
DIALOG 
- podpora nástrojů pro diversifikaci 
finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních 
služeb



Cílem projektu je
-Zjistit situaci u vybraných poskytovatelů sociálních služeb
-Informovat firmy i poskytovatele o možnosti využívání nefinančních darů (QR 
aplikace)
-Rozšířit zdroje financování pro jednotlivé poskytovatele
-Zjednodušit orientaci firemních/individuálních v místních sociálních službách
-Zajistit pro vybrané poskytovatele „netypické“ Prko
-Vzdělávat  poskytovatele  sociálních služeb 

- Jak přijímat nefinanční dar
- Různých formách Fundraisingu



Co se bude dít (výběr z aktivit)
KA1
-vybereme 15 NNO, které budou splňovat předem stanovené podmínky (budou mít 
podvojné účetnictví, zúčastní se vstupní a výstupní analýzy, mají seznam služeb, které 
by měli zájem získat formou daru, mají v současné době minimální příjmy z darů cca 0 
- 2% z celkových příjmů organizace, mají webové stránky a prokáží motivaci vstoupit 
do projektu)
-provedeme vstupní analýzu /zmapujeme typy zdrojů a v řízeném rozhovoru s ředitelem 
organizace zjistí jaké bariéry brání v získávání finančních prostředků od firemních 
dárců a co již pro změnu situace zvládli udělat.



KA2
-vytvoříme interaktivních webové stránky a QR aplikace zaměřené na 
podporu komunikace mezi NNO a místními dárci
-stránky budou obsahovat seznam požadavků NNO na potencionální 
dárce, umožní dárci se orientovat jak podle typu poskytované sociální 
služby /služby u lidí doma, ve stacionárních nebo pobytových zařízeních/, 
cílové skupiny, velikosti organizace, typu akce ke které se podpora váže 
(zařízení tréninkového bytu), spolupráce s  dalšími podnikateli, 
organizacemi, typu poptávaného daru apod. Webové stránky budou 
navázané na QR aplikaci, samolepky s kódem a reklamním sloganem 
budou prezentované po městě



KA3
-zrealizujeme 3 setkání podnikatelů a zástupců místních firem se zástupci NNO- 
konkrétně se jedná o akce Kulatý stůl, BUSINNES KOTEL a ŠKOLENÍ V CO-
WORKINGOVÉM CENTRU.  
Témata pro jednotlivá setkání
1) Kulatý stůl: srozumitelné formulování požadavků na dárce, možnosti efektivního 
hospodaření v organizaci
2) BUSINESS KOTEL: přínos poskytování sociálních služeb pro ekonomiku, právní a 
ekonomické aspekty nefinančního daru
3) Školení v CO-WORKINGOVÉM CENTRU: sdílené PR, crowfounding v NNO



KA4
-právník zpracuje návrhy smluv o darování služby a také postup  pro 
účetní, jak o nefinančním daru účtovat a jak ho uplatnit v daňovém 
přiznání. Veškeré tyto informace budou pak k dispozici na webových 
stránkách.
- dojde k proškolení všech zástupců NNO, kteří o to budou mít zájem o 
způsobu vyplňování darovací smlouvy a také o způsobu jak dar zaúčtovat 
a vykázat v daňovém přiznání



Co Vás čeká?
-Vstupní, průběžná a závěrečná analýza
-Vytvoření reklamních sloganů
-Průběžná aktualizace požadavků



Děkujeme za pozornost
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