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Anotace 

 Tato bakalářská práce s názvem Benefiční akce jako jedna z možností financování 

NNO si dává za cíl shrnout možnosti financování nestátních neziskových organizací a 

podrobněji se věnovat benefiční akci jako jednomu z těchto zdrojů.  

 Dílčími cíly se zabývají jednotlivé kapitoly. První kapitola vymezuje termín 

NNO, ve druhé kapitole se věnuji shrnutí možných zdrojů financování NNO. Třetí 

kapitola Fundraising a public relations je praktickým návodem, jak postupovat při 

získávání finančních zdrojů. Čtvrtá kapitola se věnuje představení nízkoprahové sociální 

služby YMCA Praha o.s. a popisu financování této organizace. Stěžejní pátá kapitola 

popisuje mé vlastní zkušenosti z organizace benefiční akce pro nízkoprahové programy 

YMCA Praha o.s. a dává je do souvislosti s uváděnými teoretickými poznatky.  

 

Annotation 

 This bachelor’s work called Benefit as one of the possibilities of financing NNO is 

aimed on summarizing the possibilities of financing non-state non-profit organizations. It 

looks in more details at a benefit as one of these possibilities. 

 Single chapters response to sub aims of the work. The first chapter defines the 

term NNO, in the second chapter I focus on summarizing the possible ways of financing 

NNO. The third chapter Fundraising and public relations is a practical manual for raising 

financial resources. The forth chapter introduces services of an open youth club (low-

threshold facility) YMCA Praha o.s. and describes financing of this organisation. The 

main fifth chapter describes my own experience from organizing a benefit for the 

services of an open youth club YMCA Praha o.s. and links it with stated theoretical 

knowledge. 
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Úvod 
 Na začátku této práce bych ráda uvedla důvod k výběru tématu Benefiční akce 

jako jedna z možností financování NNO. Pět a půl roku jsem pracovala v nestátní 

neziskové organizaci YMCA Praha na pozici sociálního pracovníka v nízkoprahovém 

klubu Ymkárium. Jako většina NNO i tato organizace se potýká s finančními problémy.  

V březnu roku 2009 jsem si jako jeden z finančních zdrojů zvolili uspořádání benefiční 

akce pro nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. Zkušenost s finanční nejistotou v 

organizaci a uspořádáním benefiční akce v roli hlavního organizátora mě přivedla na 

myšlenku zpracování tohoto tématu. 

 Hlavním cílem práce je shrnout možnosti financování NNO a detailněji se pak 

zaměřit na benefiční akci. Práci jsem záměrně nedělila na teoretickou a praktickou část, 

ve většině kapitol se prolíná teorie s praxí. Chtěla jsem zde zdůraznit užitečnost teorie pro 

praktické využití v reálném životě organizace. 

 Práce se skládá z pěti kapitol, přičemž každá kapitola zároveň odpovídá dílčím 

cílům práce. Cílem první kapitoly je vymezení termínu nestátní nezisková organizace 

(NNO). Druhá kapitola má za cíl popsat možnosti zdrojů financování nestátní neziskové 

organizace. Třetí kapitola Fundraising a public relations je praktickým návodem, jak 

postupovat při získávání finančních zdrojů. Čtvrtá kapitola se věnuje představení 

nízkoprahové sociální služby YMCA Praha o.s. a jejímu financování. Pátá kapitola byl 

pro mě osobně hlavní důvod ke vzniku této práce. Kapitola Benefiční akce popisuje 

praktický způsob, jak uspořádat benefiční akci. Většina podkapitol páté kapitoly má dvě 

části, a to část obecnou a část, kde se zabývám postupem při organizování benefice pro 

nízkoprahové programy YMCA Praha o.s.  

 V práci vycházím z odborné literatury, informací z internetových stránek a 

vlastních zkušeností z praxe. Zkušenostmi z praxe jsou myšleny všechny povinné praxe 

během studií, pět a půl roku práce v nízkoprahovém klubu Ymkárium na pozici 

sociálního pracovníka a dále šestiletá praxe s pořádáním hudebních akcí a pěti ročníků 

festivalu Mighty sounds. Tohoto festivalu se v posledních ročnících zúčastnilo okolo 

9000 návštěvníků a představilo se zde přes 120 hudebních a divadelních těles. V 

neposlední řadě mezi mé praktické zkušenosti patří i má nynější práce manažerky a tour 
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manažerky (manažer doprovázející kapelu na koncertech) kapely Fast Food Orchestra. 

Na hudební scéně jsem si vyzkoušela nejrůznější důležité role při pořádání akce, ať se 

jednalo o vyjednávání se sponzory, produkčními klubů, zajišťování propagace akcí či 

dojednávání kapel na vystoupení. 
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1. Nestátní neziskové organizace (NNO) 
 Co se pod termínem „nestátní nezisková organizace“ vlastně skrývá? Oldřich 

Matoušek ve Slovníku sociální práce uvádí například tuto definici: „N.n.o. je v běžném 

evropském pojetí organizace zřízená jiným subjektem než státem, jejímž primárním 

účelem není vytváření zisku. Pokud spotřebovává peníze či vytváří zisk, investuje 

výhradně do svých předem definovaných aktivit ve sféře veřejného zájmu, tj. v ochraně 

přírody, památek, v kultuře, ve zdravotnictví, ve vzdělávání, v sociálních věcech…“1 

 Prof. L. Salomon uvádí, že instituce v neziskovém sektoru mají několik znaků: 

jsou organizované, soukromé (oddělené od vlády), nerozdělující zisk, samosprávné  

(organizace je samostatně řízená podle svých vnitřních pravidel), dobrovolné (v 

organizaci je přítomen nějaký dobrovolný prvek) a pracující pro veřejný prospěch. 

 Pro nestátní organizace se také často používá výraz „třetí sektor“, přičemž prvním 

sektorem se míní sektor státní, veřejnoprávní, druhým pak sektor soukromý, komerční.  

Neziskové nestátní organizace se mohou dělit na dva druhy - vzájemně prospěšné 

a veřejně prospěšné. Vzájemně prospěšné organizace vznikají za účelem naplňování 

zájmů členů (například volejbalová škola nebo spolek rybářů). Mají většinou prospěch 

jenom pro členy organizace. Veřejně prospěšná organizace se pak snaží poskytovat své 

služby širší veřejnosti.  

 Zkráceně by se dala NNO definovat jako jakákoliv organizace, která nebyla 

založena za účelem získávání zisku. Ve své práci se budu zabývat převážně veřejně 

prospěšnou organizací. 

 

Nejčastější formy nestátních neziskových organizací: 

� občanská sdružení a odbory, 

� obecně prospěšné společnosti, 

� nadace a nadační fondy, 

� církve, náboženské společnosti a jejich účelová zařízení, 

� profesní a stavovské komory, 

� družstva, výrobní družstva, spotřební a bytová družstva, 
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� zájmové organizace družstev a výše uvedených profesních komor, 

� zájmová sdružení právnických komor, 

� zájmová sdružení právnických osob, 

� sdružení bez právní subjektivity.2 

 

 V oblasti sociální práce se setkáváme hlavně s prvními čtyřmi formami 

organizací.  

                                                                                                                                                 
1
   MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce, str.123 

�
2
 TOMEŠ, I. a kolektiv. Sociální správa, str. 266. Cit. podle Jiřiny Šiklové 
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2. Zdroje financování neziskových nestátních organizací 

 Kapitola Zdroje financování neziskových nestátních organizací se zaměří na 

možnosti NNO při získávání finančních zdrojů. 

 

Možné zdroje financování NNO: 

1) stát a státní správa 

2) nadace 

3) firmy a podnikatelé 

4) individuální dárci 

5) příspěvky a spoluúčast klientů 

6) veřejné sbírky 

7) benefiční akce 

8) vlastní činnost 

 

1) stát a státní správa 

 Pro NNO je stát nejdůležitějším finančním zdrojem. Jednotlivá ministerstva 

zpravidla jedenkrát do roka vyhlašují granty, ve kterých se NNO mohou ucházet o 

dotace. Zdroje v oblasti sociální práce lze nejlépe získat od Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstva zdravotnictví a Mezirezortní protidrogové komise. Další možnost 

financování se nabízí ze zdrojů z městských a okresních úřadů. 

2) nadace 

 „Obecně lze rozlišovat nadace zaměřené na financování širokého spektra aktivit a 

nadace zřízené účelově pro financování konkrétní aktivity, např. Konto bariéry, Nadace 

pro transplantaci kostní dřeně a další.“3 Mezi první typy nadací patří například Nadace 

rozvoje občanské společnosti - NROS, Nadace Open Society Fund, Nadace Via apod. 

Nadace také zakládají známé osobnosti - například Nadace Terezy Maxové.  

                                                 
3
   MATOUŠEK, O. a kolektiv. Metody a řízení sociální práce. str. 337 
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3) firmy a podnikatelé 

 V dnešní době má většina velkých firem svůj vlastní sponzorský systém.  

Například Vodafone v současné době nabízí čtyři grantové programy. Vpoho se 

zaměřuje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Vpohybu se snaží napomáhat 

rozvoji schopností, dovedností a samostatných iniciativ mladých lidí. Zelený program je 

zaměřen na ekologii a na ochranu a zlepšování životního prostředí a poslední program s 

názvem Rok jinak nabízí příležitost strávit jeden rok prací v jakékoliv neziskové 

organizaci a to za mzdové prostředky nadačního fondu.4 Mezi další velké firmy 

přispívající NNO patří například Philip Morris ČR a.s. - Pomoc obětem domácího násilí 

nebo Johnson & Johnson - Odpovědnost vůči zaměstnancům. 

 V případě malých firem velmi záleží na osobním kontaktu. Dar může spočívat ve 

finančním obnosu, v darování starého nábytku, v poskytnutí prostoru pro určitou službu a 

podobně. 

4) individuální dárci 

 Individuální dárcovství v České republice není tak běžné, jako je tomu například v 

USA. Mezi individuální dárce patří většinou lidé, kteří jsou určitým způsobem spjatí s 

organizací. Mohou jimi být příbuzní či přátelé cílové skupiny nebo pracovníků 

organizace.  

5) příspěvky a spoluúčast klientů 

 Některé služby, zejména ty, které poskytují i ubytování, stanovují povinný 

příspěvek uživatelů služby. Příspěvky však nikdy nepokryjí celkové náklady organizace. 

6) veřejné sbírky 

 Veřejné sbírky mohou probíhat různou formou. Například organizace umístí 

kasičky do obchodů nebo prodává nějakou symbolickou věc, jako je tomu třeba u sbírky 

Bílá pastelka, jejíž výtěžek jde na pomoc nevidomým. 

 Vyřízení veřejné sbírky není jednoduchý proces. Sbírka se ve většině případů 

musí hlásit minimálně 30 dnů před akcí. Doporučený termín je však 60 dnů, pokud totiž 
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nastane situace, kdy jsou v žádosti nějaké nedostatky, má úřad dalších 30 dnů na 

vyřízení.5 

 

7) benefiční akce 

 Benefiční akce většinou nebývá velkým finančním přínosem. Jde však o dobrou 

propagaci organizace, možnost získání nových sponzorů, eventuálně o poděkování 

donátorům. Jak bude akce vypadat záleží na fantazii týmu lidí, kteří ji pořádají. Může mít 

podobu koncertu, divadla, dražby, výstavy atd. Pokud se organizace rozhodne udělat 

benefiční akci, má možnost využít Nadaci Divoké husy viz. 5.13. 

 

8) vlastní činnost 

 V dnešní době pod vlastní činnosti patří hlavně prodej produktů, které vytváří 

cílová skupina. Podle mého názoru by v budoucnu do této kategorie měla spadat zejména 

samostatná výdělečná činnost NNO, která bude z velké části dotovat sociální službu dané 

organizace. Mohly by to být například v dnešní době tolik vyhledávané jesle pro malé 

děti nebo teambuildingové akce pro firmy či kavárna. Variant je mnoho, záleží na 

možnostech konkrétní organizace. 

 

 V knize Slabikář sociální práce na ulici se uvádí další zajímavá možnost 

financování, která se zatím ovšem realizuje pouze v zahraničí: „V zahraničí existuje ještě 

jedna možnost získávání finanční prostředků, a to daňová asignace. To znamená, že 

daňový poplatník se může rozhodnout, že určité zákonem dané procento ze své daně 

neodvede státu, ale jinému příjemci. Okruh těchto příjemců vymezuje stát a jedná se 

zpravidla o nestátní organizace zabývající se sociální prací apod.“6 
                                                                                                                                                 
4
   http://www.nadacevodafone.cz/cs/index.shtml, 5.11.2009 

5   http://www.verejnesbirky.cz/index.php?cmd=page&id=46, 20.11.2009 
6
   BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici, str. 29 
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3. Fundraising a public relations 
 Druhá kapitola Zdroje financování nestátních neziskových organizacích se 

zabývala možnostmi, kam se obrátit při získávání financí pro NNO. Třetí kapitola se 

věnuje způsobu, jakým by organizace měla postupovat při získávání finančních zdrojů. 

 Mnoho neziskových organizací považuje fundraising a public relations stále spíše 

za abstraktní pojmy a neuvědomuje si, že je skutečně lze realizovat. Činnost organizace 

bez zajištění finančních prostředků je dlouhodobě nemožná, z tohoto důvodu je 

fundraising, kterému velmi pomáhají public relations, důležitý. Čím se tedy fundraising a 

public relations zabývají a proč jsou tak důležité pro chod organizace? Touto otázkou se 

bude zabývat následující kapitola. 

  

3.1. Co znamená fundraising 

 Pro slovo fundraising existuje více definic. Na internetových stránkách najdeme 

například tuto definici: „Slovo „fundraising“ se skládá ze dvou významových částí. 

Anglický výraz „funds“ znamená peníze, kapitál či peněžní fondy. Druhá část slova 

„raising“ odvozená od slovesa „to raise“ znamená v češtině „vybrat, získat, dát 

dohromady (peníze)“. O fundraisingu lze tedy mluvit jako o způsobu obstarávání 

kapitálu.“ 7 

 Pokud nahlédneme do knihy Fundraisingové aktivity, hned na začátku najdeme 

následující definici: „Fundraising - profesionální, cílená, organizačně i časově 

promyšlená aktivita zaměřená na vyhledávání sponzorů a získávání finančních 

prostředků na podporu veřejně prospěšné či dobročinné činnosti. Získávání finančních 

prostředků je složitý proces zapojování veřejnosti do projektu, který reaguje na lidské 

potřeby a je hoden finanční podpory.“ 8 

  Fundraising nejjednodušeji řečeno znamená získávání finančních a materiálních 

zdrojů na prospěšné aktivity. Jde vlastně o jednoduchý proces: požádám - dostanu - 

poděkuji. Bohužel v praxi musíme tento proces nespočetněkrát opakovat, než se dostaví 

                                                 
7 http://www.tandem.adam.cz/section.php?seid=32 
8 POLÁČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity, str. 10 . Cit. podle Hany Kizákové 
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alespoň nějaký výsledek. Možná i z tohoto důvodu hodně organizací na získávání zdrojů 

nevymezuje tolik času, kolik by bylo potřeba. Proč by se nemělo na fundraising 

zapomínat, se pokusím vysvětlit v další části kapitoly. 

 

3.2. Důležitost fundraisingu 

 V mnoha neziskových nestátních organizacích, zejména začínajících, je stále ještě 

na prvním místě přímá práce s klienty a zajištění chodu organizace ustupuje do pozadí. 

Jak se ovšem ukazuje, mnoho organizací díky tomuto přístupu i přes první slibné 

výsledky po čase zaniká. Opakovaně slyšíme o bludném kruhu týkajícím se peněz: 

organizace nemají peníze na fundraisery, z tohoto důvodu nemají nikoho, kdo by se plně 

věnoval shánění finančních zdrojů, takže brzy organizace nemá finance ani na běžný 

provoz, natož pak na placení fundraisera. Bludný kruh se uzavírá.  

 V publikaci Základy fundraisingu najdeme následující radu: „Nejméně jedna 

třetina činnosti vaší organizace by měla být věnována získávání finančních prostředků - 

fundraisingu. Pro doplnění nutno poznamenat, že druhá třetina by měla patřit organizaci 

samotné, jejímu řízení, plánování, práci s veřejností, marketingu a jiným ryze 

manažérským činnostem. A pouze jedna třetina (a v mnoha případech je to méně) času je 

určena čistě vašemu poslání.”9 

 Během své praxe v různých neziskových organizacích jsem nepoznala zatím ani 

jednu, ve které by se tyto zásady dodržovaly. Většinu činnosti tvoří přímá práce, na 

kterou se nezisková organizace zaměřuje. Získávání zdrojů se zabývá některý z 

pracovníků v manažerských funkcích (ředitel, koordinátor sociálních pracovníků apod.). 

Samostatnou funkci fundraisera najdeme v organizační struktuře jen málokdy.  

 

 V Praktickém průvodci fundraisingem pro neziskové organizace se uvádí pět 

důvodů, proč je fundraising důležitý: 

 

1) Přežití  

                                                 
9
   LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. Základy fundraisingu. str. 62   
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 Každá instituce má svoje náklady na provoz (mzdy, pronájem, provozní náklady). 

Pokud se nechce dostat do finanční tísně, musí si udělat roční rozpočet. Ten pomůže v 

průběhu roku organizaci hlídat příjmy a výdaje, a tím pomáhá včas zasáhnout v případě, 

že se organizace začne dostávat do finančních problémů. 

 

2) Rozšíření a rozvoj 

 Pokud chce organizace v budoucnu obstát, s největší pravděpodobností se bude 

muset rozvíjet. Má mnoho možností, jak se rozrůstat, záleží jenom na tom, co jí bude 

nejvíce vyhovovat. Může volit například expanzi do jiných oblastí, přibrat si další 

činnost, věnovat se výzkumu, možností je mnoho. Fundraising by měl tento rozvoj 

ulehčit tím, že sestaví finanční plán na několik let dopředu. 

 

3) Omezení závislosti 

 Organizace mají velmi často pouze jeden či dva hlavní zdroje příjmů a další se už 

nesnaží získat. Pokud onen zdroj příjmu selže, může se organizace velmi rychle dostat do 

finanční tísně. Fundraising může významně pomoct v získávání nových dárců. Větší 

základna dárců pak znamená i větší nezávislost organizace. 

 

4) Budování podpory 

 Noví sponzoři nepřinášejí jenom finanční zdroje, ale zároveň organizaci pomáhají 

vytvářet i dobré public relations. Větší množství sponzorů znamená, že o službě se dozví 

více lidí. Mezi nově informovanými se mohou najít další dárci nebo dobrovolníci, kteří 

budou pro organizaci pracovat.  

 

5) Vytváření životaschopné a udržitelné organizace 

 Pro přežití je důležité budovat stálou skupinu dárců a získávat nové příznivce, 

kteří organizaci podporují a cítí se její součástí. Také se nesmí zapomínat  na 

organizování fundraisingových akcí, budování rezervních fondů a zkoušení různých 

způsobů samofinancování.10 
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3.3. Hlavní zásady fundraisingu  
Umět požádat 

 „Jistá velká nezisková organizace provedla průzkum, ve kterém se dotazovala lidí, 

z jakého důvodu nepřispívají neziskovým organizacím. Odpověď byla jednoduchá - 

hlavní důvod byl, že je nikdy nikdo nepožádal.“11 

 Umět vyhodnotit situaci a zjistit, na co je schopen konkrétní sponzor organizaci 

přispět, a dokázat o to přesně požádat, je velice důležité. 

 

Osobní přístup 

 „Prostředky nedává organizace organizaci, ale člověk člověku.“12 

 Čím osobnější přístup, tím lépe. Pokud by se srovnali možnosti žádání o dar na 

pomyslné čáře, nejideálnější by byl kontakt mezi čtyřma očima. Méně osobnějším 

přístupem je telefonát, ještě méně osobní je dopis konkrétní osobě a na posledním místě 

pak stojí neadresovaný hromadný dopis. 

 

Porozumění pohledu dárce 

 Je důležité porozumět důvodům, pro které dárci chtějí něco věnovat. Při 

zamyšlení se nad motivací dárce většinu lidí napadne směnný obchod. Dáte peníze 

organizaci a organizace dá vaše logo na propagační materiály. Tento obchod by byl pro 

sponzory ovšem většinou nevýhodný.  

 Jedno z vysvětlení důvodů, pro které chtějí dárci dávat peníze, najdeme v knize 

Základy fundraisingu: „Dávání peněz je radost. Lidé to rádi dělají proto, že jim to dává 

dobrý pocit, společenskou vážnost, nebo to ulehčuje jejich svědomí. Mohou si sami sobě 

dokazovat, že něco takového dovedou udělat. Nebo jim to prostě umožňuje vyjádřit jejich 

morální hodnoty a přesvědčení.“13 

 

Fundraising je o konkrétní nabídce  

                                                                                                                                                 
10

   Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. str. 1/1 
11

   Praktický průvodce fundraisingerm pro neziskové organizace. str. 2/1 
12

   LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. Základy fundraisingu. str. 43 
13

   LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. Základy fundraisingu. str. 21 
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 „Lidé nedávají organizacím. Nepřispívají na abstraktní projekty. Dávají, aby 

pomohli lidem nebo aby přispěli k tomu, že se na světě něco změní k lepšímu.“ 14 Důležitá 

zásada fundraisingu je umět ukázat, jak konkrétně peníze dárců mohou pomoci.  

 

Fundraising znamená prodávat 

 Prodávanou věcí je v tomto bodě myšlenka. Pokud se organizaci povede 

přesvědčit sponzora o tom, že může být užitečný, bude organizaci rád přispívat. 

 

Důvěryhodnost a PR 

 Čím víc je organizace známá, tím lépe se shánějí dárci. K tomu, aby se organizace 

dostala do obecného povědomí, napomáhá dobrá propagace - letáky, tiskové zprávy, 

novinové a televizní reportáže, výroční zprávy atd. 

 

Hodnota daru 

 Pokud hodnota daru není předem určena, jako je tomu například u grantů, je 

velice těžké odhadnout, o kolik má organizace žádat. Je třeba důkladně zvážit možnosti 

dárce. Požádá-li organizace o příliš vysoký dar, dárce ji pochopitelně odmítne. Žádostí o 

příliš malou částku se však může jednak promarnit šance získat větší hodnotu a zároveň 

dárce může považovat tak malou částku za nedůstojnou jeho možností. 

 

Poděkování 

 Poděkování nemusí mít  formu pouze slovní nebo písemnou. Poděkování může 

znamenat pozvání na návštěvu do organizace, setkání s pracovníky nebo pozvání na 

některou z akcí pořádanou organizací.  

 

Dlouhodobé zapojení 

 Čím více se sponzor zapojí do chodu organizace, tím více se bude cítit za 

organizaci zodpovědný. Zvyšuje se tím i pravděpodobnost, že sponzor bude přispívat 

pravidelně a možná i většími dary. 

 

                                                 
14

   Praktický průvodce fundraisingerm pro neziskové organizace. str. 2/2 
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Odpovědnost a podávání informací 

 Přijetí daru znamená i závazek vůči dárci. Organizace se zavazuje, že dar využije 

tak, jak slíbila Doporučuje se podávat informace o využití daru, i když to není v 

podmínkách dohody mezi dárcem a organizací. 

 

Základní rady, jak nezískat peníze od sponzorů. 

1. Udělejte chybu v názvu nebo ve jméně, a to jak ve svém, tak v dárcově. 

2. Působte nepořádným dojmem (vzhledem i projevem). 

3. Vystupujte tak, jako by vám podporu někdo dlužil. 

4. Mějte nepřiměřené časové požadavky. 

5. Hovořte bez nadšení a nevýrazně. 

6. Zaměřte se víc na získání peněz než na podchycení dárce.  

7. Zkuste dárce vystrašit, aby vás podpořil. 

8. Zkuste u dárce vyvolat pocit viny. 

9. Nemějte po ruce příliš mnoho informací o své organizaci a projektu, který chcete 

podpořit. 

10. Zkuste dárce podvést. 

11. Předem si o dárci nic nezjistěte. 

12. Zapomeňte požádat o peníze. 

13. Žebrejte. 

14. Choďte pozdě. 

15. Žádejte po termínu uzávěrky. 

16. Žádejte toho, kdo nemá rozhodovací právo. 

17. Požadujte nesprávnou věc.15 

 

3.4. Fundraiser  

 Jaké dovednosti by měl mít dobrý fundraiser? Kdo má jaké výhody a nevýhody 

                                                 
15

 LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. Základy fundraisingu. str. 93 
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při získávání zdrojů? Je lepší dobrovolník, nebo profesionál?  

 Následující téma Fundraiser jsem rozdělila do dvou dílů. První část se zabývá 

dovednostmi fundraisera. Ve druhé části jsem se snažila porovnat klady a zápory 

výkonného ředitele, profesionálního fundraisera a dobrovolníka při shánění sponzorů.  

 Pro zpracování tohoto tématu jsem se nechala inspirovat kapitolou O tom, kdo to 

má všechno dělat ze Základů fundraisingu a kapitolami Kdo by se měl fundraisingu 

věnovat a Dovednosti potřebné ve fundraisingu z Praktického průvodce fundraisingem 

pro neziskové organizace. 

 

3.4.1. Dovednosti fundraisera 

� Zápal pro věc  

� Schopnost požádat - fundraiser nesmí považovat žádání o peníze za ponižující 

činnost. Pod tento bod zároveň patří i umění žádat o to, co organizace potřebuje. 

� Přesvědčivost - schopnost dobře komunikovat, argumentovat a nadchnout dárce. 

� Vytrvalost - je důležité nevzdat se při prvních odmítnutích. 

� Pravdomluvnost - fundraiser by se měl vyhnout veškerému lhaní, zároveň by se 

měl snažit podávat informace tak, aby nestigmatizoval cílovou skupinu. 

� Sociální dovednosti - těmito dovednostmi se myslí sebedůvěra, trpělivost a takt. 

� Organizační dovednosti - udržování kontaktů s mnoha sponzory, přehled o 

termínech podání grantů, odevzdání průběžných a závěrečných zpráv z grantů a 

podobně vyžaduje dobré organizační dovednosti. 

� Nápady a tvořivost - tyto schopnosti jsou důležité například při obměňování 

prezentací, hledání nových přístupů k získávání sponzorů. 

� Kontakty a schopnost je navazovat - více kontaktů znamená větší šance na 

úspěch. 

� Pohotovost - umět využít každé situace, která se objeví. 

 

3.4.2. Profil fundraisera 

Výkonný ředitel 
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Výhody: 

� Zná dobře činnost organizace. 

� Může zapůsobit na sponzory vahou svého postavení. 

Nevýhody: 

� Nedostatek času, jeho funkce je sama o sobě náročná. 

 

Profesionální fundraiser 

Výhody: 

� Znalost oboru fundraisingu. 

� Finanční motivace, má podíl ze získaných peněz. 

� Dokáže rychle konfrontovat budoucí plány organizace s dostupnými zdroji. 

Nevýhody: 

� Nemá praktické zkušenosti z činnosti organizace. 

� Pokud fundraiser odejde z organizace, může si odnést i vybudované kontakty. 

� Složitá kontrola – může upřednostňovat to, co chce dárce, a ne to, co chce 

organizace. 

 

Dobrovolník 

Výhody: 

� Má nadšení. 

� Není zaplacen, což je výhoda nejen pro organizaci ale i pro něho. Nemusí se cítit 

špatně, když žádá o peníze, ze kterých on nic mít nebude. 

� Počet dobrovolníků není omezen, což znamená i větší možnost kontaktů. 

Nevýhody: 

� Může se zdráhat dělat fundraising. 

� Nedostatečné znalosti. 

� Při časté fluktuaci je proškolování časově i finančně náročné. 

� Jeho odchod může znamenat ztrátu kontaktů. 

� Není pro něho tolik podstatné, kolik získá, protože na tom není závislý. 16 

                                                 
16

   LEDVINOVÁ, J., PEŠTA, K. Základy fundraisingu. str. 62-64, Praktický průvodce 
fundraisingerm pro neziskové organizace. str. 2/4 - 2/9 
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 Záleží na každé organizaci, jakým směrem se vydá. Samozřejmě ideální situace je 

mít co nejvíce fundraiserů v různých pozicích. Jak uvádí kniha Základy fundraisingu: 

„…dá se říci, že co umí dobrovolník, profesionál někdy nedokáže a naopak. Jestliže 

profesionál lépe zastane dlouhodobou práci s nadacemi či státními institucemi, 

dobrovolníci udělají kus práce při různých veřejných akcích…“17 

 

3.5. Public relations obecně 

 Kdybych se měla věnovat do hloubky tématu public relations, tak podobně jako je 

tomu u fundraisingu by každé z těchto témat vystačilo na samostatnou bakalářskou práci. 

Z tohoto důvodu se pokusím ve zkratce shrnout, co vlastně znamená a čím se zabývá 

public relations v oboru sociální práce. 

 Public relations se do českého jazyka překládá jako vztahy s veřejností. Podobně 

jako termín fundrasing i termín public relations neboli ve zkratce PR v českém jazyce 

zdomácněl. Public relations pomáhají představovat danou organizaci veřejnosti. Toto 

představování organizace probíhá různými způsoby, například pomocí internetu, letáků, 

médií, tiskových konferencí, různých akcí - benefičních, výstav, demonstrací, happeningů 

atd. 

 Na první pohled PR vypadá jako jedna velká reklama organizace, tak tomu ovšem 

není. V knize Průvodce mediální galaxií je tento rozdíl dobře popsán: „Reklama je totiž 

založena na principu, že vy sami o sobě tvrdíte, že jste dobří a potřební, zatímco PR je o 

tom, že druzí o Vás říkají, že jste dobří a potřební.“18 

 

3.6. Náplň a cíle public relations 

 Hlavní náplň public relations spočívá v podávání pravdivých informací o 

organizaci široké veřejnosti. 

 

                                                 
17

   LEDVINOVÁ, J., PEŠTA. K. Základy fundraisingu. str. 64  
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Hlavní cíle public relations: 

� získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost 

organizace, 

� vyjadřovat zájmy organizace vůči veřejnosti, 

� informovat, a tím získávat důvěru veřejnosti, 

� přesvědčit cílovou skupinu o užitečnosti nebo důležitosti záměrů, 

� vyjednávat, komunikovat s veřejností, 

� vytvářet nebo zlepšovat image organizace, 

� sladit zájmy veřejnosti a organizace, zajistit vzájemné porozumění, 

� omezovat možnost vzájemných konfliktů a napětí, 

� upravovat politiku organizace, její postupy a akce, aby nebyly v rozporu s 

veřejným zájmem a s potřebami přežití organizace, resp. aby byly vzájemně 

prospěšné pro organizaci a veřejnost, 

� získat příznivé klima pro fundraisingové kampaně.19 

 

3.7. Vzájemný vztah public relations a fundraisingu 

 V předešlých částech jsem se zabývala představováním fundraisingu a public 

relations. Na první pohled by se mohlo zdát, že fundraising se zabývá jenom sháněním 

finančních zdrojů pro organizaci a public relations se týkají pouze komunikace s 

veřejností, tomu tak ovšem není. Ve skutečnosti jsou obě tyto činnosti úzce provázány. V 

této kapitole se pokusím poukázat na souvislosti mezi fundraisingem a public relations. 

 Obecně by se dalo říct, že dobré public relations nám připravují úrodnou půdu pro 

dobrý fundraising. Je mnohem lehčí jít žádat o peníze firmu, která má o organizaci 

informace například z médií.  

 Jak může PR pomoci fundraisingu organizace: 

� Prostřednictvím PR lze vyzdvihnout důležitost potřeby nebo naléhavost problému. 

� Prostřednictvím PR lze ukázat, že se s tím dá něco dělat. 

                                                                                                                                                 
18

   JEHLIČKA, M. Průvodce po mediální galaxií. str. 9 

�
19

 ČEPELKA, O a přátelé. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. str. 18, 22  



26 

� Prostřednictvím PR je možné lidem sdělit výsledy a úspěchy organizace, a tak 

posílit její důvěryhodnost. 

� Prostřednictvím PR je možné ukázat, že finančním příspěvkem nebo dobrovolnou 

prací může pomoci každý, že se to netýká jen boháčů a podnikatelů. 

� Prostřednictvím PR je možné vysvětlit, čeho organizace za peníze dárců dosáhla. 

� Prostřednictvím PR lze do práce ve fundraisingu vnést pocit vzrušení, který vás 

bude motivovat k lepším výkonům.20  

 

 Fundraisingové akce mohou naopak velmi pomoci PR. Například uspořádání 

benefiční akce může být velmi ku prospěchu public relations. Vzniká tu možnost pozvání 

sponzorů, známých osobností, přilákání širší veřejnosti, která je informována o nové 

službě. Propagace akce pomocí plakátů, tiskovin, rádií nebo některého z televizních 

pořadů může také vyvolat zájem o službu někoho ze širší veřejnosti. Každý nový člověk, 

který se o organizaci dozví, může být potencionálním dárcem nebo dobrovolníkem. 

  

 V dnešní době se žádná organizace neobejde bez fundraisingu a public relations. 

Stále se ale význam těchto aktivit podceňuje. Ve většině malých organizací funkce public 

relations manažera a fundraisera vlastně neexistuje. Funkci fundraisera na sebe většinou 

přebírá ředitel organizace. V lepším případě jsou tyto dvě činnosti spojeny do jednoho 

úvazku, přestože je jejich náplň odlišná. V málokteré organizaci najdeme zvlášť pozici 

fundraisera a public relations pracovníka.  

 Podle mého názoru je nejvyšší čas začít měnit organizační struktury v NNO, 

zavést tedy nové pozice – fundraisera a manažera public relations. Je to investice, která 

by se měla organizaci rychle vrátit.  

                                                 
�

20
 Praktický průvodce fundraisingerm pro neziskové organizace. str. 8/17 



27 

 4. Nízkoprahové sociální služby YMCA Praha o.s.  

 Tato kapitola popisuje nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. Kapitola je 

rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje organizaci, jejímu zřizovateli a 

veřejným závazkům nízkoprahových programů. Druhá část rozebírá finanční zdroje 

těchto programů pro rok 2008.  

Zatímco předcházející kapitoly mé práce Zdroje financování nestátních 

neziskových organizací a kapitoly Fundraising a public relations jsou hlavně teoretické, 

tato čtvrtá kapitola práce by měla ukázat, jak financování NNO funguje v praxi.  

 

4.1. O organizaci 
 V organizaci YMCA Praha jsem pracovala pět a půl roku v nízkoprahovém klubu 

Ymkárium. První rok jsem v Ymkáriu pracovala jako dobrovolník. Další roky jsme díky 

grantům měli možnost získat úvazky, které se postupně všem pracovníkům navyšovaly.  

4.1.1. Zřizovatel nízkoprahových programů YMCA Praha o.s. 

 Zřizovatelem Ymkária je občanské sdružení YMCA Praha. YMCA Praha je 

kolektivním členem YMCA v České Republice. Od roku 2001 má samostatnou právní 

subjektivitu. YMCA je zkratka slov "Young Men´s Christian Association", což znamená 

"Křesťanské sdružení mladých lidí". Tato organizace vznikla v roce 1848 v Anglii, v naší 

zemi pracuje od roku 1921. Po nuceném přerušení v roce 1951 byla její činnost znovu 

obnovena v roce 1990. Dnes je YMCA rozsáhlou organizací působící ve 124 zemích 

světa. Snaží se sdružovat lidi bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání apod.21 

 

4.1.2. Historie nízkoprahových programů 

 V současné době jsou nízkoprahové programy YMCA Praha složeny ze tří služeb: 

NZDM22 Ymkárium, NZDM Dixie a streetwork. Nejstarší z programů je NZDM 

                                                 
21

    www.praha.ymca.cz,  

22 Zkratka NZDM znamená nízkoprahový klub pro děti a mládež 



28 

Ymkárium.  

 Prostor klubu Ymkárium byl od počátku (rok 2000) koncipován jako volný 

prostor pro mladé lidi z okolí, k dispozici byl fotbálek (stolní fotbal), šipky, posezení, 

poslech hudby, občerstvení. Postupně, v souvislosti s profesním růstem dobrovolníků a 

pracovníků, začaly být v klubu poskytovány sociální služby. V roce 2003, kdy jsem zde 

začala pracovat jako jeden z dobrovolníků, se dalo mluvit spíše o volně přístupném 

prostoru, o kterém moc mladých lidí nevědělo. Díky našemu odhodlání a vytrvalosti se 

dnes může mluvit o nízkoprahovém klubu. Věkové vymezení cílové skupiny Ymkária je 

od 13 do 18 let. 

 NZDM Dixie převzala YMCA Praha o.s. v roce 2007. Klub Dixie také fungoval 

od roku 2000, ale jako sociální služba se začal profilovat až v roce 2004. Klub sídlí v 

Praze 11 ve stejném objektu, ve kterém se nachází NZDM Ymkárium. Z tohoto důvodu 

při zaniknutí jeho zakladatelské organizace Kamínek o.s. ho převzala YMCA Praha. 

Věkové vymezení cílové skupiny je od 6 do 12 let.V září roku 2009 byl zároveň založen 

klub Dixie v Praze 7. 

 Služba streetwork pod YMCA Praha o.s. se postupně vyvíjí od roku 2007. 

Zaregistrována jako sociální služba byla v roce 2008. Streetworkři se pohybují v lokalitě 

Prahy 11. Věkové vymezení cílové skupiny streetworku je od 6 do 18 let. 

 

4.1.3. Veřejný závazek 

 Podle standardů Ministerstva práce a sociálních věcí by každá sociální služba 

měla mít veřejný závazek. „Zařízení sociálních služeb (dále jen zařízení) má písemně 

definováno poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů a principy poskytovaných služeb, které 

chápe jako veřejný závazek.“23  

 Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. mají veřejný závazek popsán tímto 

způsobem: 

                                                 
23

   http://www.mpsv.cz/cs/1462, 10.9.2009 
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4.1.4. Poslání YMCA Praha o.s. 

 „Posláním YMCA Praha je nabízet a podporovat sociální a volnočasové 

programy pro děti a mládež, při kterých je kladen důraz na  rozvoj lidské osobnosti, 

prostředí podporující tvořivost, společenství a odpovědný přístup ke společnosti, pomoc 

slabým a znevýhodněným. YMCA je otevřená všem, bez rozdílu věku, pohlaví, 

náboženské, názorové a politické orientace. V posledních letech se YMCA Praha 

zaměřuje především na neorganizovanou mládež. Praktické naplňování křesťanských 

principů vidí YMCA jako jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a 

přispívat k plnohodnotnému životu“.24 

 

4.1.5. Poslání nízkoprahových programů 

 „Základním posláním nízkoprahového klubu Ymkárium je předcházet a omezovat 

rizikové způsoby života dětí a mládeže na Jižním městě v Praze 11.“25 

 

4.1.6. Cíle poskytovaných služeb 

„Cílem sociálních služeb je 

� prevence společensky nežádoucích jevů,  

� rozvoj sociálních dovedností,  

� podpora vlastní kreativity,  

� pozitivní ovlivnění skupinových norem,  

� vytvoření bezpečného prostoru pro děti a mládež trávící volný čas převážně na 

ulici.  

Cílem volnočasových aktivit je:  

� umožnit dětem a mládeži bezpečné trávení volného času,  

                                                 
24

   www.ymkarium.ymca.cz, 10.9.2009 
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� umožnit dětem a mládeži realizaci vlastních nápadů,  

� umožnit dětem a mládeži využívat volný čas konstruktivním způsobem a v tomto 

návyku je podporovat.26 

Kvalita sociálních služeb 

 „Nízkoprahové kluby YMCA Praha jsou registrovanou sociální službou dle zákona 

o sociálních službách. Jsou akreditovanými členy oborové organizace Česká asociace 

streetwork, která je garantem kvality služeb. 

Za dobu realizace nízkoprahových služeb vyvinula YMCA Praha vlastní know-

how pro práci s dětmi a mládeží, ohroženými společensky nežádoucími jevy.“27 

 

4.1.7. Principy poskytovaných služeb 

 

� Služba je poskytována zdarma. 

� Anonymita – klienti nejsou povinni pro čerpání služby uvádět celé jméno a 

bydliště, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních a citlivých údajů 

klientů. 

� Dostupnost služby - nízkoprahovost – zařízení vytváří minimální bariéry pro 

vstup klientů a pro čerpání služby. 

� Služba je poskytována všem, kdo spadají do cílové skupiny, bez ohledu na 

pohlaví, rasovou příslušnost, náboženské přesvědčení atd. 

� Bezpečí – zařízení vytváří bezpečné prostředí pro poskytování služby, klienti jsou 

během čerpání služby chráněni (pravidla klubu, pravidla pro ochranu práv 

uživatelů služby, pravidla zamezující střetu zájmů klienta a pracovníka atd.)  

� Profesionalita – služba je pracovníky poskytována na nejvyšší možné úrovni, 

pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním, existuje funkční systém 

                                                                                                                                                 
25

   www.ymkarium.ymca.cz, 10.9.2009 

� 
26 www.ymkarium.ymca.cz, 10.9.2009 

27  Výroční zpráva YMCA Praha o.s. 2008 
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zpětné vazby, plánování a hodnocení. 

� Respektování potřeb klienta – klient je odborníkem na své problémy a své 

potřeby.28 

4.1.8. Cílová skupina: 

Děti a mládež od 6 do 18 let ze sídliště Jižní Město, Praha 11, které 

� zažívají nepříznivé sociální situace,  

� jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy,  

� velkou část svého volného času tráví na ulici,  

� svůj volný čas tráví převážně pasivně, 

� nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity. 29 

 

4.1.9. Pracovní tým 

 Nízkoprahové služby zajišťuje desetičlenný tým pracovníků. Většina je 

zaměstnána na částečné úvazky. Pracovníci se neustále vzdělávají ve svém oboru.  

 

Organizační struktura nízkoprahové sekce YMCA Praha o.s. 

 
Výbor YMCA Praha o.s. 

 
Programový sekretář YMCA Praha o.s.  

 
Koordinátor Nízkoprahové sekce  

 
 Klub Ymkárium   Klub Dixie   Streetwork 

 
 Vedoucí pracovník  Vedoucí pracovník   Vedoucí pracovník  

 
 Soc. prac.  Soc.prac.  Soc. prac.  Soc. Prac  Soc. prac.  

 
Dobrovolníci, stážisté  Dobrovolníci, stážisté  Dobrovolníci, stážisté30 

  

 V kapitole Fundraising a public relations jsem se snažila upozornit na to, jak se 

                                                 
−13− 

28
 Metodika NZDM Ymkárium 

29 Metodika NZDM Ymkárium 
30 Metodika NZDM YMCA Praha o.s. 
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fundraising a PR v organizacích podceňuje. Organizace YMCA Praha není bohužel 

výjimkou. Již z letmého pohlednu na organizační strukturu (viz. výše) je vidět, že 

organizace nemá ani pozici fundraisera ani PR pracovníka. 

 O shánění finančních zdrojů se stará především koordinátorka nízkoprahové 

sekce. Do její náplně práce spadá navštěvování různých organizačních porad týmu, 

regionálních porad, vytváření koncepce nízkoprahových programů, koordinace 

nízkoprahové sekce atd. Ke všem těmto povinnostem pak přibývá i shánění finančních 

zdrojů, což znamená získávání peněz na mzdy pro deset lidí, zaplacení pronájmu atd. 

 O public relations pro nízkoprahové programy se pak snaží starat jeden 

streetworker, ačkoliv jeho náplň práce je naprosto jiná.  

 Přestože organizace nemá svého vlastního PR pracovníka ani fundraisera, funguje 

a rozvíjí se neuvěřitelným tempem již několik let. Zůstává ale několik nezodpovězených 

otázek. Jak dlouho organizaci toto tempo rozvoje může ještě vydržet? Jak dlouho tuto 

zátěž mohou vydržet její pracovníci? A v neposlední řadě, kde by asi mohla být 

organizace dnes, kdyby v ní existovala oficiální funkce fundraisera a PR pracovníka? 

 

4.2. Zdroje financování nízkoprahových programů pro rok 
2008 
 Zatímco kapitola Zdroje financování nestátních neziskových organizací se zabývá 

obecným přehledem finančních zdrojů pro NNO, tato část kapitoly se věnuje konkrétně 

finančním zdrojům YMCA PRAHA o.s. 

 YMCA Praha o.s. využívá více zdrojového financování. Následující přehled 

ukazuje, jaké finanční zdroje využívá YMCA Praha o.s. pro své nízkoprahové programy. 

 

� Stát a státní zdroje - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, městská část Praha 11   

� Nadační zdroje - nadace Via, NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti 

(zprostředkovatel nadačního fondu ESF - Evropský sociální fond, Pomozte 

dětem) 

� Firemní zdroje - nadace T-mobile, Vodafone. 
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 Další zdroje pro nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. nevyužila.  

 Každý rok na začátku zimy v organizaci nastává období (podobně jako u většiny 

NNO), kdy se neví, jak to bude s finančními zdroji vypadat další rok. Výsledky 

rozhodnutí o podaných grantech například u Ministerstva práce a sociálních věcí se 

zveřejňují nejdříve v březnu. Přitom právě peníze z těchto grantů většinou tvoří hlavní 

zdroj financí na mzdy. Období od ledna do března je tedy pro větší část NNO vysoce 

frustrujícím obdobím, protože budoucnost organizace je velmi nejistá. 

 Rok 2009 pro nízkoprahové programy YMCA Praha nevypadal z finančního 

hlediska příliš pozitivně. Z tohoto důvodu každý člen týmu začal přemýšlet, kde a jakým 

způsobem by mohl finance pro organizaci získat. Já osobně jsem navíc plánovala z 

osobních důvodů svou práci v organizaci na jaře ukončit. Dlouho jsem přemýšlela, jak 

bych mohla v této situaci pomoci. Neměla jsem žádné kontakty na lidi pracující ve 

velkých firmách, zato jsem ale měla velké množství kontaktů v oblasti hudební scény. 

Tím vznikl nápad na zorganizování benefiční akce, která měla být i zároveň mým 

rozloučením po pěti a půl letech práce v organizaci. 
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5. Benefiční akce 
 Záměrem nadcházející kapitoly je popsat postup při organizování benefiční akce. 

Benefiční akce, neboli benefice, patří mezi jeden ze zdrojů financování nestátních 

neziskových organizací, ale většinou nespadá mezi hlavní zdroje financování organizací. 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, benefiční akce je vhodnou kombinací 

public relations a fundraisingu. 

 Většina podkapitol Benefiční akce je rozdělena na části obecné, kde se zabývám 

obecnými poznatky při organizování benefice, a část, která popisuje, jakým způsobem 

jsme postupovali při organizování naší benefice pro nízkoprahové programy. Pro 

přehlednost jsou části popisující benefici pro nízkoprahové programy psány jiným typem 

písma. Fotky z benefice jsou přílohou č. 1 v této práci. 

 

5.1. Obecně o benefičních akcích 
 Ve slovnících najdeme většinou obecnou definici slova benefice, například: 

„představení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru; kulturní, 

sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel“.31   

 Uspořádání benefiční akce by mělo být dobře promyšlené. Na začátku by NNO 

měla zvážit, zda se jí organizování akce vůbec vyplatí. Benefiční akce může pro 

organizaci znamenat velké riziko. Její pořádání zabere většinou mnohem víc času, než se 

předpokládá. Finanční efekt a časová náročnost může být pro organizaci nevýhodná. Z 

tohoto důvodu je důkladné plánování velmi důležité. 

  „Plánování je nejdůležitější část. Čím lépe plánujete, tím větší máte šanci na 

úspěch. Jestliže si myslíte, že budete potřebovat na přípravu tři týdny, znásobte to dvěma 

a počítejte raději s šesti týdny.“32 

 

                                                 
31   http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=benefice, 
15.11.2009 
32

   Kolektiv autorů. Řízení neziskových organizací. str. 107 
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5.2. Cíl akce 
 Benefiční akce mohou mít různé cíle, ale jak je uvedeno v Praktickém průvodci 

fundraisingem pro neziskové organizace, všechny mají společné jisté věci. „Všem 

druhům je společné to, že se obrátíte na členy, na širokou veřejnost nebo na vybranou 

cílovou skupinu a pozvete je, přičemž na oplátku za jejich peníze jim nabídnete něco 

zábavného.“33 

 Organizace si mohou definovat například tyto cíle akce: finanční přínos pro 

organizaci, poděkování dobrovolníkům, příznivcům nebo donátorům organizace, 

přilákání vlivných osobností nebo jde o public relations organizace. Stanovení jasných 

cílů je důležité pro další práci a pomůže pak lépe zhodnotit danou akci. 

 

 V případě benefice pro Nízkoprahové kluby YMCA Praha o.s. byl jako hlavní cíl 

určen finanční přínos a jako vedlejší cíl pak propagace nízkoprahových služeb mezi 

návštěvníky akce. Pokud bych měla zpětně kriticky zhodnotit vybrání našich cílů, pak 

musím přiznat, že jsme se jim měli více věnovat. Cíle akce byly vnímány spíše jako něco 

nepotřebného. Při pořádání další akce bych se více zaměřila na celkové PR organizace, 

benefiční akce je totiž jeden z nejednodušších způsobů PR pro organizaci.  

 

5.3. Typ akce a název 
 Volba druhu akce záleží na mnoha okolnostech. Při výběru je vhodné se zaměřit 

na několik následujících bodů: 

� Cílová skupina akce (starší x mladší lidé, sponzoři x široká veřejnost atd.). 

� Zdroje organizace (lidské i finanční). 

� Kontakty organizačního týmu (na zapůjčení prostor, účinkující, známé osobnosti, 

kontakty v médiích, v tiskárnách atd.). 

� Kdy a kde akci realizovat (viz. datum a místo konání). 

� Jestli vzniká tradiční akce (akce se bude po čase opakovat). 

� Oficiální podmínky při uskutečnění akce (povolení při zabrání prostor, registrace 

                                                 
33

   Praktický průvodce fundraisingerm pro neziskové organizace. str. 5/1 
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veřejné sbírky atd.)34 

 Rozpracování předešlých bodů pomůže organizaci zvolit si správný druh akce. 

Pokud organizace nemá předešlou zkušenost s organizováním podobné akce, měla by 

začít raději s menší akcí, která se postupem času může rozrůstat.  

 

Existuje mnoho druhů benefičních akcí: 

� sportovní akce 

� hudební a kulturní akce 

� plesy, večeře, aukce a jiné zábavní akce 

� výstavy, festivaly a trhy 

� masové akce se sponzorovanou účastí.35 

 

 Toto je jen obecný přehled akcí. Druhy se dají různě kombinovat, například při 

výstavě může proběhnout dražba obrazů. Čím je akce zajímavější, tím také přiláká více 

lidí. 

 

 Při uspořádání benefice pro nízkoprahové kluby jsme s typem akce dlouho 

neváhali. Při krátkém zvažování svých možností jsme zvolili hudební akci doplněnou 

divadlem, což se z našeho hlediska jevilo jako nejschůdnější možnost. Důvodů pro tento 

výběr bylo několik. Byly to naše dobré kontakty na kluby, kapely i divadla. Zkušenost s 

pořádáním tradiční akce Čerstvě Natřeno - festival začínajících kapel zkoušejících 

v prostorách NZDM Ymkárium. Další a velmi podstatný důvod bylo nadšení našeho 

mladého pracovního týmu pro uspořádání takovéto akce. Za cílovou skupinu jsem si 

určili naše kamarády, lidi spojené s organizací a návštěvníky koncertů. 

 Myslím si, že za daných okolností (jen minimální zkušenosti s pořádáním 

benefičních akcí) byla naše volba správná. Při dalších ročnících by se dala akce obohatit 

například o dražbu věcí účinkujících - trsátko kytaristy, palička bubeníka a podobně. 

5.4. Realizační tým 
 Organizace má možnost výběru mezi zadáním zakázky profesionálům (sportovní 

                                                 
34

   POLÁČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivit. str. 21 
35

   Praktický průvodce fundraisingerm pro neziskové organizace. str. 5/3 
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nebo kulturní instituci) a mezi uspořádáním akce vlastními silami. Pokud organizace 

využije profesionálů, velice jí to ulehčí práci zejména z časového hlediska. Nevýhodou je 

finanční hledisko, kdy najatý tým profesionálů může organizaci stát většinu výdělku z 

akce. V tomto případě je pak nezbytné hned na začátku uzavřít rozumnou dohodu pro 

dělbu výdělku, například procentem ze zisku. Ale i v tomto případě je finanční zisk pro 

organizaci podstatně krácen.  

Další nevýhodu zmiňuje kniha Fundraisinové aktivity: „Akce pravděpodobně 

bude zorganizována profesionálněji, než kdybyste ji připravovali se svými kolegy, ale s 

velkou pravděpodobností jí bude chybět duch, který jí umí dát jen ti, kteří bezvýhradně 

věří významu poslání a činnosti organizace.“36 

 Jestliže se pracovníci NNO rozhodnou využít možnosti zorganizovat si akci sami, 

měli by si nejdříve sestavit tak zvaný realizační tým. Velikost akce určuje i velikost týmu. 

Do týmu lze zapojit i dobrovolníky pracující pro organizaci. Je důležité, aby každý člen  

týmu věděl, co konkrétně má na starosti. Například jeden člověk zajišťuje místo konání 

akce, další pracovník účinkující, jiný člen týmu zase propagaci akce atd. Tím se 

organizace vyvaruje dublování věcí.  

 Každá akce by měla mít jednoho hlavního organizátora, který ji řídí. Z dlouholeté 

praxe z týmu vím, že pokud není určen konkrétní člověk, který je zodpovědný za určitou 

práci, tak věci mohou trvat příliš dlouho, případně se nikdy neudělají. Nahrazení zájmena 

„se“ („musí se zajistit prostor“, „musí se udělat propagace“, „musí se oslovit sponzoři“) 

konkrétní osobou, která je za danou práci zodpovědná, je pro dobrý začátek organizace 

akce nezbytné. 

  

 V naší situaci jsme se rozhodli nevyužít možnosti profesionálů, ale sestavit 

realizační tým z pracovníků organizace. Podle mého názoru jsme rozdělení úkolů zvládli 

dobře, každý člen přesně věděl, za co je zodpovědný a co má dělat.    

 

5.5. Účastníci akce 
 Pro podkapitolu Účastníci akce jsem čerpala z knih Fundraisingové aktivity a 
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Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. 

  

 Obvykle na každé benefici spolupracuje pět základních skupin. Pokud se povede 

všechny tyto skupiny propojit, úspěch akce je velice pravděpodobný. 

 

Účinkující 
 „Pro úspěch jsou účinkující stěžejně důležití, protože na jejich výkonu přímo 

závisí ohlas.“37 Pokud si organizace vybere neznámého účinkujícího, nemůže očekávat 

velkou účast široké veřejnosti. Naneštěstí se organizaci ne vždy podaří sehnat celebrity, 

které jsou ochotny vystupovat za minimální honorář, a proto malé NNO musí využívat 

všech svých možností.  

  

 Jména účinkujících na naší benefiční akci nepatřila mezi jména často skloňovaná 

v médiích, ale za začínající umělce se také považovat nedali. Vzhledem k tomu, že jsme 

s účinkujícími měli kamarádské vztahy, byli všichni ochotni vystoupit bez nároku na 

honorář.  

 

Sponzoři 

 Čím více sponzorů se podaří získat, tím větší je šance na finanční úspěch akce. 

Organizace by měla vybírat sponzory s ohledem na cílovou skupinu akce. Zároveň by si 

měla dát pozor, aby neoslovovala sponzory, kteří jsou nějakým způsobem v rozporu s 

veřejným závazkem organizace. Například u nízkoprahové sekce YMCA Praha by nebylo 

vhodné oslovovat sponzory prodávající alkohol. Problematice vhodného způsobu 

oslovení sponzorů se věnuje třetí kapitola této práce - Fundraising a public relations, 3.3. 

Hlavní zásady fundraisingu.  

 Jedna z možností sponzoringu při pořádání benefiční akci je využití Nadace 

Divoké husy, která zdvojnásobí výdělek akce. Více informací o nadaci je popsáno na 

konci této kapitoly. 

 

 Z důvodů nedostatečné zkušenosti se sponzory jsme pro svou akci žádného 
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konkrétního sponzora neměli. Ovšem díky našim kontaktům jsme nemuseli platit za 

pronájem klubu a tiskárna nám vytiskla plakáty zadarmo. Možnost využití Nadace 

Divoké husy jsme zavrhli, protože jsme nechtěli peníze věnovat na konkrétní účel, který 

je jednou z podmínek získání grantu. 

 

Média 

 „Úlohou médií je představit akci a udělat ji atraktivnější pro publikum, sponzory 

a účinkující. Je samozřejmé, že všechny akce jsou ve větším či menším měřítku událostí, 

ne každá je však zajímavá pro média každé velikosti.“38 

Pokud se benefiční akce koná v Praze, je velmi těžké ji do médií dostat. V Praze 

se koná řada různých akcí, takže média jsou zahlcena informacemi. Proto záleží zejména 

na velikosti či originalitě akce a hlavně na dobrých kontaktech. V případě, že organizaci 

jde o upoutávku v médiích, je možné navázat tzv. mediální partnerství. Většinou za logo 

média umístěné na propagačních materiálech akce poskytne médium recipročně 

organizaci mediální prostor k její prezentaci. 

 

 V této oblasti jsme neměli mnoho kontaktů, proto se ani žádná média o naši 

benefiční akci nezajímala. Do budoucna by bylo dobré rozšířit databázi kontaktů na 

média.   

 

Veřejnost 

 „Někteří lidé navštíví vaše akce proto, že se jim zdá zajímavý program. Jiní proto, 

že jsou sympatizanty či členové vaší organizace a chtějí vyjádřit svou podporu. Všichni 

však přijdou na akci, jež je prezentována jako „charitativní“ neboli „fundraisingová“. 

Všichni tedy očekávají, že kromě toho, že zaplatili vstupné, se od nich bude očekávat i 

další finanční příspěvek.“ 39 

 Organizace by se měla snažit této příležitosti využít. Přidat kasičku u 

propagačních materiálů o organizaci či udělat dražbu obrázků klientů služby. Existuje 

mnoho nápadů, jak od lidí získat další peníze. 
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 U benefice pro nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. jsme zvolili kasičku u 

propagačních materiálů. Lidé mohli zároveň hlasovat, zda výtěžek půjde na nové boty 

pro streetworkera nebo na nový fotbálek. Jak jsem již zmínila výše, na další akci by bylo 

dobré udělat například dražbu věcí účinkujících. 

Organizace 

 „Fakt, že činnost je pořádána právě neziskovou organizací, charitou nebo že 

výtěžek z ní je věnován veřejně prospěšnému cíli, jí dává jiný rozměr. Část publika přijde 

- nebo se zapojí - určitě jen proto, že si váží vaší práce a vaše aktivity považuje za 

významné.“ 40 

 „Účinkující bývají ohledně příslibu účasti vybíraví, protože mívají spoustu dalších 

závazků, ale třeba jim zrovna ta vaše akce bude sympatická. Sponzoři se rozhodnou pro 

podporu kvůli reputaci vaší organizace a kvůli publiku, které jim dokážete 

zprostředkovat.“41   

 Organizace by se měla snažit vytěžit maximum z toho, že je to nezisková nestátní 

organizace a že výtěžek jde na dobrou věc.  

 

5.6. Datum a místo konání 
 „Při výběru termínu akce pamatujte na předpokládané počasí, místo konání v 

souvislosti s počasím, tradice, konání jiných místních akcí, ale i na velké národní události 

(jako např. volby, hokejová utkání či oblíbené televizní programy) či školní prázdniny.“42 

Při zvažování času nehraje roli jenom roční období, den v týdnu, ale i čas začátku akce.  

 Všechny venkovní akce s sebou nesou velké riziko v podobě nevydařeného 

počasí. Není nic horšího, než  když například při sportovním odpoledni začne pršet. Je 

dobré mít možnost přesunutí do prostor, kde počasí akci neohrozí, například do 

tělocvičny blízké základní školy.  

 Místo konání akce záleží na cílové skupině, pro kterou je akce uspořádaná. Zvolit 
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místo, které je něčím originální, není určitě špatný nápad, ale vždycky by se mělo počítat 

s dobrou dostupností a dobrým zázemím pro danou akci (elektřina, voda, místo pro 

účinkující atd.) 

 

 Pro naši benefici jsme si zvolili jako termín březnový čtvrtek. Čtvrtek je pro 

uspořádání hudební akce v Praze ideální hned z několika důvodů. Většina větších kapel 

má o víkendech vystoupení mimo Prahu, takže v tomto případě se nemuseli rozhodovat 

mezi vystoupením na benefičním koncertu a jinou akcí. Čtvrtek byl také dobrým dnem 

pro naše cílové publikum – mladí lidé rádi zajdou na koncert, který trvá do nočních 

hodin, právě ve čtvrtek, protože pak následuje už jenom jeden pracovní/školní den. 

Březen byl zvolen s ohledem na právě probíhající klubovou sezónu. Dalo by se říct, že 

sezóna hudebních klubů trvá od října do půlky dubna, v ostatních měsících lidé radši 

tráví čas na akcích pořádaných venku. 

 Akce začala v sedm večer divadlem a pokračovala do ranních hodin. Za místo 

konání jsme zvolili netypický prostor klubu Cross v Holešovicích. V rozhodování nám 

pomohl mimo jiné i dobrý kontakt na produkčního, který nám poskytl prostor zadarmo a 

dokonce nám věnoval i určitou částku pro kapely na konzumaci pití u baru. 

Klub Cross si z minulých let nese poměrně velké stigma kvůli návštěvníkům 

určitých akcí. Dodnes je často považován za „feťácké doupě“, přestože produkce klubu 

se snaží ze všech sil se z této škatulky vymanit. Pořádá se tu mnoho zajímavých 

hudebních, filmových a divadelních akcí. Nevšedni je i architektura klubu a výzdoba, na 

které se podílí mladí výtvarníci a která je pravidelně obměňována. Myslím si, že 

propojení klubu Cross s benefiční akci zaměřenou na podporu sociální služby bylo 

zároveň pro produkci klubu dobrým PR. 

 

5.7. Propagace  
 Špatná propagace může celou akci pokazit. Čím lepší propagace, tím větší šance 

na úspěch akce. Propagace by měla být zaměřená na cílovou skupinu publika. Jednoduše 

řečeno - nemá cenu propagovat sportovní odpoledne pro děti a mládež v domově 

důchodců. V dnešní době existuje mnoho možností, kde a jak akci propagovat: 

 

Televize, rádia, tiskoviny 
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 V případě velké akce existuje možnost využití mediálních partnerů. Většinou 

výměnou za použití loga na propagačních materiálech akce nabídnou média zdarma 

možnost vstupu do jejich programu, případně několik reklamních spotů. Často se lze 

dohodnout na rozhovoru o akci, který je pak odvysílán. I články o chystané či již 

proběhlé akci uverejněné v některém z tištěných médií jsou užitečné. Další možností je 

nabídnout lístky v různých soutěžích. Tímto způsobem se daná akce také nepřímo 

propaguje. 

 

Internet 

 Popularita internetu v dnešní době neustále vzrůstá. Pokud se akce zaměřuje na 

mladé lidi, propagaci pomocí internetu by se měla věnovat zvláštní péče. Existuje mnoho 

virtuálních sociálních sítí, kde by informace o akci neměly chybět - facebook.com., 

myspace.com, lidé.cz, nyx.cz atd. Pokud se jedná o hudební akci, najdeme mnoho stránek 

s přehledy koncertů, například muzikus.cz, bandzone.cz, freemusic.cz a další. Je tu i 

možnost sponzorského daru, využití takzvaných reklamních banerů, které jsou na 

internetových stránkách.  

 

Tiskové zprávy 

 Určitě je vhodné napsat tiskovou zprávu o přípravě akce a další po jejím 

uskutečnění se stručným vylíčením průběhu akce. Tisková zpráva se rozesílá donátorům, 

lidem spojeným s organizací, médiím atd.  

 

Pozvánky 

 Opět záleží na cílové skupině publika. Když se organizace rozhodne uspořádat 

honosný ples pro celebrity, je vhodné rozesílat osobní pozvánku poštou. Pokud ovšem 

pořádá akci pro širší veřejnost, může zvolit ekonomičtější a rychlejší cestu a to rozesílání 

pozvánky pomocí e-mailu. 

 

Plakáty a letáky 

 Na možnost plakátů, letáků nebo samolepek by se při propagaci nemělo 

zapomínat. Za plakát se většinou považuje vše, co je větší než formát A4, naopak leták je 
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menší než A4. Při návrhu těchto materiálů by mělo jít hlavně o přehlednost a čitelnost. 

Nejsem zastáncem plakátů, které mají sice vysokou uměleckou hodnotu, ale nejde z nich 

rozpoznat, na co vlastně upozorňují. Na plakátu by neměly chybět základní údaje: 

účinkující, místo, datum, začátek akce, výše vstupného a na co výtěžek akce půjde. 

 Plakáty a letáky je možné vyvěsit či nechat položené v městských úřadech, 

knihovnách, kavárnách, klubech, hospodách, školách atd. Při větších akcích často probíhá 

i nelegální výlep plakátů po městě, avšak i tento druh propagace není nejlevnější, cena za 

výlep jednoho plakátu se pohybuje okolo 4Kč. Například v Praze má tento masivní výlep 

smysl až od 1500 výtisků výše. 

 

 U naší benefice jsme se nesnažili o masivní akci, z tohoto důvodu jsme 

neoslovovali žádná masmédia. O akci jsme informovali rozesíláním pozvánek  

 e-mailem a prostřednictvím internetu, a to jak pomocí sociálních sítí, tak i umístěním 

pozvánek na různých internetových stránkách. Plakátů jsme nechali vytisknout okolo 

200 kusů a umístili je na městský úřad Prahy 11, do městské knihovny Opatov, 

v středních a vysokých školách, kavárnách, hospodách, klubech atd.  

 Při návrhu plakátu (příloha č.2) jsme měli problémy, v každé verzi nám něco 

chybělo. Přestože poslední verzi zhlédlo osm lidí, stejně jsme na plakát opomenuli uvést 

místo konání akce. Pracně jsme pak museli dodatek na každý plakát zvlášť přilepovat. 

Proto doporučuji mít připraven seznam věcí, které na propagačních materiálech nesmí 

chybět, a toho se pak důsledně držet. 

 Při příští benefici podobného zaměření by bylo vhodné připravit tiskovou zprávu 

o benefiční akci a to jak před začátkem akce, tak i po jejím skončení. Do budoucna se 

pokusit oslovit masmédia, například Rádio 1, a požádat je o reklamní spoty na akci 

výměnou za logo umístěné na propagačních materiálech. Další možností, kterou by bylo 

dobré zvážit, je darovaní několika lístků do některé ze soutěži v hudební televizní stanici 

Óčko. 

 

5.8. Řízení akce  
 Pro část řízení akce jsem se nechala inspirovat Praktickým průvodcem 

fundraisingem pro neziskové organizace, kapitolou 5.1. Benefiční akce. 
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Úspěšné řízení benefiční akce předpokládá splnění čtyř základních bodů: 

 

Dostatek času 

 Organizování akce na poslední chvíli je velice náročná věc. Mají-li organizátoři 

více času, znamená to i lepší přípravu akce. Některé věci, jako je například zajištění místa 

a účinkujících, se musí zamluvit i s půlročním předstihem. Velmi pomůže, vypracuje-li si 

organizace časový plán s přesným určením dat, kdy se co má zařídit. Je nezbytné sestavit 

realizační týmu, který bude mít pravidelné porady k přípravě akce. Z porad je pak nutné 

psát zápisy a výstupy.  

   

 Dle mého názoru jsme časově akci nepodcenili. Neměli jsme sice porady přímo 

zaměřené na organizování benefiční akce, ale při každé poradě celého pracovního týmu 

byla část porady věnována benefici.  

 

Právně závazné smlouvy 

 „S účinkujícími, s tím, kdo vám pronajímá prostory, a se subdodavateli je potřeba 

uzavřít nějakou formou písemné smlouvy. Ta přesně stanoví, na čem jste se dohodli, a 

musí být podepsána oběma smluvními stranami. Vyhnete se tím následným 

nedorozuměním. Zvlášť důležité je sjednat, jak se budou dělit peníze (a to jak výdaje, tak 

příjmy), kdo má na akci nahrávací práva, kdo zodpovídá za které náklady a jaké jsou 

odpovědnosti v případě zrušení akce. Pokud jde o vyšší částky, měl by smlouvu sepsat 

právník.“43 

  

 Celá benefice se obešla bez písemných smluv. Vzhledem k našim kamarádským 

vztahům s účinkujícími i produkcí klubu, proběhly všechny dohody ústně. Za svoji praxi v 

hudební branži jsem nezažila ani jednou podepisování smlouvy s právníkem a to i 

přesto, že v některých případech šlo o známé zahraniční kapely. Pravdou zůstává, že 

podepsáním písemné smlouvy se organizace může vyvarovat problémů. 

 

Dobrá administrativa a vedení záznamů 
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 Při organizování prvního ročníku akce většinou všechno trvá déle, protože mnoho 

věcí je pro organizátory nových. V našem případě bylo například třeba zjistit, jak je tomu 

s pojištěním akce, jak se píší darovací smlouvy a podobně. Vedení záznamů z porad bylo 

již zmíněno v části Dostatek času. Tyto záznamy mohou organizaci při pořádání dalších 

akcí velice pomoct. 

  Pokud se akce koná pravidelně, začíná se většinou hned po jejím skončení 

plánovat další ročník. Před tím je ale dobré zorganizovat hodnotící poradu. Na této 

poradě se zhodnotí celé pořádání akce, co se povedlo a mělo úspěch, co naopak neuspělo 

či by se v dalších letech mělo udělat jinak. V neposlední řadě je třeba písemně zapsat i 

nápady pro další ročníky, na které se jinak po čase zapomene. 

 

 Při naší benefici nebyl určen termín další benefiční akce. Možná i z tohoto 

důvodu jsme ani neuspořádali hodnotící poradu. Tuto skutečnost považuji za velkou 

chybu.  

 

Rozpočet 

 „Má-li být akce zisková, je nezbytně nutné kontrolovat náklady. Rozpočet kromě 

toho naznačí, kolik lidí bude třeba přilákat, a cenu lístků. Na počátku musíte vyhodnotit 

všechny pravděpodobné náklady a potenciální zdroje příjmů - a pro jistotu zahrnout i 

částku na nepředvídatelné výdaje. Co se příjmů týče, je dobré stanovit si jak vysoký, tak i 

konzervativní nízký odhad, abyste věděli, s čím za různých okolností počítat. Získáte tím 

také představu o možném  riziku.“44 

 

Přibližný rozpočet benefiční akce pro Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. 

 

 Předpokládaný 

rozpočet 

Skutečný rozpočet 

Účinkující 0 Kč 500 Kč (taxi) 

Nájem prostoru 0 Kč 0 Kč 
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Doprava (propagační materiály, aparatura, 

nákup občerstvení) 

1000 Kč 1000 Kč 

Propagace (plakáty - sponzorský dar od tiskárny, 

roznos svépomocí) 

0 Kč 0 Kč 

Občerstvení pro účinkující 1500 Kč 1500 Kč 

 

 Rozpočet jsme se snažili udržet co nejnižší, což se nám i povedlo. Chybí zde 

jediná položka, a to je odměna nebo-li mzda pro realizační tým. V našem případě byli 

lidé z realizačního týmu zároveň zaměstnanci organizace. Měli jsme tedy možnost si 

psát práci na benefiční akci do odpracovaných hodin. 

 

5.9. Omezení rizik 
 Část Omezení rizik vychází z kapitol Fundraising v místních podmínkách z knihy 

Fundraisingové aktivity a kapitoly Benefiční akce z Praktického průvodce fundraisingem 

pro neziskové organizace. 

 „Nejlepším způsobem, jak omezit riziko, je akci pečlivě promyslet, kvalitně 

naplánovat a zorganizovat a zajistit dobrý marketing. Jenže věci se stejně většinou 

odehrají jinak, než byly naplánovány, takže je potřeba zvážit i rizika, jimž byste se mohli 

vystavit, a omezit je.“ 45 

 Existuje několik možností, jak rizika nepovedené akce snížit: 

 

Finanční sponzorství 

 Když se organizaci povede, aby náklady na akci pokryli převážně sponzoři bez 

nároku na procenta z výdělku, nemůže být akce prodělečná. Výhodou je také možnost 

prezentovat benefici jako akci, jejíž celý výdělek jde na dobročinnou věc. 

 

Snižování nákladů  

 Pokud si organizace sestaví rozpočet, je vhodné se na něj podívat podrobněji a 

zkusit různé možnosti, jak náklady snížit. Náklady se dají podstatně snížit například 
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v položkách pronájem prostoru, honoráře účinkujících, propagační materiály (můžeme se 

pokusit je nechat vytisknout jako sponzorský dar) atd. Je vhodné zdůrazňovat, že jde o 

benefiční akci, mnoho lidí na toto spojení pozitivně reaguje.  

 

Pojištění 

 „Můžete si pořídit pojištění odpovědnosti proti krádeži či jiné škodě (pro případ, 

že by se něco zvrtlo).“46 Většina organizací je pro svůj běžný provoz pro tyto případy 

pojištěná, stačí si jen ověřit, zda to platí i na pořádání podobných akcí. 

Závazky a garance 

 Každý z realizačního týmu se zaváže k tomu, že přivede na benefici minimálně 

deset lidí. Pokud pak každý tento závazek dodrží, je to jedna z možností, jak zaručit 

dostatek lidí na akci. 

 

Propagace 

 Efektivní propagace akci vždycky pomůže. Více viz. Propagace.  

 

Získání „extra“ příjmů 

 Do této položky spadají různé tomboly, dražby apod. 

 

Zaangažování celebrity 

 Jméno známé osobnosti velmi často dokáže na akci automaticky zaručit větší 

účast obecenstva.  

 

5.10. Organizace akce 

 Každá akce se dá rozdělit na tři fáze: před akcí, v den akce, po akci. 

 

1. Před akcí 

 Celá kapitola Benefiční akce se zabývá přípravou akce, proto jsem se rozhodla 
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část Před akcí popsat pouze v bodech:  

 

1. Vymezit si cíle akce.  

2. Sestavit realizační tým. 

3. Určit si typ akce. 

4. Definovat cílovou skupinu publika. 

5. Určit si datum, čas a místo konání akce. 

6. Oslovit účinkující - pokud dohoda proběhne pouze ústně, je potřeba se jim občas 

připomenout, aby na akci nezapomněli. Také je vhodné účinkujícím týden před akcí 

poslat informace o tom, kam a v kolik hodin se mají dostavit.  

7. Stanovit rozpočet a cenu vstupného. 

8. Oslovit sponzory. 

9. Udělat propagaci. 

10. Připravit propagační materiály o organizaci - jak pro sponzory tak i materiály, které 

budou na místě akce. 

11. Vyřídit podmínky akce - pojištění, jakým způsobem budou finance vykázány - 

veřejná sbírka, sponzorský dar apod. 

 

 Body jsou seřazeny od jedné do jedenácti přibližně v pořadí, podle kterého by se 

mělo při organizování benefiční akce postupovat. 

  

2. V den akce 

 Den akce je určitě ta nejnáročnější část celé benefice. Nicméně pokud organizace 

nepodcenila přípravu akce (a nebo pokud nenastanou nepředvídatelné situace - nemoc 

účinkujícího, rozbité auto organizátorů, výpadek elektřiny apod.), měla by akce  

proběhnout bez velkých komplikací. K dobré organizaci na místě velice pomáhá, když 

všichni z realizačního týmu přesně vědí, co mají dělat. Nic nepůsobí horším dojmem než 

zmateně pobíhající organizátoři, kteří nevědí, co dřív. 

  

3. Po akci 

� Spočítat, jak celá akce dopadla. 
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� Poděkovat sponzorům. 

� Poslat tiskovou zprávu. 

� Svolat hodnotící poradu akce. 

� V případě dobré zkušenosti, časových možností a dostatečného nadšení začít 

plánovat další benefici.  

 

5.11. Program  

 U každé akce je program jiný. Měl by se přizpůsobit cílové skupině publika, typu 

a místu akce. Program sportovního odpoledne pro děti od tří let by neměl začínat v pět 

odpoledne a naopak koncert pro mladé lidi ve dvě odpoledne. Program je vhodné před 

konáním akce poslat realizačnímu týmu i účinkujícím. Na místě akce je dobré ho 

rozvěsit. V případě větších akcí se dává program každému návštěvníkovi akce.  

  

 Program (příloha č.3) benefiční akce pro Nízkoprahové programy YMCA Praha 

o.s. byl hodně ovlivněn místem konání. Dostali jsme k využití prostor ve třech patrech. V 

prvním patře byla kavárna, kam jsme umístili divadelní představení a „propagační 

stánek“. V přízemí byl sál, kde účinkovaly kapely, a ve sklepě prostor pro „DJ´s“. Celý 

večer se střídala vystoupení kapel, divadla a DJ´s. Během zvukových zkoušek kapel 

mohli účastníci akce sledovat projekci o nízkoprahových programech YMCA Praha o.s.  

 Podmínky rozeslání programu realizačnímu týmu a účinkujícím jsme splnili. Na 

místě konání akce byl program rozvěšen na různých místech. 

 

5.12. Zhodnocení benefice 
 Pokud bych měla zhodnotit benefici pro nízkoprahové programy YMCA Praha 

o.s., řekla bych, že se akce celkově povedla. Přišlo přibližně 100 platících lidí.Vše 

proběhlo podle plánu, nenastala žádná krizová situace, všichni na místě věděli, co mají 

dělat. Publikum bylo spokojené. Kromě finančního přínosu (cca 10 tisíc korun) jsme 

dosáhli i přínosu v oblasti PR – o organizaci nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. 

se dověděla řada nových lidí. A v neposlední řadě - po týdnech tvrdé práce na přípravě 

akce si celý realizační tým úspěšný benefiční večer vychutnal.  
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 Hodně nového jsme se při organizování benefice naučili, získali jsme nové dobré 

kontakty a pokud se rozhodneme akci zopakovat, myslím si, že bude ještě úspěšnější, 

než byla tato. 
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5.13. Nadace Divoké husy 
 Pokud se organizace rozhodla udělat benefiční akci, stojí za zvážení, zda 

nepožádat o grant neziskovou nestátní organizaci Divoké husy. Nadace je schopná 

výtěžek benefiční akce až zdvojnásobit, tedy až do maximální hodnoty 60 000 Kč. 

Nadační příspěvek však musí být použit na konkrétní věc, například zakoupení 

fotbálkového stolu do nízkoprahového klubu nebo nákup dodávkového auta pro mentálně 

postižené. Výtěžek z akce nelze použít na běžný provoz organizace (nájem prostor, 

energie, mzdy atd.). 

  

O nadaci 

 „Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 jako partnerská organizace 

stejnojmenné nizozemské nadace Wilde Ganzen. Od svého vzniku podpořila Nadace 

Divoké husy více než 700 projektů částkou přesahující 40 milionů Kč.  

Nadace Divoké husy podporuje nestátní a neziskové organizace, které působí v sociální, 

zdravotní a humanitární oblasti v celé České republice a také v rozvojových zemích… 

 Nadace podporuje neziskové organizace, ale také jednotlivce nebo školní děti, aby 

vlastní aktivitou - např. uspořádáním výstavy, koncertu, sportovního utkání nebo i sběrem 

papíru - získali peníze pro dobrou věc.“47 

 „Peníze nadace získává z výnosů nadačního jmění, příspěvků od Wilde Ganzen, 

od domácích a zahraničních dárců a prostřednictvím veřejné sbírky „Lety Divokých 

hus.“48 

 

Podmínky Nadace Divoké husy 

� O grant může zažádat jakákoliv nevládní a nezisková organizace, která působí 

aspoň v jedné z těchto oblastí: zdravotní, sociální, charitativní nebo rozvojové. 

� Využití prostředků musí být na konkrétní účel sloužící přímo klientům 

předkládající organizace. 

� O grant může organizace žádat pouze jednou do roka. 

                                                 
47 http://divokehusy.cz/, 19.10.2009 
48 http://divokehusy.cz/, 19.10.2009 
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� Výnos dobročinné akce musí být použit na schválený účel minimálně z 80%. To 

znamená, že maximálně 20% příjmu z dobročinné akce může být použito na 

pokrytí výdajů přímo spojených s realizací akce.  

� Minimální výtěžek dobročinné akce musí být 5 000 Kč. 

� Nadace zdvojnásobuje výtěžek maximálně do výšky 60 000 Kč. 

� Žádost musí být podána minimálně tři měsíce před konanou akcí.49 

 

                                                 
49 http://divokehusy.cz/, 19.10.2009 
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Závěr 
 Při psaní práce Benefiční akce jako jedna z možností financování NNO jsem si 

uvědomila, že financování NNO v České republice stojí na počátku nové doby. Mnoho 

organizací se stále spoléhá zejména na státní zdroje, přestože jsou to zdroje 

nevyzpytatelné. Nicméně jak jsem popsala v druhé kapitole, možností financování NNO 

je celá řada a jednotlivé organizace si začínají tyto různorodé možnosti uvědomovat.  

Myslím si, že budoucnost financování nestátních neziskových organizacích 

spočívá ve využití co největšího počtu možných zdrojů. Organizace se musí více zaměřit 

na fundraising a rozvíjení public relations, ve svých organizačních strukturách by měly 

vytvořit pozice pro pracovníky, kteří se budou plně věnovat těmto oblastem. Jak jsem 

uvedla v kapitole Fundraising a public relations, nestátní neziskové organizace by se 

měly rovnoměrně věnovat třem základním činnostem: získávání finančních prostředků, 

manažerským činnostem organizací samotných a přímé práci s cílovou skupinou.   

 Organizace by se v ideálním případě měly snažit o vlastní zdroj příjmu (například 

jesle pro děti, kavárna, teambuildingové akce pro firmy). Tento zdroj by měl být do 

budoucna spolehlivější než ostatní finanční zdroje. 

 Mám-li zhodnotit benefiční akci jako spolehlivý zdroj příjmu, musím konstatovat, 

že jsem si při psaní této práce uvědomila, že hlavním finančním zdrojem pro organizaci 

benefice být nemůže. Benefiční akce je vhodná spíše pro dobré PR organizace či je 

dobrou možností, jak poděkovat sponzorům. Pokud se ovšem akce povede, může být i 

příjemným vedlejším finančním příjmem.  
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Příloha č. 1 - Fotky z benefice pro nízkoprahové kluby YMCA Praha o.s. 

 

 

 

 

 

 

Koncertní sál. Na fotce generální ředitel YMCA Česká republika. V pozadí projekce o 

nízkoprahových programech YMCA Praha o.s. 
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Koncertní sál. Na fotce kapela Discoballs. 

 

Kavárna. Na fotce vystoupení Improligy. 
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Sklepní prostor. Na fotce DJ Vrata. 

 

Koncertní sál. Vystoupení kapely Queens of  everything. 
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Příloha č. 2 – Plakát benefice pro nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. 
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Příloha č. 3 - Program benefice pro nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. 

 
Kapely: 
19.00– 19.30 zvukovka Discoballs 
20.15 – 21.00 Discoballs 
21.00 – 21.15 zvukovka Sráči 
21.15 – 22.00 Sráči 
22.00 -  22.15 zvukovka Queens of everything 
22.15 – 23.00 Queens of everything 
23.00 – 23.25zvukovka Gangnails 
23.25 – jak dlouho chtějí Gangnails 
po Gangnails Prague city lovers 
 
Kavárna- divadla: 
19.30 – 20.15 Improliga 
21.00 – 21.15 PS divadlo 
22.00 – 22.15 PS divadlo 
23.00 – 23.25 PS divadlo 
 
Dolejšek – DJ´s  
21.00 – 22.30 – Vrata 
22.30 - ??? Pinocio 
 
 
 
 
 


