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Milí fundraiseri a fundraiserky,
uplynulý rok priniesol pre Slovenské centrum
fundraisingu významné výročie – už 10 rokov sa
snažíme prinášať najlepšie inšpirácie a skúsenosti zo
sveta i domova a zároveň sieťovať a vzdelávať Vás –
lídrov, ktorí menia svoje organizácie a svet naokolo
k lepšiemu. Ďakujeme Vám za to nespočetné množstvo
skvelých momentov, ktoré sme vďaka Vám mohli
v našej krátkej histórii zažiť a na druhej strane aj
sprostredkovať.
Aj v roku 2019 sme pokračovali v organizovaní
Slovensko-českej konferencie o fundraisingu, ktorá si
v už zabehanom jednodňovom formáte našla svoje stabilné miesto a publikum. Tešíme
sa, že inšpiruje slovenských i českých fundraiserov a záujem o výmenu skúseností rastie.
Naše najvýznamnejšie podujatie - CEE Fundraising Conference – zaznamenala veľký
úspech, keď sa v odporúčaní kalifornskej spoločnosti Donorbox dostala medzi 12
najlepších podujatí na svete, ktoré stoja za návštevu. Je našou veľkou cťou, že sme sa v
tomto zozname dostali medzi tri najprestížnejšie podujatia z Európy – najlepší
medzinárodný kongres v Holandsku a najväčšiu konferenciu fundraiserov v Európe, ktorá
sa koná v Londýne. Je to veľké ocenenie našich dlhodobých snáh prinášať na Slovensko
najlepších svetových expertov na fundraising. Zároveň nás to zaväzuje, aby sme
v nastavenom trende a kvalite vytrvali a inšpirovali Vás aj naďalej.
Vďaka podpore od C. S. Mott Foundation a rodiny Steadovcov sme v roku 2019 uskutočnili
už piate vydanie líderského programu pre občianskych lídrov zo strednej a východnej
Európy. Na Zochovej chate sme mohli uvítať skvelých 18 lídrov z 12 krajín. Program
zaznamenal úspech a vyzerá to, že sa v najbližších rokoch podarí jeho rozšírenie aj do
ďalších krajín v Európe.
Pokračovali sme aj v ďalších vzdelávacích aktivitách – kurzoch a v stretnutiach Klubu
fundraiserov. Aktívne sme rozvíjali aj spoluprácu s Európskou fundraisingovou asociáciou,
ktorej sme členmi už od roku 2012. V novembri sa v nórskom Osle konalo najvýznamnejšie
podujatie EFA – valné zhromaždenie a výročné zdieľanie skúseností o európskom
fundraisingu – EFA Skillshare. Na zasadnutí správnej rady sa mi osobne dostalo veľkej cti,
keď som bol zvolený za prezidenta tejto európskej siete. Je to záväzok najbližšie dva roky
sa podieľať na rozvoji našej spoločnej európskej rodiny, aby hlas fundraiserov
a fundraiseriek zaznieval hlasnejšie aj na tejto úrovni.
V mene celého Slovenského centra fundraisingu by som rád poďakoval všetkým
partnerom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom i všetkým Vám za záujem a podporu v roku
2019. Želám veľa inšpirácií a úspechov pri získavaní zdrojov pre všetky Vaše zmysluplné
poslania! V SCF budeme tomu radi nápomocní nielen ďalších desať rokov.

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

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

a ZOMRI
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>> Aktivity v roku 2019


Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov


Slovensko-česká konferencia o fundraisingu 2019
Budujte vzťahy, mobilizujte podporu



CEE Fundraising Conference 2019
Fundraising Friendly



Masterclass
Legacy Giving – Do It Now And Do It Well



Masterclass
How To Launch Your First Successful Peer-To-Peer Fundraising
Campaign



Masterclass
Start Your Corporate Fundraising Now!



Masterclass
Building Big Digital Movements: How Charities Can Apply The
Strategies And Tactics Of Movement Building To Engage The Public
At Scale



Central and Eastern European Leadership Development 2019
Leaders of Tomorrow



Klub fundraiserov



Vzdelávacie kurzy a prednášky



Medzinárodný networking





Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou



Fundraising Convention 2019



International Fundraising Congress 2019

Konzultačné služby
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>> Slovensko-česká konferencia o
fundraisingu 2019:
Budujte vzťahy, mobilizujte podporu


Slovensko-česká konferencia o fundraisingu sa konala 17.5.2019 v Austria Trend
Hoteli Bratislava.



Konferencie sa zúčastnilo 68 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) z radov
fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov služieb
pre fundraiserov z Česka a Slovenska.



Viac informácií: www.skczfundraising.org/2019



Skvelá konferencia, veľmi sa mi páčila. Ďakujem, že takéto konferencie
realizujete, sú prínosné, sú inšpiratívne, sú nabité nápadmi a dobrým „drivom“.
Veronika Hevierová, Claudianum (SK)
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Spoluorganizátori konferencie:



Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie:
Partneri

Mediálny partner
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>> CEE Fundraising Conference 2019:
Fundraising Friendly


CEE Fundraising Conference 2018 sa konala v dňoch
9.-11.10.2018 v Austria Trend Hoteli Bratislava.



Konferencie sa zúčastnilo 142 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) z radov
fundraiserov, lídrov, členov správnych rád a dodávateľov služieb pre fundraiserov
z 15 krajín.



Viac informácií: www.ceefundraising.org/2019



A fantastic organization that produces a simply incredible conference.
Every professional fundraiser should consider attending! Fantastic
program and brilliant hosts.
David Kravinchuk, Philanthropy Firerand (CA)
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A fantastic event run by a fantastic team. Will definitely be back.
Paul de Gregorio, Rally (GB)
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Spoluorganizátori konferencie:



Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie:

Partneri

Mediálni partneri
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I'm deeply impressed by the quality of the workshops and the event itself congratulations to you and your team, you're doing an excellent job! :)
Manès Kerschbaumer, little talks Fundraising (AT)
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>> Masterclassy
V rámci CEE Fundraising Conference sa uskutočnili
4 masterclassy s renomovanými expertmi z Veľkej
Británie a Maďarska.



Richard Radcliffe (GB): Legacy Giving – Do It Now And Do It Well



Marco Kuntze (GB), Anett Matkó (HU): How To Launch Your First
Successful Peer-To-Peer Fundraising Campaign
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Katalin Kovácsné Béres (HU): Start Your Corporate Fundraising Now!



Paul de Gregorio (GB), Amy Cameron (GB): Building Big Digital
Movements: How Charities Can Apply The Strategies And Tactics
Of Movement Building To Engage The Public At Scale

Všetkých masterclassov sa zúčastnilo celkovo 98 účastníkov konferencie.
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>> Central and Eastern European
Leadership Development 2019:
Leaders of Tomorrow



V roku 2019 organizovalo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s Českým
centrom fundraisingu piaty ročník projektu rozvoja líderských zručností
v strednej a východnej Európe Leaders of Tomorrow.



V októbri sa tiež stretla skupina účastníkov z predchádzajúceho ročníka, aby
reflektovala predchádzajúci rok a svoju skúsenosť s vlastným rozvojom.



Ďalší ročník odštartoval 5-dňovým stretnutím v čase 27.10.-1.11.2019 v Hoteli
Zochova chata v Modre-Piesku. Program pokračoval individuálnym mentoringom
účastníkov ďalších 12 mesiacov.



Programu sa za účasti svetových mentorov zúčastnilo celkovo 18 lídrov z 12
krajín: Brazílie, Česka, Chorvátska, Gruzínska, Maďarska, Nemecka, Rumunska,
Ruska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska a USA.



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



Viac informácií: www.ceeleadership.org/2019
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>> Klub fundraiserov


V roku 2019 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 2019 stretol štyrikrát.



Hosťami na stretnutiach boli:
Peter Šíma (AboveX Digital), Vanda Hlaváčková a Peter Jančárik (SeeSame)
a Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu). Jedno stretnutie Klubu bolo
venované vzájomnému zdieľaniu skúseností z vianočných kampaní.
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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.

V roku 2019 mal Klub fundraiserov 9 organizačných členov:
Amnestry International Slovensko, Červený nos CLOWNDOCTORS, Junior
Achievement Slovensko, Lymfoma Slovensko, Nadácia ADELI, Nadácia Pontis,
Nadácia pre deti Slovenska, Tvorivá dielňa, Via Iuris
a 6 jednotlivcov: Katarína Hulmanová, Mirka Ľachká, Irma Kisková, Zuzana
Kušová, Zoltán Rózsa, Ivan Vnuk.



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


V roku 2019 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní
špecializovaných vzdelávacích kurzov.



Ponúkli sme vzdelávací kurz Fundraising pre začiatočníkov (11.-12.4.2019
v Bratislave), ktorého sa zúčastnilo 6 účastníkov.



15.4.2019 sme školili základy fundraisingu pre účastníkov dlhodobého
vzdelávania Spoločenstva Ladislava Hanusa.



V spolupráci s Nadáciou Pontis sme organizovali 22.10.2019 jednodňový kurz pre
účastníkov programu Generácia 3.0 kurz Získavanie zdrojov od jednotlivcov a
firiem.



Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy

>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou
asociáciou


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



21.-22.11.2019 sme sa zúčastnili výročného valného zhromaždenia v nórskom
Osle. Stretnutie pokračovalo dvanástym výročným zdieľaním fundraisingových
zručností pod názvom Social Impact Measurement, na ktorom sa zúčastnili
zástupcovia z rôznych krajín Európy.
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Na stretnutí správnej rady EFA, ktoré predchádzalo tomuto stretnutiu, bol
Eduard Marček zvolený za prezidenta Európskej fundraisingovej asociácie. Svoj
mandát bude vykonávať do novembra 2021.

Viac informácií: www.efa-net.eu

>> Fundraising Convention 2019


V roku 2019 sa SCF opätovne zúčastnilo najväčšej
fundraisingovej konferencie v Európe, ktorú za tri
dni navštívilo skoro tritisíc fundraiserov - Fundraising Convention 2019, ktorú
v dňoch 1.-3.7.2019 v Londýne organizoval britský Institute of Fundraising.



Viac informácií: www.fundraisingconvention.uk
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>> 39. medzinárodný fundraisingový kongres
v Holandsku


Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 2019
zúčastnilo najlepšieho stretnutia fundraiserov
z celého sveta, ktoré v dňoch 15.-18.10.2019
v holandskom Noordwijkerhoute organizovala britská The Resource Alliance.



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

>> Konzultačné služby


Slovenské centrum fudraisingu poskytovalo aj v roku 2019 profesionálne
konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania
zdrojov viacerým organizáciam.
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>> Finančná správa za rok 2019
Stav majetku a záväzkov




Aktíva k 31. 12. 2019
 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY
 VÝROBKY
 POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY
 INÉ POHĽADÁVKY
 POKLADNICA
 BANKOVÉ ÚČTY
 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ
Aktíva spolu:

1 639 EUR
831 EUR
130 EUR
237 EUR
2 EUR
260 EUR
73 186 EUR
603 EUR
76 888 EUR

Pasíva k 31. 12. 2019
 NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
MINULÝCH ROKOV
 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
Pasíva spolu:

19 292 EUR
-10 101 EUR
3 277 EUR
64 419 EUR
76 887 EUR

Výkaz ziskov a strát




Náklady k 31. 12. 2019
 SPOTREBA MATERIÁLU
 CESTOVNÉ
 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
 OSTATNÉ SLUŽBY
 MZDOVÉ NÁKLADY
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE
 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY
 OSOBITNÉ NÁKLADY
 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY
 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU
 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM
Náklady spolu:

2 964 EUR
3 185 EUR
5 996 EUR
64 088 EUR
2 312 EUR
822 EUR
13 EUR
40 339 EUR
455 EUR
500 EUR
400 EUR
121 074 EUR

Výnosy k 31. 12. 2019
 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB
 INÉ OSTATNÉ VÝNOSY
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ
 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB
 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
Výnosy spolu:

46 440 EUR
1 EUR
41 242 EUR
22 457 EUR
1 125 EUR
111 265 EUR
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Výsledok hospodárenia pred zdanením:
 DAŇ Z PRÍJMU
Výsledok hospodárenia po zdanení:

-9 809 EUR
294 EUR
-10 103 EUR

Spracoval Eduard Marček 16. 6. 2020.
Neoznačené fotografie zhotovil © Martina Šimkovičová a Eduard Marček.
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