PROGRAM
Jak vystoupit ze zavedených kolejí a podívat se nově na komunikaci
a financování veřejně prospěšných projektů?
aneb
trocha punku charitativnímu fundraisingu neuškodí..
KDY: 26. 5. 2017 od 10:00 do 12:30
KDE: ČSOB Inspirace, Jungmannovo náměstí 767/6 , Praha 1
10:00-10:20
Klára Šplíchalová, Fórum dárců
Úvod a přivítání
Je fundraising raketová věda a nebo se vyplatí spoléhat na selský rozum? Vyplatí se spoléhat na
osvědčené pravdy a doporučení a nebo stojí za to vykročit ze zavedených kolejí?

10:20-10:50
Miriam Zábrženská, O2
Stále více neziskových organizací i nadačních fondů se chce věnovat fundraisingu jinak než v
minulosti. Budeme se bavit o tom, jak může na fundraisingu spolupracovat celý tým. Jak se podívat na
vaše aktivity s nadhledem a odstupem a jak využít znalosti a podporu korporací i českých firem. Co
kdybychom dokázali v nezisku využít znalosti a lidi ze zisku?

10:50-11:00
Přestávka na kávu
11:00 – 11:20
František Brückner, Nadace Partnerství
Představení Matchingového fondu Nadace Partnerství - Cílem této výzvy je podpořit nestátní
neziskové organizace v hledání nových či inovovaných způsobů financování svých aktivit
prostřednictvím matchingové kampaně, tedy tak, že každý nově získaný finanční příspěvek bude
nadací zdvojnásoben, a to až do celkové výše 100 tis. Kč na jeden projekt.

11:20-12:10
Tomáš Jindříšek, Dark Side
Netradiční formy dárcovství - Jak pracovat s disruptivní pozorností? Jak zaujmout ty správné lidi,
kteří nás buď mohou podpořit a nebo se stát našimi spojenci?

Inspirace na konkrétních příkladech
Jiří Mádl, režisér a herec
Markéta Kalinová a Vendula Konečná, Jahoda, o.p.s.
12:10-12:30
Networking

S kým se setkáte?

Klára Šplíchalová, Fórum dárců
Klára vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity
Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již více než dvanáct let
a podílela se na projektech jako Klub firemních dárců
DONATOR, Asociace firemních nadací a fondů, dárcovský
portál Darujsprávně.cz a charitativní crowdfunding u nás,
inovace dárcovských sms a řada dalších. Dlouhodobě se
angažuje v oblasti rozvoje dárcovských metod a
propojování komerčního a nonprofitního sektoru, a také
prosazování kvalitních podmínek pro efektivní fungování
neziskových
organizací
a
zvyšování
jejich
transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a
financování Rady vlády pro NNO.

Miriam Zábrženská, O2
působí jako ombudsmanka pro zaměstnance v O2 a také
jako Srdcerváčka v Nadačním fondu pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP),
spolupracuje s firemním a neziskovým sektorem, pracuje
na projektech diverzity, propojení HR a CSR. Miriam má
bohaté zkušenosti v oblasti poradenství v osobním a
profesionálním rozvoji lidí, koučingu a mentoringu, ve
vzdělávání a vedení projektů. Na poli lidských zdrojů a
rozvoje zaměstnaneckých vztahů se pohybuje již téměř
dvacet let.

Tomáš Jindříšek, Dark Side
Managing Partner a spoluzakladatel agentury Dark Side. Předtím působil
deset let jako ředitel OgilvyInteractive, internetové divize mezinárodní
reklamní sítě Ogilvy.
Tomáš je rovněž předsedou představenstva Asociace direct marketingu, ecommerce a zásilkového obchodu. Marketingové komunikaci a internetu se
profesionálně věnuje od roku 1998, pravidelně přednáší a publikuje, působí
jako člen řady odborných porot a aktivně se zapojuje do projektů pro
významné značky. Je duchovním otcem projektu Zasedačka roku a
spoluautorem projektu Ceskovdatech.cz. Je certifikovaným koučem u
mezinárodní koučovací federace (ICF). Jeho koníčkem je pomoc obecně
prospěšnému sektoru, mimo jiné působí jako předseda představenstva
neziskové organizace Jahoda a je spoluautorem prvního dárcovského portálu
pro neziskovky Darujspravne.cz.

František Brückner, Nadace Partnerství
František působí v Nadaci od roku 2005 a jeho hlavní náplní práce tvoří
činnosti související se základním posláním Nadace – poskytováním grantů. Za
dobu svého působení v nadaci se podílel na správě většiny grantových
programů nadace, například grantového programu Strom života, grantům
automobilky TPCA v programu Partnerství pro Kolínsko či grantových
programů Nadace OKD.
Při správě těchto programů tak mohl uplatnit v praxi zkušenosti, které získal
při studiu oboru krajinné inženýrství na MZLU v Brně.
V posledních letech František řídí co do objemu největší grantový program
Nadace, tzv. švýcarské fondy, které jsou spravovány pod názvem Blokový
grant – Fond pro NNO. Vedle toho se věnuje rozvoji a marketingu databáze
Grantys, kterou Nadace za účelem managementu grantů před lety vyvinula.

