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Diplomovou práci na téma Řízení neziskových organizací jsem si vybrala proto, že
neziskový sektor chápu jako důležitou součást společenského prostředí. Neziskový
sektor je vlastně velká skupina lidí, kteří jsou ochotni podpořit naše spoluobčany, kteří
mají nejrůznější zdravotní nebo sociální problémy, a pomoci jim překonat veškeré
nesnáze.
Tato práce se zabývá způsoby financování občanského sdružení Hestia.
Stručný přehled stávajících programů
¾ dobrovolnické projekty a programy
- Program Pět P (ve světě známý jako „Big Brothers, Big Sisters“), je největším a
„nejstarším“ programem. Je to program postavený na dobrovolném přátelském vztahu
dospělého dobrovolníka a sociálně či zdravotně hendikepovaného dítěte školního věku.
- Dobrovolníci v nemocnicích - program realizovaný ve spolupráci s regionálními
partnery ve zdravotnických zařízeních ČR Vzhledem ke specifice nemocničních
zařízení pokračují nadějně jednání o zařazení dobrovolnictví do zdravotnické
legislativy.
-

Program „Pro seniory“ - realizovaný ve spolupráci s regionálními dobrovolnickými
centry v 10 zařízeních pro seniory.

-

Nezaměstnaní jako dobrovolníci – program realizovaný ve spolupráci se Správou služeb
zaměstnanosti MPSV, Úřady práce a regionálními dobrovolnickými.

-

Dobrovolníci z komerčních firem – program navazující komunikaci a partnerství mezi
komerčními firmami a neziskovým sektorem. Smyslem programu je nejenom získat
materiální či finanční podporu neziskového sektoru od komerčních firem, ale také
nabídnout jejich zaměstnancům aktivní trávení času – dobrovolnictví, které má v tomto
případě složku nejen veřejně prospěšnou, ale i PR funkci pro danou firmu.
- Evropská dobrovolná služba - ve spolupráci s agenturou Mládež vysílá Hestia
v posledních dvou letech cca 8 mladých lidí ročně do zemí EU. Program je cenným
zdrojem zkušeností pro rozbíhající se implementaci zákona o dobrovolnické službě.
- Rozvoj občanských ctností – program Gabriel
- postavený na principu dobrovolnictví žáků a studentů. Výstupem z projektu je
metodika dobrovolnictví na školách.
- Make a Connection – PŘIPOJ SE - Je zaměřen na dobrovolnou činnost
neorganizovaných skupin mládeže, která navrhuje a uskutečňuje vlastní dobrovolnické
projekty.
- Povodně 2002 - 20. srpna 2002 se podařilo otevřít, ve spolupráci se sdružením YMCA
Praha, Kontaktní centrum pro dobrovolníky.
¾ Program rozvoje dobrovolnictví v České republice
- Dobrovolnictví v hlavním městě Praze
Práce s organizacemi - databáze organizací čítá nyní přes 100 pražských organizací,
které pomoc dobrovolníků využívají pro své klienty i pro fungování instituce.
Práce s dobrovolníky - skladba dobrovolníků zůstává více méně nezměněna,
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- Dobrovolnické programy a centra v České republice
HESTIA – Národní dobrovolnické centrum iniciovala v roce 2001 vznik koalice, která
byla vytvořena především pro zlepšení komunikace mezi spolupracujícími organizacemi
a dále pro zlepšení prezentace dobrovolnictví v ČR.
Získávání finančních prostředků donedávna probíhalo, podobně jako v jiných NNO,
pravidelným „surfováním“ po internetu a vyhledáváním grantových a dotačních
příležitostí, které by byly realizovatelné v souladu s posláním.
Finanční oporou byly v letech 1996 – 2003 zejména Nadace OSF a Ch. S. Mott
Foundation, dále Nadace ROS a dotace ministerstev, které pokrývaly převážnou část
finančních zdrojů. Vzhledem k plánovanému odchodu amerických nadací a zatím
nedořešené decentralizaci státních dotací je postavena před nutnost se fundraisingem
zabývat systematicky.
Od roku 2001 se snaží o získání nových zdrojů, prvním úspěchem bylo v roce 2001
uzavření tříleté smlouvy o spolupráci s Penzijním fondem České pojišťovny.
V této činnosti bude pokračovat v návaznosti na již realizovaný seminář projektu
„Spolupráce neziskových organizací s komerčním sektorem“. Celkově bude činnost v
tomto směru zaměřena na posun od státních a zahraničních (zejména amerických )
zdrojů směrem ke zdrojům v komerční sféře a EU. Doplňkovými zdroji mohou být
dotační řízení vypisovaná Hlavním městem Prahou, resp. jednotlivými městskými
částmi.
V rámci plánu rozvoje bylo připravováno výběrové řízení a vyškolení nového člena
týmu specializovaného na fundraising, včetně řady aktivit zaměřených na fundraising.
K přijetí fundraisera však nedošlo. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi je
připravována strategie budoucího postupu směrem k individuálnímu dárcovství a
veřejným sbírkám.
Strategický fundraising je z hlediska rozvojového plánu rozhodující pro stabilizaci
činnosti. Dlouhodobé plánování v oblasti financování, kromě výše uvedených změn ve
financování NNO, vyžaduje na příklad princip partnerství (SF EU) a kofinancování (SF
EU, dotace státu), dále některé programy plánované již jako víceleté (MŠMT ČR).
V posledních letech převážná část zdrojů pocházela z dlouhodobých projektů
financovaných zahraničními nadacemi, se kterými se nedá nadále počítat. Z těchto
důvodů bylo potřeba zpracovat novou fundraisingovou strategii reflektující stanovení
potřeb a budoucí rozvoj organizace, identifikaci potencionálních zdrojů, vyhodnocení
příležitostí na základě předchozí zkušenosti, vyjasnění limitů a stanovení dlouhodobé
perspektivy.
Byly zvoleny následující dlouhodobé cíle:
1) Další rozvoj programu „Partnerská spolupráce neziskových organizací s
komerčním sektorem“,
2) Stabilizace podpory ze státních zdrojů, zejména v oblasti dobrovolnické služby
jako akreditovaná organizace,
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3) Příprava na zapojení se do projektů podporovaných ze Strukturálních fondů EU,
4) Zpracování strategie spolupráce na projektech individuálního dárcovství.
Došlo k postupnému uskutečnění těchto cílů.
ad 1)
Uvedené aktivity prokázaly, že systematické budování partnerství s komerční firmou
může přinášet pro NNO její zviditelnění, finanční zisk i cenné zkušenosti s projektovým
managementem obecně. Proto spolupráci s komerčními firmami považuje Hestia za
klíčovou nejen z hlediska fundraisingu, ale i z hlediska PR a řízení organizace.
Dosud získaná částka ve výši 200 tisíc by se mohla přibližně zdvojnásobit.
ad 2)
Konečným výstupem je získání dotací na rozšíření programů zaměřených na vysílání
dobrovolníků do NNO. Dalším výstupem bude opět prohloubení spolupráce se
stávajícími regionálními dobrovolnickými centry a navázání spolupráce s dalšími
neziskovými organizacemi.
Částka získaná na akreditované projekty by mohla v roce 2005 vzrůst ze současných cca
370 tisíc Kč ročně na částku cca 500 tisíc Kč.
ad 3)
Po absolvování základních kurzů o SF EU a zhodnocení programů z hlediska priorit a
cílů EU pro období 2004 – 2006, kdy se bude ČR moci poprvé o podporu ze SF
ucházet, se Hestia může reálně zapojit do partnerství v projektech zaměřených na
aktivní politiku zaměstnanosti a snižování sociálního vyloučení ohrožených skupin
osob, a to konkrétně na základě principů a metod našeho programu „Dobrovolnický
program pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných“.
Výstupem této aktivity by byl partnerský podíl a finanční podpora projektu podaného
v rámci Strukturálních fondů EU. Část této podpory by byla určena na dílčí části
realizace projektu v regionech.
Dalším výstupem této aktivity je, kromě získání dotací, prohloubení spolupráce
s regionálními dobrovolnickými centry, a to v oblasti, která i v letech 2007 a dalších,
bude velmi pravděpodobně v centru pozornosti a podpory z fondů EU.
Samotné úspěšné zapojení se do projektů podporovaných SF EU je možno považovat za
úspěch fundraisingu, který přináší nové zkušenosti a zakládá na další podobné kroky do
budoucna
Finanční přínos uvedených projektů by mohl v příštích cca třech letech dosáhnout
částky cca 1,5 milionu Kč ročně.
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ad 4)
Výstupem této aktivity by měla být strategie uspořádání veřejné sbírky ve spolupráci
s dalšími neziskovými organizacemi tak, aby bylo možno tuto strategii realizovat ve II.
pololetí roku 2005 s opakováním v dalších letech.
Možná budoucí spolupráce na projektu individuálního dárcovství je průběžně
konzultována se sdružením Máme otevřeno, které má v tomto ohledu již několikaleté
zkušenosti.
Dále je sledován průběh akce Dárcovská SMS a jsou připraveny a zpracovány formální
náležitosti potřebné pro povolení a realizaci veřejné sbírky. Bude zvažován vhodný
scénář a dobu zapojení se do DMS.
Realizace přispívá k lepší komunikaci v týmu pracovníků Hestia i ke zvýšení
soudržnosti Koalice dobrovolnických iniciativ. Tato soudržnost je postavena na
společné metodice dobrovolnických programů a projektů, na řadě vzájemných dvou i
vícestranných kontaktech a přípravě společných projektů, a tedy i na větší šanci
společně dosáhnout na finanční zdroje.
Jako podstatná zkušenost se ukazuje, že člověk si má klást dlouhodobé a náročné cíle,
ale zároveň musí plnit řadu malých a pracných cílečků, aby se z těch velkých nestaly
vzdušné zámky.
Daleko náročnější se ukazuje získání dlouhodobého partnera ze sektoru komerčních
firem, ale i jako dlouhodobého donátora, který je k této roli nejen motivován, ale je i
přesvědčen o její prospěšnosti pro obě strany.
Na druhé straně bylo zaznamenáno snížení obav z přípravy projektů do SF EU.
Je příjemné zjištění, že většina aktivit se daří uskutečňovat, a to i v podmínkách
nerealizovaného přijetí fundraisera, tedy se stávajícím týmem Hestia.

