
Jak nastavit komunikaci, aby byla 

přidanou hodnotou fundraisingu 

 
Tomáš Jindříšek 



Komunikace, jak zaujmout 

veřejnost? 



Žijeme a pracujeme v bublinách… 



Lidé chtějí jednoduché věci 

??? 

Kouzlo jednoho tlačítka - zmizet 



Fundraising je dnes v neziskovkách záležitostí všech… 

Jak vypadá úspěšný fundraiser? 



Pojem komunikace 
„Koordinované 

použití mixu všech 

patřičných 

marketingově 

komunikačních 

disciplín, medií a 

nástrojů tak, aby 

bylo dosaženo cíle 

nebo souboru cílů 

 



Propagace – co neziskovky 

nejčastěji využívají a co by mohly 

Reklama 

(omezeně) & 

letáky, výročky, 

ostatní 

Online – web & 

sociální média 
PR Eventy 

Vytěžení 
možnosti 

partnerů (firem) 

Vytěžení 
možností 

individuálních 
dárců 

Vytěžení okolí, 

kde působí  

Sociální 
podnikání 



Trvale udržitelná komunikace 

Přínos, výsledek 

Úsilí 

Klasická reklama & běžný 

způsob 

Nové příležitosti 



Příběhem! Nejen fakty… 



Ve vinařství Hruška je skvělá 

atmosféra a všichni jsou tam 

moc milí… proč to není vidět i 

na jejich webu? Kde jsou 

majitelé? 

 

Vyprávějme příběhy… 



VÍNO HRUŠKA s.r.o. se sídlem v 

Blatničce jsme založili v lednu roku 

2007. Již 8 generací si v rodině 

předáváme cenné zkušenosti a rady 

v oblasti pěstování vinic a výroby 

vína. Dnes v obci Blatnička ve 

vinařské podoblasti Slovácké 

obhospodařujeme 56 ha vinic, kde 

se snažíme využít místního "Terroir" 

k výrobě kvalitních a odrůdově 

charakteristických vín z této oblasti. 

 

Rada: Návštěvník a čtenář musí 

dostat chuť! 

 

Proč tam není toto? 

Trend lidský přístup 



O nás 

Vítejte na stránkách první nestátní neziskové organizace v Olomouci! Naše 

služby poskytujeme nepřetržitě od ledna 1990. 

Představujeme se 

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů je spolek, který se snaží 

poskytovat pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv důvodů octl v akutní nouzi. 

Spolupracuje se všemi, kdo mají aktivní zájem o řešení sociálních problémů 

a rozšiřuje prostor pro vzájemné porozumění a solidaritu mezi lidmi.  

 

VERSUS 
 

Každé sté dítě narozené v ČR má nějakou formu autismu 

 

Zaujměte! Vytáhněte podstatné 



Proč komunikace nefunguje? 

Možná nikdo nechodí na tvůj web, protože je o tobě… 



Zjednodušte komunikaci… 

•Méně je více, buďte struční 

•Na druhé straně „sedí“ 
normální člověk ne grantový 
úředník… 

•Používejte srozumitelný 
jazyk 

•Vytvořte pozitivní 
diskriminaci vybraných 
informací… (nedávejte 
všechno všem…) 

•Řekněte si, co chcete 
(imperativ!) 

•Motivujte lidi 



Nejen logikou, ale i emocemi 



Forma Realita dnes? 



Na formě a designu záleží 



Velké vizuály a fotografie.. 



Formou a designem 





Jahoda – původní web, dále 

redesign… 



















Navoďte atmosféru… 



Kdo se má vyznat v džungli? 



Vytáhněte to nejdůležitější 



Web Strom Roku – vítěz Být vidět 

http://www.stromroku.cz/






Odložte masku! 

Buďte to vy! 







Buďte odvážní 



Odlište se, máte mnoho konkurentů! 

drama-namesti.wmv


Nápad & Interakce - Vozejkmap 



Případová studie  

 „Věk se neříká“ 

Televize 

Webová stránka 

OOH 

Print  

 

https://www.youtube.com/watch?v=

UIGfgzdg3zI  
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Uchazeči o zaměstnání často narážejí na skleněnou zeď – personalisté mnoha firem jejich 

životopisy odkládají, sotva se podívají na datum narození. Lidé z rizikových věkových skupin 

tak mnohdy padají do dlouhodobé nezaměstnanosti se všemi negativními důsledky, které to 

přináší. 

ŘEŠENÍ 

Nechtěli jsme vyrobit standardní nudnou eurokampaň.Ve spolupráci s Poradnou pro 

občanství, občanská a lidská práva jsme se rozhodli na problém upozornit jinak, aby se firmy 

chytly za nos a otázku na věk v CV považovaly za stejně neslušnou, jako je například otázka 

na plánování dětí nebo sexuální orientaci. Proto jsme se ve spotu vrátili do atmosféry raných 

devadesátek. Jsme svědky telefonátu, kdy šíbr ve fialovém saku verbuje bílého koně na 

nějaký kšeftík, a věk ho samosebou zajímá. Běžnou součást praxe mnoha českých korporací 

tak mentálně řadíme mezi dobová buranství, kterých jsme se snad už zbavili. České televizi 

se spot líbil natolik, že si ho vybrala do vysílání jako podporu nevládním projektům. Na 

sociálních sítích ho za měsíc zhlédlo přes 130 000 lidí! Slogan kampaně „Věk se neříká!“ si 

jako svůj titul zvolila i konference o agismu, pořádaná pro odborníky z oblasti HR. 

Desítky významných firem (např. Česká pošta, Jobs.cz, práce.cz) se připojily ke 

stejnojmennému online manifestu, a tím otázku na věk nadobro vyřadily ze svých formulářů 

pro uchazeče. 

HLAVNÍ PARAMETR ÚSPĚCHU 

Desítky českých firem se dobrovolně zavázaly respektovat manifest proti věkové diskriminaci.  

 

VĚK SE NEŘÍKÁ 

DESÍTKY ZAPOJENÝCH FIREM 

 



Daruj správně 
 
 
•Vybraných 15 miliónů Kč 
•180 zapojených 
neziskovek 
•27.000 fanoušků na 
Facebooku 
•Cena Effie, Internet 
Effectiveness Awards, 
PIAF, Český Direkt 
 

          
 

Daruj správně kampaň 

    



Dárci a podporovatelé: Akce 

pro ně, newslettery, 

databáze, zhodnocení darů… 

jste součástí jejich životů! 

 

Vytěžte kontakty partnerů, 

firem, lidí okolo vás, okolí 

Buďte ve spojení dárci a dobrovolníky 



Příklad Forum Asistence 



Video je dnes důležitá forma příběhu 



•Zvedák pro ošetřovatelský provoz hospice 

https://www.youtube.com/watch?v=G7ALFkMZN-o 

 
•Městská farma v otevřené zahradě 
https://www.youtube.com/watch?v=0kciy9vHe7Y  
 

•Dřevořezba jako terapie 
https://www.youtube.com/watch?v=_U5ekBvPUco  

 

 

 

 

 

 

•Jak ne… 
https://www.youtube.com/watch?v=FGKCCAzzJB0  

 

 

Příklady videí – i amatérská mají šanci 
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Stanovte si cíle… 

informace široké veřejnosti  

& 

edukační činnost 

akvizice pracovníků, 

dobrovolníků 

základní prezentace 

vaše identita 
(informační povinnost) 

servis klientům & akvizice klientů 

získávání 
prostředků, darů 

Příklady cílů 
 

• Posílení image (povědomí) a 
dobrého jména organizace 

• Oslovení nových partnerů, 
zvýšení příjmů z příspěvků a 
darů 

• Zvýšení počtu spolupracovníků 

• Dostat se k těm, kteří danou 
pomoc potřebují 

• Navázat komunikaci s dárci 
(novinky, diskuse, chat, 
newsletter sociální sítě) 

• Navázat komunikaci s klienty a 
partnery 
(novinky, diskuse, chat, 
newsletter sociální sítě, 
extranet) 

 



Máte mnoho cílových skupin… 

klienti 

státní správa  

samospráva 

spřízněné 

organizace 

novináři 

potenciální dárci / 

sponzoři široká 

veřejnost 

partnerské 

organizace 

vychovatelé, šiřitelé 

osvětové činnosti… 



Sociální média pomáhají sociální sféře 



1.Aktuálnost 

2.Redakční plán 

3.Cílová skupina 

4.Reklama 

5.Integrace do webu 

Co je důležité u sociálních médií 



Bonus tip: Internet a sociální média: 

zapojte mladou generaci dobrovolníků 



1. Mějte atraktivní 
formu 

2. Vytvořte 
příběhy na web a 
sociální média a 
vlastně všude 

3. Komunikujte s 
dárci, mějte s 

nimi vztah 

4. Zapojte 
expertní 

dobrovolníky 

5. Využijte 
moderní nástroje 
na komunikaci i 

pro dary 

Jak nastavit komunikaci, aby byla přidanou 

hodnotou fundraisingu 



1. Řekněte si co potřebujete a nestyďte se za to! 

2. Vytvářejte příběhy a videa 

3. Zaveďte moderní dárcovské metody, nespoléhejte jen na 

převody na účet 

4. Nedávejte pobídky k darům jen na jedno místo. Dejte to všude, 

kde se hodí (podstránky apod.). Lidé spíše podpoří konkrétní 

příběh než obecné informace 

5. Nebuďte zbytečně formální. Individuální dárce není odborná 

komise! 

6. Konkurence je velká – zkuste být jiní, vymyslet něco navíc 

7. Podporujte kontinuální dárcovství nebo na vás lidé zapomenou 

– kluby, apod. 

8. Vytvořte si databázi kontaktů a komunikujte s nimi (newslettery, 

online výroční zpráva, zpráva o hospodaření s dary) 

9. Aktivujte sítě – sociální a dobrovolníky, kteří budou šířit vaše 

myšlenky a žádosti dále 

Tipy pro individuální dárcovství 



Tipy pro přihlášky ČSOB pomáhá 
regionům 

• Zajímavý projekt, který chytne za srdce nebo rozum – je blízký 
případným dárcům 

• Krátký, vtipný a výstižný název projektu 

• Srozumitelný popisek vysvětlující, na co chceme peníze využít 

• Tématické fotografie 

• Webová stránka přímo ke konkrétní přihlášce / projektu (příklad – 
(příklad Citadela Park, www.my-litvinov.cz) 

• Nápadité video 



Příklady úspěšných příběhů 



Jak ne - Krátce a stručně! 

• Oprava, restaurování a vybavení kostela sv. 
Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou – 
památníku zátopové oblasti Želivka 

• 3x naděje: Naděje pro imobilní seniory 

trpící demencí, naděje pro pečující, 

naděje pro rodiny a blízské klientů 

Domova seniorů Třeboň 



aneb příběh doporučené literatury pro studenty… 

Myslete „out of box“ 



Shrnutí… 



Navštivte mě v 

kavárně Dark Side 

Tomáš Jindříšek 

+420 724 105 416 

tomas.jindrisek@dark-side.cz 

 

 

 


