
1 





 CSR a firemní dobročinnost 

 Filantropie 

 Sponzorství 

 Dobrovolníci 
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 Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se 
může uplatňovat vůči všem osobám bez 
rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd.  

 Soustředíme se na osoby zdravotně 
postižené.  

 Vyjdeme z konceptu společenské 
odpovědnosti firem (CSR), která se opírá o tři 
pilíře (P): 

    profit – zisk, people – lidé, planet – životní 
prostředí 

 



 CSR nemá konkrétně vymezené hranice 
a je založená na dobrovolnosti.  

 Strategie „firemní dobročinnosti“ se 
dotýká jak oblasti společenské 
odpovědnosti firem, tak samotné firemní 
filantropie.  

 Vztah firem i společnosti k CSR se 
posouvá a dnes se z CSR stává interakční 
proces směrem z firmy ke společnosti a 
naopak.  



 Etymologie: z řeckého  filein, milovat a 
anthrópos, člověk - láska k člověku. 

 Definice: humanisticky motivovaná 
dobročinnost pro podporu obecně 
prospěšného účelu, zpravidla v delším 
časovém horizontu a s jasně definovanými 
cíli.  

 V obecnější poloze lze filantropii pojmout 
jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje 
k podpoře dobra nebo zlepšování kvality 
života. 



 Klíčová složka širšího konceptu CSR. 

 Sbližuje komerční svět se společností.  

 Vyjadřuje odpovědnost firmy k 
sociálnímu prostředí, v němž podniká. 

 Představuje zvyšování hodnoty značky 
firmy i posilování její role ve společnosti.  

 Utváří pověst podniku.  

 Je součástí tržní hodnoty podniku 
(nehmotný majetek): intelektuální kapitál 
a pověst.  

 



  Uveďte další známé osobnosti – filantropy. 

  Uveďte firmy, které proslavila filantropie. 
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 Sponzorství = dárcovství  

 Sponzorství se týká peněžitých či 

nepeněžitých darů určených přímo 

potřebným občanům nebo na veřejně 

prospěšné účely prostřednictvím sbírek, 

nadací a nadačních fondů.  



 Pasivní sponzorství 

 Aktivní sponzorství 



 Pasivní sponzorství je nejčastější formou 

firemního sponzorství. Jde o variantu 

výběru adresátů darů a více než 

polovina firem si své partnery pro 

dárcovskou činnost vybírá z došlých 

žádostí na podporu.  

 Aktivní sponzorství  jde o aktivní 

vyhledávání příjemců darů jako 

dominantní strategii jejich výběru volí 

čtvrtina firem. 

 



 Peněžní dárcovství 

 Nepeněžní dárcovství  
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 Je  to  nejjednodušší  metoda  a  způsob  

podpory.   

    Existuje několik forem finanční podpory: 

a) Přímá podpora  

b) Sbírka mezi zaměstnanci 

c) Firemní nadace, firemní nadační fond 

d) Charitativní aukce a výstavy  

 

              

 



 Zahrnuje finanční a věcné dary: 

 jednorázově 

  dlouhodobě - opakovaně 

 Podporují se tak veřejně prospěšné 

projekty. Dlouhodobější podpora je 

přínosnější pro plánování i efektivitu 

dárce i obdarovaného. Firma jako dárce 

může tak lépe sledovat přínos 

vynaložených prostředků.  

 



 Matchingový fond- sbírku organizují 
zaměstnanci sami nebo ve spolupráci 

s firmou. Ta pak navýší prostředky získané od 

zaměstnanců.  

 Payroll giving - dárcovství dobrovolným 

strháváním ze mzdy. Firma zajišťuje pravidelné 

strhávání darů z příjmů zaměstnanců ve 

prospěch neziskové organizace, podílí se na 

dárcovství a navyšuje dar o určitá procenta. 

Aktivně zapojuje zaměstnance do 

dárcovských aktivit. 

 



 Firemní nadaci zakládá sama firma a 

jedná se o samostatný právní subjekt, 

který podporuje dlouhodobé dárcovské 

programy, jimiž jsou veřejně prospěšné 

projekty a provoz nadace.  

 



 Firma organizuje různé charitativní aukce 

a výstavy. Výtěžek z těchto akcí pak 

následně věnuje na dobročinné účely 



a) Školení, vzdělávání a odborná pomoc 

b) Poskytnutí zázemí  

c) Firemní dobrovolnictví  

d)  Služební pobyt - secondement  

e) Účast ve správních radách a grantových 

komisích neziskových organizací  

 

 

 

 



   Firmy mohou nabídnout neziskovým 

organizacím: 

  své odborné znalosti, 

 poskytnout poradenské služby,  

 poskytnout know-how a snížit náklady 

neziskových organizací.  



   Firma může nabídnout neziskovým 

organizacím: 

 zázemí v prostorách své firmy,  

 platit za organizaci nájemné, 

 zapůjčit techniku,  

 poskytnout prezentační a reklamní 

plochy (např. na obalech výrobků),  

 atd.  

 



    Firma může zapůjčit neziskové organizaci 

 Zaměstnance na krátkodobé či 

dlouhodobé projekty, ti mohou 

nabídnout své znalosti a dovednosti, 

kterými pak obohatí projekty a přispějí k 

nižšímu finančnímu zatížení neziskových 

organizací. 

 Pomoc odborné povahy: marketingové 

plány, vytvoření webových stránek. 



 Zaměstnanec je firmou vyslán na 

dobrovolnickou činnost do neziskové 

organizace na období delší jak šest 

měsíců.  

 Tento typ dobrovolnictví zatím v ČR není 

běžný, v zahraničí je oblíbený. Je součástí 

kariéry ve firmách.  

 Mnoho nových zkušeností získávají obě 

strany - zaměstnanci firmy a nezisková 

organizace.  

 



 Zástupci firem se mohou angažovat ve 

správních radách a přinášejí tak 

profesionální pohled neziskovým 

organizacím a zvyšují jejich 

důvěryhodnost směrem k veřejnosti. 



 Strategie sponzorství zaměřená na 

jednotlivce jako donátora. V ČR je 

nejrozšířenější darování prostřednictvím 

sms.  

 Jedná se o český vynález, díky kterému 

se fundraising rozvinul do dalších 

dimenzí. Jednotlivci se mohou 

jednouchým odesláním SMS podílet na 

dobré věci.   

 



 Uveďte nějakého světového sponzora a cíl 

jeho sponzorství. 

 Uveďte českého sponzora a cíl jeho 

sponzorství. 

 Uveďte přiklad fundraisingu.  
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