
FUNDRAISING – FORMY, METODY, STRATEGIE… 

 

Pojem fundraising, pocházející z anglického jazyka, ještě nenašel svůj odpovídající 

jednoslovný ekvivalent v jazyce českém. Doslovný překlad může znít: „zvyšování fondu“, 

neboli finančního obnosu, určeného k určitému cíli. V dnešním pojetí NNO má tento pojem o 

něco širší význam. Je jím míněno například: 

 

 Fundraising jako obor a s ním spojené speciální metody a postupy, kterými se snaží 

získávat finanční a jiné další prostředky potřebné pro činnost organizace neziskového 

sektoru. 

 

 Fundraising jako věda, o tom, jak získat na svou stranu druhé a přesvědčit je o 

potřebnosti a nutnosti naší organizace pro celou společnost. 

 

 Fundraising jako nástroj, jehož pomocí můžeme druhé podnítit k dobrým skutkům a 

získat jejich zájem, čas a důvěru. (Fundraising v neziskových organizacích, 2002)  

Stejně jako nemá výraz jednoslovný český ekvivalent, nemá ani jednu platnou a obecně 

přijímanou definici. Z výše uvedených tří definic fundraisingu vyplývá, že jeho cílem není 

pouze získat jednorázově co nejvíce peněz, spíše jde o dlouhodobou práci se zdroji a 

jejich rozšiřování pro zajištění konkrétní činnosti a naplnění poslání organizace 

(Ledvinová, 2009).  

 

Fundraising je často označován jako marketing neziskových organizací. Základem 

fundraisingové strategie je fundraisingový plán, s jehož použitím je fundraising úspěšný. 

Schopnost umět se obrátit na správné lidi, se správným fundraisingovým produktem, za 

správnou cenu, být na správném místě, ve správnou chvíli, se správnou nabídkou, tvoří tzv. 

fundraisingový mix. Pro co největší úspěch fundraisingu je třeba uvést všechny tyto složky 

v soulad.  

 

Pro dobrý fundraising je klíčová dobrá komunikační strategie, která je základnou pro to, aby 

fundraising byl funkční. Organizace si musí získat důvěru, což činí právě i komunikací 

s veřejností. Každý člověk, který se s ní setká, si na ni udělá vlastní názor, který se šíří dál a 

vytváří to, čemu říkáme „pověst“. Pověst je pro organizace v neziskovém sektoru velice 

důležitá mj. i proto, že v komunitě, mezi níž je ona pověst rozšířena, si nezisková organizace 

hledá své donory. Proto by organizace měly komunikaci věnovat pozornost, komunikovat 

vědomě, cíleně, soustavně a hlavně by měly synchronizovat svá slova a činy. 

 

Fundraising se řídí několika zásadami, jejichž význam se v očích různých autorů liší. 

Získávání příznivců - Získat si důvěru jednak dárců, jednak příznivců pro svou činnost, tedy 

zásada, kdy lidé dávají lidem, ne jedna organizace druhé (Ženíšek, 2003). Fundraising jde 

ruku v ruce se vzděláním. Fundraising znamená též „prodávat“ - smyslem je doslova 

usilovat o to, aby všichni něco získali. Organizace získá podporu a donátor pocit uspokojení 

či uznání. Fundraising je rovněž i etickou disciplínou - na prvním místě etického kodexu 

pro jednání s dárci je informovanost o darech a jejich využití. Mezi základní pravidla patří 



pravdivé informování, účelné a hospodárné využití daru a dodržování pravidel pro ochranu 

osobních údajů. Ukazuje se, že platí zásada „Nedostanete, oč nepožádáte“ - Norton 

(2003) ji doplňuje výsledkem průzkumu, z něhož plyne, že hlavní důvod, proč lidé 

nepřispívají neziskovým organizacím, je ten, že je nikdo nepožádal. Na závěr je potom nutné 

nezapomenout poděkovat (Němeček, [200?]) 

 

FORMY FUNDRAISINGU 

Fundraising se může realizovat v různých formách:  

1. Individuální fundraising – sem patří získávání finančních prostředků od jednotlivců 

formou daru (který je peněžitý nebo věcný), veřejná sbírka, loterie, dobročinná aukce, 

DMS (dárcovská SMS), individuální dobrovolnictví nebo odkaz v závěti. 

2. Firemní fundraising – jde o oslovování podniků a firem, při kterém se zaměřujeme na 

získání prostředků, a to darů (peněžitý či věcný), financí z dobročinné aukce, reklamy, 

propagace, taktéž usilujeme o firemní dobrovolnictví, zapůjčení prostor či techniky, 

zapůjčení pracovníků (např. pro pomoc s účetnictvím, přípravou strategického plánu, 

s využitím marketingu pro rozvoj činnost). K firemnímu fundraisingu patří i slevy při 

nákupu zboží a využívání služeb. 

3. Fundraising od státních donátorů – jde o získávání prostředků formou projektů statní 

správy a místní samosprávy. 

4. Nadace, nadační fondy – prostředky získávané formou projektů, nadační 

příspěvek/grant, dotace. 

5. Evropská unie – prostřednictvím jejích zakázek a projektů. (Hloušek, 2007) 

 

ZÁKLADNÍ METODY FUNDRAISINGU  

Uveďme nyní základní metody fundraisingu: 

a) Osobní setkání   

Osobní kontakt realizovaný prostřednictvím osobního setkání je neúčinnější metodou 

fundraisingu. Vyžaduje podrobnou znalost úspěšného jednání, znalost asertivního chování a 

dostatek zkušeností a řečnickou obratnost. Jedná se o časově nejnáročnější metodu. 

(Fundraising v neziskových organizacích, 2002) 

Pro úspěšné jednání je potřeba dodržovat několik zásad jednání s dárcem: 

 Nežebrat, ale nabízet. 

 Netlačit na dárce, nic mu nenutit a v žádném případě nevyhrožovat. 

 Sami musíme naší činnosti věřit, pak teprve můžeme přesvědčit druhé. 

 Podnítit důvěru. 

 Uvědomit si, že získáváte zejména člověka. 

 Být konkrétní, tj. zmínit konkrétní částku (požadavek) na konkrétní věc. 

 Být uvolnění, upřímní. Úsměvem se nic nezkazí. (Hloušek, 2007) 



 

Pokud má organizace vytipováno, koho oslovit, a navázala první kontakt, následuje přímá 

žádost o podporu. Podstatné je vědět, co organizace potřebuje a o kolik dárce požádá. 

Stěžejní pro žádající organizace je mít dobré jméno a důvěryhodný projekt. (Rektořík a kol., 

2001) 

 

Osobní rozhovor s potenciálním dárcem lze rozdělit do několika fází: 

1. Představení – v úvodu by mělo zaznít představení sebe a svého postavení 

v organizaci, úvodní hovor má být veden v příjemné a uvolněné atmosféře. 

2. Prezentace organizace – organizace má být charakterizována jasně a výstižně – 

zmínit její historii, poslání a vize do budoucna. Důležité je mít s sebou propagační 

materiály. V této fázi sdělujeme, proč jsme vhodnými kandidáty na příjem daru právě 

my a naše organizace. 

3. Vtažení dárce do problematiky – vhodné je definovat cílovou skupinu, problematiku 

jedinců ve společnosti a možnosti řešení. Zároveň se musíme stále ujišťovat, zda 

nám dárce porozuměl, vnímat jeho stanoviska a přiklonit si ho na svou stranu. 

4. Tah na branku – zde se jedná o konkrétní vyslovení požadavku. 

5. Rozloučení – v případě odmítnutí se důstojně rozlučte a neberte to jako osobní 

prohru. Při získání dárce na svou stranu si vezměte kontaktní údaje a slibte, že bude 

pravidelně informován o vaší činnosti. 

6. Být stále v kontaktu – nejpozději do týdne je vhodné poslat krátký dopis 

s poděkováním za strávený čas. Je třeba respektovat vzájemné úmluvy a udržovat 

dobré vztahy. (Hloušek, 2007) 

Kromě výše uvedených zásad je potom nutné vyvarovat se možných chyb, které by mohly 

negativně ovlivnit naše úsilí při jednání. Jedná se především o nedůvěryhodné nepřátelské 

chování ze strany žadatele, vzbuzování pocitu viny a psychický nátlak na dárce. Příprava na 

jednání nesmí být chybná a podceněná. Důsledkem špatné přípravy může být, že se 

obracíme na nesprávnou osobu, svůj projev formulujeme nesrozumitelně, zaměřujeme se 

jen na získání financí apod. (Hloušek, 2007)  

Těmto chybám můžeme předcházet dobrou předchozí přípravou na jednání, zejména 

adekvátnímu porozumění věci a vlastnímu přesvědčení o správnosti našeho jednání. 

Důležité jsou také zkušenosti, empatie a uvědomění si, že „méně je někdy více.“ 

 

b) Veřejná sbírka  

Veřejné sbírky definuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a říká, že se jedná o 

„získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčitého 

okruhu přispěvatelů na předem stanovený veřejně prospěšný účel.“ Veřejně prospěšným 

účelem je míněn účel humanitární, charitativní, záměr přispívající k rozvoji vzdělání, 



tělovýchovy nebo sportu, ochrany kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.  

Podrobně se veřejné sbírce věnuje část „Formy dárcovství“. 

 

c) Telefonická kampaň   

Telefonické kampaně jsou z hlediska času méně náročné než osobní setkání a jejich 

prostřednictvím je možné oslovit více dárců. Nevýhodou však je právě ono neosobní setkání, 

kdy může docházet k unáhleným závěrům a rychlým odmítnutím ze strany potenciálních 

dárců. Dále se mohou objevit i nedorozumění, která jsou lépe objasnitelná při kontaktu tváří 

v tvář. Je pravděpodobné, že po úspěšném ukončení telefonátu dochází k dalšímu 

kontaktování dárce, jako osobní schůzkou, tak také v podobě děkovací dopisu či emailu. 

(Fundraising v neziskových organizacích, 2002) 

 

Pokud telefonicky žádáme přímo o schůzku, je dobré dodržovat ucelený postup 

komunikace: 

 Předem je nutné znát informace o organizaci (obchodní rejstřík, registr ekonomických 

subjektů, evropská databanka, internet). 

 Při vlastním telefonátu se žádá oprávněná osoba ke komunikaci a kontaktu 

s neziskovými organizacemi. 

 Stručné a výstižné představení organizace a vlastní osoby 

 Žádost o osobní schůzku 

 Ujištění dárce, že půjde o chvilku.  

 

d) Poštovní kampaň  

Prostřednictvím poštovní kampaně oslovujeme dárce pomocí dopisu (v dnešní době i formou 

emailu). Nelze jí ovšem dosáhnout stejného úspěchu jako u osobního setkání. Výhodou je 

oslovení většího počtu dárců. Při poštovní (ale v zásadě i elektronické) kampani je důležité 

graficky co nejlépe upravit obálku i obsah dopisu, aby zaujal co největší množství adresátů. 

Větší efektivity se dosahuje zajímavým a jedinečným nápadem – dobře tedy rozmýšlejme, co 

a komu pošleme.  

 

Svou roli hraje i forma vyjádření, jistá stylistická obratnost ve výraze. Stylistické nedostatky 

naopak působí na příjemce poštovní kampaně poněkud amatérským dojmem a nedělají tak 

dobré jméno celé organizaci.  

 

e) Inzerce  

V případě inzerce je kontakt dárce s organizací anonymní. Výhodou je však oslovení velkého 

počtu osob. najednou (Fundraising v neziskových organizacích, 2002) 

 

FUNDRAISONGOVÉ STRATEGIE 

 



Mal Marwickův model se skládá z 5 typů strategií, které můžeme pozorovat u organizací.  

 

 

 

 

 

Tento model může pomoci každé neziskové organizaci ujasnit si priority, kterými se chce a 

může aktuálně zabývat. Nelze totiž naplňovat více než jednu strategii v daný okamžik, 

krátkodobě je lze kombinovat jenom při přechodových obdobích. Je volbou každé 

organizace, jakou strategii si zvolí. Pokud si již zajistila např. viditelnost, může začít 

naplňovat jinou strategii.  

 

JEDNÁNÍ S DÁRCI 

 

Jednání s firemními dárci 

Při jednání s firemním dárcem je nezbytné, aby byl fundraiser přesvědčený o správnosti, 

prospěšnosti a potřebnosti své organizace a o tom, že prostředky, o které žádá, jsou pro 

organizaci nepostradatelné. Jak již bylo výše několikrát zmíněno, vždy je třeba mluvit jasně a 

žádat o konkrétní částku na konkrétní věc.  

 

Ze všeho nejdříve je nutné získat zájem dárce a porozumět jeho motivacím a znát jeho 

názory. Klíčové je potom si o dar opravdu říci. Nelze totiž očekávat, že nám dárce nabídne 

podporu sám od sebe. U firemního fundraisingu je výhodou získání každoročního daru nebo 

možnost rozšířit druh podpory. Firemní fundraising nám může pomoci k dalším dárcům. 

Nevýhodou jsou menší sumy daru na začátku spolupráce, každoroční dokládání 

prospěšnosti daru, náročná soustavná práce s dárcem, omezení činnosti dle názoru dárce.  

 

Firemní dárce může spoluprácí s neziskovou organizací stoupnout v očích veřejnosti. Tím, 

že poskytne dar, může zvýšit svůj kredit a oblíbenost mu může kromě široké veřejnosti 

narůst i u zaměstnanců a zákazníků. Důsledkem pro něj může být zvýšení prodeje výrobků 

či služeb, zlepšení spolupráce s veřejnou správou, osobní satisfakce. V případě, že dárce již 

jednou daroval, je důležité ho přesvědčit, aby ve svém konání pokračoval. 

 

Jednání s individuálními dárci 

Individuální dárcovství redukuje finanční závislost organizací na příspěvky z veřejných zdrojů 

či nadací, přináší prostředky na výdaje obtížně hrazené z jiných zdrojů – platy zaměstnanců, 

fundraising, investice. Rovněž umožňuje vytvářet finanční rezervu a přispívá k navázání 

užšího vztahu s veřejností.  
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Motivem individuálních dárců k poskytnutí finančního příspěvku může být starost o druhé lidi, 

také touha něco významného vykonat. Dále mohou cítit povinnost, pocit viny, nebo v tom vidí 

osobní prospěch, jsou požádáni nebo mají osobní zkušenost – týká se lidí, kteří již někdy 

využili služeb neziskové organizace. S darováním souvisí i určitý tlak ze strany veřejnosti a 

snaha přizpůsobit se okolí – lidé darují, neboť totéž činí většina jejich příbuzných nebo 

známých. (Hloušek 2007) 

Pokud chce fundraiser od někoho něco získat, musí znát jeho motivaci a vycházet z jeho 

potřeb. Dr. John Geier z katedry mezilidských vztahů univerzity v Minesotě popisuje základní 

principy motivace: 

 Nikoho nelze motivovat. 

 Lidé už jsou motivováni. 

 Pro to, co dělají, mají vlastní důvody, ne vaše důvody. 

 Tyto důvody jsou často jejich přednostmi.“ (Ledvinová, 2002) 

 

Podle obecných zásad fundraisingu by mělo být hlavním úkolem fundraiserů vyhledávat 

potřeby dárců a ty potom naplňovat prostřednictvím své organizace.  

 

Lidé přispívají finančním obnosem nebo jiným způsobem tehdy, když: 

 

 k tomu mají podstatný a neodkladný důvod, 

 jsou osobně zainteresovaní na výsledku podpořené aktivity, 

 vidí ostatní, jak časem i penězi přispívají na stejnou činnost, 

 vědí, že jim bude za jejich čin poděkováno, 

 vědí, že budou viditelně spojovaní s úspěšným projektem, 

 mohou si být jistí, že budou pravidelně informovaní o rozvoji organizace, 

 vědí přesně, na co budou jejich peníze použity, 

 vidí, že podpořená organizace má nadšení a odhodlání a že nepochybně získá 

peníze i od ostatních. 

 

Jednání s individuálními dárci bývá postaveno na systému velké skupiny malých dárců. Kdy 

ztráta jednoho či dvou nepoloží chod organizace na rozdíl od ztráty velkých dárců. 

(Fundraising v neziskových organizacích, 2002) 

 

Na závěr uveďme ještě citát: "Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají 

dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost si 

dokázat, že jsou toho schopni, nebo jim to umožňuje vyjádřit jejich přesvědčení a morální 

hodnoty.“ Henry Rosso 
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