
 

 

 

 

Příloha I. – kategorizace charakteristik komunitních nadací  

A) Obsluhuje geograficky vymezenou oblast:  

1)„Usilují o zlepšení kvality života v definované geografické oblasti“. 

2) „Vymezena územím: konkrétní specifickou oblastí, typicky město či region“. 

3) „Obsluhují konkrétní geografickou komunitu či lokalitu“ 

4) „Působí na vymezeném území a její činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh 

lidí, kteří se nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je a nebo byl, s tímto územím spojen, 

komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit“. 

5) Její oblast aktivit je geograficky definována k městu, venkovské oblasti či regionu. 

6) „Nezávislá, charitativní, filantropická organizace obsluhující definovanou geografickou oblast, 

která buduje jmění k splnění potřeb místních komunit.“ 

7) „Funguje ve specifické geografické oblasti“ 

B) Znalá oblasti, kterou obsluhuje:  

1)„Znalá: má důkladné znalosti o prostředí svého geografického území, které obsluhuje, včetně 

potřeb, příležitostí, lidí a institucí“. 

C) Nezávislá  

1)„Jsou nezávislé na kontrole či vlivu od jiných organizací, vlády a donorů“. 

2)„Nezávislá: je samostatnou právní entitou, provozovanou výhradně na dobročinné účely, je 

nezávislá na kontrole či vlivu jiných organizací, vlády či dárců“. 

3)Je ekonomicky a politicky nezávislá. Není vázána k žádné víře či politické straně. 

4)Relativně nezávislá v rozhodování jak nejlépe využít tyto fondy ke splnění potřeb komunity. 

5)„Nezávislá, charitativní, filantropická organizace obsluhující definovanou oblast 

6) „Je nezávislou filantropickou organizací“ 

D) Řízena radou místních občanů:  

1)„Jsou řízené výborem občanů široce odrážejícím komunitu, kterým slouží“. 

2) Má několik skupin (ředitelé, kontrolní orgány, aj..), jež umožňuje členům komunity řídit a 

monitorovat výkon nadace.   

3) Je řízena radou dobrovolníků, znalých jejich komunity a zapojených do občanských událostí. 

4) Má místní lidi jako vůdce v organizaci 

E) Poskytovatel grantů pro organizace a jednotlivce: 

1)„Poskytuje granty jiným neziskovým skupinám, aby oslovila širokou škálu vznikajících a měnících se 

potřeb komunity“. 

2)„Poskytuje granty.  

3) „Provozuje širokou škálu grantových programů, které splňují identifikovanou potřebu 

komunity a prokazují dopad“.  



 

 

 

4) „Vytváří granty“  

F) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců  

1)„Usiluje o budování stálého zdroje pro komunitu, nejčastěji skrz vytvoření svěřených fondů od 

široké škály donorů, včetně místních občanů, korporací, vlády, jiných nadací, neziskovek“.  

2)„Flexibilní: přijímá různé formy příspěvků od všech dárců. Darované prostředky umožňují nadaci 

plánovat dopředu a řešit dlouhodobé problémy v komunitě, poskytuje finanční stabilitu pro nadaci a 

její příjemce“. 

3) „Jmění komunitních nadací je tvořeno od mnoha dárců“ 

4)„Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získává a sdružuje za tímto účelem 

prostředky z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření 

nadačního jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů komunity“. 

5)„Neustále hledá zdroje od široké škály dárců, aby se budovaly dotované, aj. fondy.“ 

6) „Flexibilní, trvalá sbírka fondů podporovaná širokou škálou donorů. 

7) „Vyhledává místní dary, buduje nadační jmění, získává finanční prostředky pro poskytování grantů 

každý rok“ 

8) „Buduje trvalou sbírku darovaných fondů od mnoha dárců“ 

G) Vůdce komunity (na úrovni různých problémů komunity) 

1)„Angažuje se v široké škále komunitního vůdcovství a aktivit partnerství, slouží jako katalyzátoři, 

organizátoři, spolupracovníci a zprostředkovatelé k vyřešení problémů a k rozvoji řešení pro důležitá 

komunitní témata“. 

2) „Řeší širokou škálu potřeb a zájmů komunity“ 

3) „Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity“ 

4) „Je vůdcem komunity v místní oblasti 

5) „Má závazek poskytovat vůdcovství ve všudypřítomných komunitních problémech“ 

6) „Působí pro komunitu jako finanční zprostředkovatel; rozvíjí komunitu.“  

7) „Ujímá se vůdcovství komunitních aktivit, aby splnila široké spektrum současných a 

dlouhodobých potřeb ve své dané oblasti“. 

H) Transparentní politika a odpovědnost:.  

1)„Má otevřené a transparentní politiky a praktiky týkající se všech aspektů jejich operací a jsou 

zodpovědné komunitě informováním veřejnosti o jejich účelu, aktivitách a finančním stavu na 

pravidelné bázi“. 

2)„Odpovědná: má otevřenou a transparentní politiku a postupy týkající se všech aspektů její činnosti 

a informuje širokou veřejnost a dárce o svých cílech, činnostech a finanční situaci pravidelně“. 

3) „Komunitní nadace provádí své aktivity transparentně 



 

 

 

4)„Je v souladu s příslušnými právními předpisy a kodexy praxe, přejímá dobré pracovní postupy, 

zahrnuje rovnost a rozmanitost ve všech aspektech její práce. Má dohodnutý soubor klíčových 

dokumentů, politik a procedur, které jsou pravidelně přezkoumávány“. 

„Splňuje požadavky účetního výkaznictví a udržuje přesné finanční údaje a kontroly. Efektivně využívá 

IT systémy pro vytvoření klíčových údajů o finančním řízení a zpráv“. 

„Má zásady pro investice finančních prostředků a podpůrnou finanční strategii“. 

5) „Je odpovědná místním lidem“ 

CH) Inovační:  

„Inovační: neustále hledá nové nápady a přístupy při práci s dárci, neziskovými organizacemi a 

širokou veřejností“. 

I) Průvodce dárců: 

1)„Poskytuje služby donorům, aby jim pomohla dosáhnout jejich filantropických cílů“. 

2)„Může poskytovat službu dárcům, kteří respektují její charitativní zájmy, její potřeby a nabídky 

příležitostí zapojit dárce jinými způsoby.“ 

3)“Má závazek pomáhat dárcům identifikovat a dosáhnout jejich filantropických cílů 

4)“Slouží potřebám donorů“. 

5) „Nabízí příležitost dárcům, aby skrz jejich dar byla udělána změna do budoucnosti“ 

6) „Poskytuje služby těmto dárcům“ 

J) Zhodnocování nadačního jmění:  

1) „Musí stále zvyšovat svoje nadační jmění. Tím dává všem občanům, kteří se cítí vázáni k určitému 

městu či regionu, a kdo schvaluje cíle nadace, příležitost k dárcovství do fondu“. 

K) Věrnost smyslu "komunity 

1)“Věrná smyslu „komunity“, která má přednost před individuálními zájmy“ 

L) Aktivní zapojení občanů komunity:  

1)“Aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů potencionální hráče a aktéry“. 

2)“Podporuje projekty, které se opírají o občanskou participaci či pomáhají ostatním, aby si pomohli 

sami. Tím nadace usiluje o podporu nové formy sociálního závazku. Komunitní nadace umožňuje 

aktivní účast.“ Realizuje jejich projekty veřejně a také řídí veřejné vztahy, aby dala všem občanům 

v regionu příležitost zapojit se v projektech.“ 

M) Koordinace místních sítí jiných neziskových organizací:  

1)Může koordinovat místní síť jiných neziskových organizací v rámci města či regionu.“ 

N) Průběžná finanční podpora od několika dárců:  

1)„ Aby byl zachován jejich daňový status jako veřejná charita, musí prokázat, že dostávají 

průběžnou finanční podporu od několika dárců“. 

O) Vytváří vize a společné cíle komunity:  



 

 

 

1)„Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá 

k vytváření podmínek umožňující řešení pociťovaných problémů“. 

2) „Ovlivňuje široké spektrum městského a regionálního života, v prvé řadě jeho zlepšení, proto její 

cíle musí být široké“ 

3)„Má jasně vymezené potřeby a analýzy dopadu což informuje o jejím budoucím směru; 

 „Mohou prokázat jasný účel; směr a cíle; ambice; zaměření; stanovení priorit; dopad na sociální 

příčiny. „Má komplexní tříletý strategický plán, stejně jako roční obchodní plán. Existují příslušné 

struktury jak zajistit efektivitu a existují důkazy o účinnosti angažovanosti zúčastněných stran a zpětná 

vazba“. 

P) Posiluje komunální bydlení:  

1) Je nezisková, pracující na posílení komunálního bydlení. 

Q) Založena víc než jedním dárcem:  

1)Je založena víc než jedním dárcem.  

R) Různorodá rada 

1)„Inkluzivní: zahrnuje všechny typy místních občanů a institucí ve svých aktivitách (např. ve svých 

správních a poradních výborech, jako příjemci grantů, aj...) 

2)„Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou správní radou“. 

3)„Má různorodou radu, která pracuje osvědčenými postupy správy charity“ 

4) Jsou řízené výborem občanů široce odrážejícím komunitu, kterým slouží“. 

5)„Buduje inkluzi a důvěru v komunitě, v její radě se odráží různorodost komunity; Je 

genderově vyvážená“.  

S) Inkluzivní příjemci grantů  

1) „Zveřejňuje grantové programy a snaží se tím zasáhnout všechny části komunity“ 

2) „Inkluzivní: zahrnuje všechny typy místních občanů a institucí ve svých aktivitách (např. ve svých 

správních a poradních výborech, jako příjemci grantů,aj....) 

T) Aktivní člen sítě komunitních nadací 

1)„Je aktivním členem sítě UKCF“ 



 

 

 

 


