclassov sa zúčastnilo celkovo 67 účastníkov konferencie,
pričom Premium Masterclass Great Fundraising sa konal dva celé dni.
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>> Central and Eastern European
Leadership Development 2017:
Leaders of Tomorrow



V roku 2017 organizovalo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci
s Českým centrom fundraisingu tretí ročník projektu rozvoja líderských zručností
v strednej a východnej Európe Leaders of Tomorrow.



Na úvod sa stretla skupina účastníkov z predchádzajúceho ročníka, aby
reflektovala predchádzajúci rok a svoju skúsenosť s vlastným rozvojom.



Ďalší ročník odštartoval následne 5-dňovým stretnutím v čase 22.-27.10.2017
v Hoteli Zochova chata v Modre-Piesku. Program pokračoval individuálnym
mentoringom účastníkov ďalších 12 mesiacov.



Programu sa za účasti svetových mentorov zúčastnilo celkovo 16 lídrov zo 7
krajín: Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Srbska
a Sýrie/Švédska.



Program podporila Charles Stewart Mott Foundation a manželia Steadovci
z USA.



Viac informácií: www.ceeleadership.org/2017
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>> Klub fundraiserov


V roku 2017 pokračovala činnosť Klubu
fundraiserov stretnutiami a poskytovaním ďalších
služieb pre členov. Klub je otvorený pre členstvo
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré majú záujem o výmenu skúseností
a networking.



Ciele Klubu fundraiserov:


poskytnúť priestor pre pravidelnú výmenu skúseností expertov,



formulovať a propagovať etické a profesionálne zásady praxe vo
fundraisingu,



živiť platformu pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a profesionálny rast,



spoločne presadzovať pozitívne zmeny.



Klub fundraiserov sa v roku 2017 stretol štyrikrát.



Hosťami na stretnutiach boli:
Hana Mlkvá (ČERVENÝ NOS Clowndoctors), Monika Jankovičová, Juraj Rizman
(Via Iuris), Anna Podlesná (Nadácia Pontis) a Eduard Marček (Slovenské
centrum fundraisingu).
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Klub poskytuje svojim členom tieto výhody:


Podnetnú spoločnosť pre svoj profesijný rozvoj na pravidelných
stretnutiach,



Nápady, inšpirácie a skúsenosti ďalších kolegov z domova i zahraničia,



Prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách Slovenského centra
fundraisingu a zahraničných partnerov z Európskej fundraisingovej
asociácie,



Prístup k zaujímavým vzdelávacím materiálom, odbornej literatúre a
informáciam, ktoré sú dôležité pri získavaní zdrojov,



Kontakty a podporu pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce,



Možnosť byť jedným z tých, kto formuluje etické a profesijné princípy
fundraisingovej praxe,



Príležitosť podniknúť s ostatnými členmi vlastný projekt na platforme
Slovenského centra fundraisingu.

Člen má právo:


Predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu,



Na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu,
prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí,



Ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich
pracovníkov, spravidla však max. dvoch,



Na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom.

Člen má povinnosť:


Dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na
napĺňaní cieľov Klubu,



Platiť dohodnutý členský príspevok.

Klub fundraiserov buduje knižnicu odbornej literatúry pre svojich členov. V roku
2017 bolo v troch sekciách fundraising, sociálne podnikanie a biznis a marketing
k dispozícii niekoľko desiatok zahraničných a domácich titulov od renomovaných
autorov.
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V roku 2017 mal Klub fundraiserov 8 členov spomedzi týchto organizácií:
DePaul, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska,
NepocujuceDieta.sk, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením,
Saplinq, Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy.
a 3 jednotlivcov: Zuzana Kušová, Zuzana Suchová a Ivan Vnuk.



Viac informácií: www.fundraising.sk/klub
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>> Vzdelávacie kurzy


V roku 2017 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní
špecializovaných vzdelávacích kurzov.



9.-10.2.2017 sme zrealizovali kurz Základy online fundraisingu pre
začiatočníkov, Fundraising od firiem a Strategické plánovanie fundraisingu
špeciálne pre Slovenskú katolícku charitu, resp. riaditeľov jednotlivých
diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku.



Rovnaké témy sme školili aj zástupcov Slovenského Červeného kríža 2.6.2017.



V tomto roku sme ponúkli jeden otvorený vzdelávací kurz Fundraising pre
začiatočníkov (3.-4.4.2017 v Bratislave), ktorého sa zúčastnilo 12 účastníkov.



Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou
asociáciou


Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012
členom tohto strešného európskeho združenia
národných asociacií fundraiserov.



SCF v spolupráci s Európskou fundraisingovou asociáciou sa zúčastnilo
konferencie Spring of Philanthropy, ktorá sa konala 12.5.2017 v Bruseli.



23.-24.11.2017 sme sa zúčastnili výročného valného zhromaždenia v Berlíne.
Stretnutie pokračovalo desiatym výročným zdieľaním fundraisingových zručností
pod názvom Fundraising In The Digital Age, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia
z rôznych krajín Európy a USA.



Okrem toho sa Eduard Marček zúčastňoval na práci EFA ako člen jej správnej
rady a viceprezident.



Viac informácií: www.efa-net.eu

>> Fundraising Convention 2017


V roku 2017 sa SCF opätovne zúčastnilo najväčšej
fundraisingovej konferencie v Európe, ktorú za tri dni
navštívilo vyše tritisíc fundraiserov - Fundraising
Convention 2017, ktorú v dňoch 3.-5.7.2017
v Londýne organizoval britský Institute of Fundraising.



Viac informácií: www.fundraisingconvention.uk
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>> 37. medzinárodný fundraisingový kongres
v Holandsku


Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 2017
zúčastnilo najlepšieho stretnutia fundraiserov
z celého sveta, ktoré v dňoch 17.-20.10.2017 v holandskom Noordwijkerhoute
organizovala britská The Resource Alliance.



Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc

>> Konzultačné služby


Slovenské centrum fudraisingu poskytovalo aj v roku 2017 profesionálne
konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania
zdrojov viacerým organizáciam.
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>> Finančná správa za rok 2017
Stav majetku a záväzkov




Aktíva k 31. 12. 2017
 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY
 POKLADNICA
 BANKOVÉ ÚČTY
 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ
Aktíva spolu:

881 EUR
30 EUR
60 299 EUR
124 EUR
61 334 EUR

Pasíva k 31. 12. 2017
 NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
MINULÝCH ROKOV
 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
Pasíva spolu:

13 194 EUR
-1 297 EUR
3 133 EUR
46 304 EUR
61 334 EUR

Výkaz ziskov a strát


Náklady k 31. 12. 2017
 SPOTREBA MATERIÁLU
4 961 EUR
 CESTOVNÉ
2 678 EUR
 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
1 812 EUR
 OSTATNÉ SLUŽBY
67 562 EUR
 MZDOVÉ NÁKLADY
2 000 EUR
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE
704 EUR
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY
31 EUR
 KURZOVÉ STRATY
6 210 EUR
 OSOBITNÉ NÁKLADY
48 905 EUR
 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY
444 EUR
 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU
531 EUR
 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM
745 EUR
Náklady spolu:
136 583 EUR



Výnosy k 31. 12. 2017
 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB
 OSOBITNÉ VÝNOSY
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB
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48 525 EUR
1 044 EUR
84 892 EUR
573 EUR

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Výnosy spolu:
Výsledok hospodárenia pred zdanením:
 DAŇ Z PRÍJMU
Výsledok hospodárenia po zdanení:

850 EUR
95 EUR
135 979 EUR
-604 EUR
693 EUR
-1 297 EUR

Spracoval Eduard Marček 21. 5. 2018.
Neoznačené fotografie zhotovil © Gabriel Kuchta, Vladimír Šimíček a Eduard Marček.
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