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Z ČINNOSTI AVPO ČR

S koncem roku 2014 byl ukončen projekt „Finanční stabilita neziskové organizace 
– klíč k její dlouhodobé udržitelnosti“, který AVPO ČR mohla zrealizovat díky 
podpoře z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). 

Rozvojový projekt pro naše 
členské organizace dorazil do 
cíle – fundraiseři pracují dál!

Záměrem projektu bylo posílit finanční stabilitu 
pěti členských organizací AVPO ČR, které 
se do projektu od července 2013 zapojily. 
V jednotlivých organizacích vznikly strategické 
a rozvojové plány a byla v nich vytvořena 
stálá pozice fundraisera. Prostředky z OPPA 
umožnily, že jsme mohli zapojeným členským 
neziskovkám přispívat na platy fundraiserů, 
což samozřejmě ulevilo jejich napjatým 
rozpočtům, a fundraiseři se zároveň mohli 
plně soustředit na náplň své práce, kterou 
je zajišťování zdrojů pro rozvoj organizace.

Vzhledem ke stále se snižující podpoře 
z veřejných zdrojů byl důraz kladen zejména na 
rozvoj individuálního a firemního fundraisingu. 
Proto také na podzim roku 2013 absolvovali 
fundraiseři školení na téma měření dopadu 
činností neziskové organizace, na kterém se 
seznámili s možnostmi, jak posoudit efektivitu 

práce jejich neziskovky a obhájit tak její 
důležitost před potenciálními podporovateli. 
V problematice tzv. impact measurement je 
proškolil zahraniční odborník Ivan Cooper 
z irské organizace The Wheel. Na podzim 
2014 byla vzdělávací část projektu rozšířena 
o praktický workshop na téma organizační 
kultura. Lektorka Olga Medlíková předávala 
účastníkům poznatky o tom, jak se dá 
s organizační kulturou vědomě pracovat, a jak 
ji lze využít pro rozvoj a posílení dlouhodobé 
udržitelnosti nebo finanční stability organizace.

Na konci roku 2014 měli fundraiseři 
možnost diskutovat s marketingovým 
specialistou a odborníkem na rozvoj firem 
Jiřím Jemelkou, který je též autorem knihy 
„Prodej – dřina nebo hra“. Společná debata 
se týkala hlavně toho, jak mohou fundraiseři 
zlepšovat svoje vyjednávací a prodejní 

dovednosti. Zmiňovanou knihu si všichni 
zúčastnění odnesli jako předvánoční dárek.

Za rok a půl vzájemné spolupráce s AVPO 
ČR měly zapojené členské organizace 
možnost vybudovat základy pro další 
rozvoj vlastního individuálního a firemního 
fundraisingu. Doufáme, že na těchto 
základech budou stavět v následujícím roce, 
do kterého jim přejeme hodně úspěchů. 

Alena Sladká
Projektová manažerka AVPO ČR 

S fundraisingem je to podobné jako s dolováním zlata, musíte zkrátka vědět, jak na to! 
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