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Zpravodaj pro neziskové organizace
Pokud budeme chtít, otočíme zeměkoulí

Rozhovor

Od našeho prvního rozhovoru s touto inspirativní osobností uplynuly přesně čtyři roky.
Nyní vám přinášíme rozhovor s Lenkou Kohoutovou coby bývalou poslankyní a zároveň
kandidátkou na poslankyni v předčasných volbách 2013. Povídali jsme si o tom, jak se
člověk neoddělitelně spjatý s neziskovým sektorem může v Poslanecké sněmovně
prosadit a pro neziskovky něco udělat. S Lenkou Kohoutovou se vždy dalo mluvit na
rovinu. A tak jsme se také ptali…

» Více na str. 7–8

Nový občanský zákoník bude zatím existovat
bez zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Editorial

Senát na své schůzi dne 12. září 2013 zamítl zákon o statusu veřejné
prospěšnosti. I když tak zákon spadl pod stůl, neohrozí to účinnost nového občanského zákoníku. Ten zatím může existovat bez zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Budoucnost ukáže, jak se k tomuto zákonu postaví nová vláda a parlament po říjnových předčasných volbách.

Buď a nebo!
Právě takový je
výběr ze dvou
cest. Ale v mnoha našich volbách jsou obsažené odstíny, různé možnosti. S odstupem času
často zjistíme, jaký význam měl jeden výběr, a jak nedůležitá byla nějaká jiná volba – tenkrát jsme si možná mysleli pravý
opak. Stojí za to projevit své sympatie,
rozhodnout se, nezůstat uvězněný na křižovatce. A přesto někdy zaslechnu: „Nemá to cenu, nikam to nevede, jsem z toho
znechucený.“ Lidské pocity jako lítost, vztek,
strach s volbou tak úzce souvisejí. Budou
tady a nezmizí. I v naší zemi stojíme opět
na křižovatce. Všichni Češi. Volbu máme
ve svých rukou. Při rozhodování vám
snad trochu pomohou odpovědi na otázky, které jsme položili stranám a poli-

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR považuje zamítnutí zákona o statusu veřejné prospěšnosti za velkou prohru všech, kteří dlouhodobě usilují o transparentní neziskový sektor. Předložený zákon stanovoval určité podmínky, které by
měly neziskové organizace splňovat, aby mohly být považovány za transparentní
a mohly získat status veřejné prospěšnosti – například zveřejňování výroční zprávy
a tří nejvyšších příjmů v organizaci. Na status mohly být v budoucnu také navázány případné benefity. V důsledku rozhodnutí Senátu bude ale veřejně prospěšnou
každá organizace, která to sama o sobě prohlásí (podle § 146 nového občanského zákoníku). Argument, že by soudy nebyly schopné zvládnout posuzování žádostí o udělení statusu veřejné prospěšnosti, považujeme za zástupný. Na vytvoření zákona o statusu veřejné prospěšnosti pracovaly od poloviny minulého roku
ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako navrhovatelem zákona desítky
neziskových organizací. Rozhodnutím senátorů přišlo mnoho měsíců jednání a hledání konsenzu vniveč. Chceme věřit, že za tímto rozhodnutím nebyl fakt, že mnohým
může současný nepřehledný stav v neziskovém sektoru vyhovovat.

tikům v naší anketě. Kromě předvolebních prohlášení politických stran přinášíme článek o dobré praxi organizace
Post Bellum, jejíž projekty zaznamenávají, a připomínají nám naši minulost. Obyčejné, ale silné lidské příběhy. Poučíme
se z nich? Můžete také zajít na krátkou
návštěvu do neziskovek a jejich světa,
přečíst si rozhovor s Lenkou Kohoutovou,
najít odpovědi v poradně, zkusit rozluštit
tajemný QR kód. Přinášíme vám další číslo našeho měsíčníku. Zvolte, co si přečtete. Máte to ve svých rukou. A potom…
Zvolíte a čas ukáže!
Jiří Kučera
ředitel Neziskovek.cz

Chystá se závěrečná konference
k Evropskému roku občanů 2013
Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení
Evropské komise v ČR připravují závěrečnou konferenci, která v České republice oficiálně uzavře Evropský rok občanů 2013. Konference proběhne v Praze
v první polovině prosince a počítá s účastí zástupců občanských organizací.
V jejím průběhu budou kromě informací týkajících se využívání práv občanů
EU prezentovány pokračující aktivity a výstupy z minulých dvou evropských
roků – dobrovolnictví a aktivního stárnutí. Program konference počítá s několika diskusními stoly, které se zaměří na konkrétní témata. Podrobnější informace budou k dispozici na začátku listopadu.
Marek Šedivý
prezident AVPO ČR

CHCETE SE STÁT LEKTOREM?

Neziskovky.cz otevírají nový rekvalifikační kurz.
Přihlašovat se můžete do 30. října.
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Novinky z Neziskovek.cz

Jaký byl letošní Odpolední koktejl?
Pestrý. Živý. Nanejvýš inspirativní. Potkali se na něm lidé z týmu Neziskovek.cz, lektoři,
kteří prezentovali témata svých kurzů a hlavně naši partneři, příznivci a všichni ti, kteří
využívají našich služeb. S některými z nich se známe již dlouho, některé tváře byly nové –
a všechny jsme je rádi viděli!

Grafické řešení pozvánky vytvořila komunikační
agentura Friends’ Factory. Děkujeme a těšíme se na
další povedené kousky.

Bára Kopencová a Karolina Fialová – skvělý
tandem z Neziskovek.cz, díky němuž jsme si
mohli v HUBu Praha užít báječné odpoledne.

Přišlo vás nepočítaně!
Doufáme, že vás letošní koktejl
bavil a uvidíme se dříve než
napřesrok.

Pokud pracujete v sociálních
službách, můžete Janu Sladkou
Ševčíkovou potkat v roli
kontrolorky. Anebo – což
doporučujeme – jako lektorku
našich kurzů.
2
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Martin Zika je šéfredaktorem
podnikatelského Profit magazínu
a jedním z našich nejlepších
lektorů. Jestli chcete umět psát
výtečné tiskové zprávy, už víte, na
koho se obrátit.
Náš milý partner Libor Zinkaizl, který má na svědomí bezpočet
přínosných setkání pod hlavičkou Business for Breakfast.
www.neziskovky.cz

Ze světa neziskovek
Hostina pro tisíc
Pražské Václavské náměstí se 10. září proměnilo v jednu velkou jídelnu.
Během dvou hodin se tam rozdalo tisíc misek zeleninového karí a čestnou
první porci naservíroval Roman
Vaněk, zakladatel Pražského kulinářského institutu. Akci s názvem Hostina pro tisíc, kterou organizovala skupina Zachraň jídlo, navštívily stovky
obyvatel i návštěvníků Prahy a za zvuků klavíru si vychutnali netradiční
pokrm vyrobený z jídla, které by se
jinak vyhodilo.

covníků, ale i několik zástupců neziskovek či učitele. Pobyt v USA jim
dává příležitost studovat, vyučovat
nebo pracovat na svých výzkumných
projektech a získávat tak odborné
zkušenosti, které mohou po návratu
uplatnit v České republice. Stipendisté na své projekty získali štědrou podporu v rámci některého z programů
sponzorovaných českou a americkou
vládou a spravovaných Komisí J. Williama Fulbrighta.
Účastníci budou působit na řadě
institucí, včetně velmi prestižních
a známých vysokých škol jako jsou

Oběd pod širým nebem si vychutnaly stovky návštěvníků, FOTO: Skupina Zachraň jídlo
„Vše proběhlo hladce, i když šlo
o první takovou hostinu v České republice. Navíc uvařit tisíc obědů naráz je
poměrně komplikované. Vše jsme zvládli také díky pomoci více než 40
dobrovolníků a díky zkušenostem kuchaře Petra Peška, který vaření koordinoval,“ popisuje Adam Podhola ze
skupiny Zachraň jídlo.
Účastníci akce se dozvěděli, jak se
u nás plýtvá jídlem a jak tomu lze
předcházet. Během odpoledního
programu na pódiu vystoupilo také
mnoho hostů ze spřízněných neziskových organizací, včetně České federace potravinových bank či Informačního centra OSN. „Jsme rádi, že se
o tématu plýtvání jídlem začíná více
mluvit. Naše organizace shromažďuje
potraviny od supermarketů a farmářů,
které by zbytečně musely skončit v koši.
My je místo toho přerozdělujeme potřebným. Doufáme, že díky Hostině pro
tisíc začne do pražské Potravinové
banky přispívat více obchodů,“ řekla
Věra Doušová z České federace potravinových bank.
Zdroj: skupina Zachraň jídlo

Čeští stipendisté
míří do USA
Ve školním roce 2013–14 vysílá česko-americký vládní stipendijní program
do USA celkem 38 stipendistů – pokročilých studentů, akademických pra-

www.neziskovky.cz

Brown, Berkeley, Columbia, Cornell,
Emory, Georgetown, Harvard, New
York University, UCLA, University of
Colorado Boulder, University of Michigan, Virginia Tech, University of
Washington, University of Texas Austin, University of Minnesota a další.
„Naši letošní stipendisté jsou odborníci z mnoha akademických oborů
i pracovišť, studenti, vědci, přednášející. Kromě toho posíláme do USA i učitele základních a středních škol na výměnu s jejich americkými kolegy. Kratším
pobytem se snažíme přispět ke zkvalitnění práce českých neziskových organizací i třeba špičkových lékařských
týmů. Programy Fulbrightovy komise
nejen pomáhají českým školám
a univerzitám, ale mnohdy propagují
i vysokou kvalitu naší vědy ve Spojených
státech a bývají prvním impulsem
k navázání spolupráce s americkými kolegy na univerzitách,“ říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.
Zdroj: Komise J. W. Fulbrighta

DMS bez poplatků
Dárcovské SMS jsou velmi oblíbenou
formou dárcovství a českým fenoménem. Ročně jsou jich odeslány miliony na nejrůznější dobročinné účely.
Právě v souvislosti s touto charitativní
podporou se mobilní operátoři rozhodli definitivně vzdát částek, které
pokrývaly náklady a administrativu

na tyto SMS, a zvýšit tak objem finančních prostředků určených na
různé humanitární projekty. Z 30 Kč,
které jedna dárcovská SMS stojí, šlo
doposud na konkrétní neziskový
projekt 27 Kč, nyní se věnovaná částka
od všech zákazníků zvýší na 28,50 Kč.
Zbylá suma 1,50 Kč, která představuje náklady spojené s provozem a administrací této dobročinné služby, připadá i nadále poskytovatelům služby.
„Stále přemýšlíme, jak ještě více přispět společnosti,“ vysvětluje Petra
Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a doplňuje: „Intenzivní veřejná diskuse v červnu tohoto roku nás inspirovala k rozhodnutí
poskytovat tuto prospěšnou službu zcela zdarma, poplatek si tak neúčtujeme
již od 1. června tohoto roku.“
„Jsme velmi rádi, že se podařilo této
dohody dosáhnout. Považujeme za přirozené podporovat dobré skutky zákazníků O2, a proto jsme se rozhodli plně
pokrývat naše náklady spojené s touto
službou. Díky tomu se nyní k neziskovým organizacím dostane ještě více
prostředků,“ uvádí Dana Dvořáková,
ředitelka firemní komunikace společnosti Telefónica Czech Republic.
Zdroj: Telefónica Czech Republic, a. s.

Udržitelný produkt
umí něco navíc
Jakou podobu může mít udržitelný
produkt? Může to být automobil
s nízkou spotřebou, recyklovaná židle,
koberec, který zachytává prach či
barva, která čistí ovzduší. Možností je
mnoho. Bližší představu o tom, jak
může udržitelný produkt vypadat, si
mohli udělat účastníci třetí z řady

Nejedna firma se v dnešní době
může pochlubit „zelenou" verzí některého ze svých produktů či dokonce celou řadou ekologicky šetrných
produktů. „Podle globálních průzkumů
by většina spotřebitelů upřednostnila
environmentálně a sociálně odpovědný
produkt. Jejich nákupní chování však
výzkumům neodpovídá. Důvodem je
i nejasnost a netransparentnost v komunikaci firem vůči spotřebiteli o udržitelných aspektech jejich produktů,“
říká Pavlína Kalousová z platformy
Byznys pro společnost.
Zásadně nový pohled na design
výrobků nazvaný Cradle to Cradle
představila holandská výzkumnice
a konzultantka Diana den Held, která se svými firemními klienty pracuje
na dlouhodobých byznys strategiích
na 20 až 30 let dopředu. Právě hledisko času je pro smysluplné pojetí udržitelnosti klíčové, jak řekl Tomáš Hrivnák, marketingový konzultant a zakladatel firmy Hřivnám, s poukazem
na to, že „firmám chybí dlouhodobá
perspektiva rozvoje a vnímání širších
souvislostí při tvorbě nových produktů.“
Zdroj: Byznys pro společnost, o. s.

Každá noha dobrá
I přes nestandardní zářijový termín
přišla ve středu 11. září řada závodníků i přihlížejících podpořit Centrum
Paraple do Letenských sadů v Praze.
Samotného závodu se zúčastnilo kolem tří stovek lidí. Mimo závodní klání
byl i letos připraven doprovodný
program, který vyvrcholil koncertem
Jaroslava Uhlíře.
Odpolední program odstartoval
slavnostní pochod skotských dudáků
The Rebel Pipers a následný ceremo-

Diana den Held prezentuje designovou metodu, která šetří suroviny, zdraví
lidí i životní prostředí, FOTO: Byznys pro společnost
konferencí Ekologická stopa byznysu,
tentokrát s názvem Udržitelný produkt, kterou 17. září uspořádala
v Praze platforma Byznys pro společnost – organizace zaměřená na
podporu udržitelného podnikání
v České republice.

niál, na kterém Zdeněk Svěrák, patron Centra Paraple, převzal od zástupců zúčastněných firem šeky s darovanými částkami. Ti, kteří přišli letos
Centrum Paraple v hravém závodu
podpořit, získali za startovné ve výši
300 Kč originální tričko se symbolem
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Ze světa neziskovek
běhu. Pro děti byly připraveny placky
s motivem paraplíčka. Mezi běžci byly
osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Miroslav Táborský, Michal Nesvadba, Jaroslav Uhlíř a Petr Brukner.
Exhibičních běhů se účastnily týmy
společností FLEXI životní pojištění,
Český rozhlas, Trigema, Messenger,
ZenithOptimedia a Whirlpool, který
kromě startovného věnoval i lednici,
se kterou celý závod statečně absolvoval. 14. ročník benefiční akce vynesl ve prospěch Centra Paraple přes
150 tisíc korun.
Zdroj: Centrum Paraple o. p. s.

Kdo jsou Srdcerváči?
Umíte si představit, jakou radost umí
udělat sportovnímu fanouškovi podepsaná hokejka Jaromíra Jágra nebo

brat z katalogu unikátních dárků nebo zážitků, které není možné běžně
koupit nebo získat. Získáte tak nejen
běžně nedostupnou věc, ale zároveň
přispějete k odstraňování bariér v zaměstnávání zdravotně postižených.
Lidé s postižením se často setkávají s nepochopením, veřejnost je
ovlivněna mýty, týkajícími se života
s handicapem. To ostatně dokazují
i počty nezaměstnaných s postižením.
„V roce 2012 podle Českého statistického úřadu z 896 460 osob s postižením
pracovalo jen 489 005. A Srdcerváči to
chtějí změnit,“ říká Hana Potměšilová,
ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
Příběhy Srdcerváčů si můžete přečíst na www.srdcervaci.cz.
Zdroj: NFOZP

měna pro vítěze (až 50 tisíc korun),
ale i atmosféra ve společnosti. Už teď
se v soutěži objevují téměř „mašínovské“ příběhy.
„Zájem je mile překvapující. Hlásí se
i profesionální novináři, kolegové z rozhlasu a tištěných médií, ale nejvíce zájemců je z generace třicátníků a studentů středních škol. Těch 50 tisíc korun
pro vítěze je jistě lákadlo. Ať už jsou
motivy k účasti v soutěži jakékoliv, pro
mnohé mladé lidi bude setkání se starými lidmi, pamětníky, jistě úžasným
a jedinečným zážitkem. Věřím, že pro
spoustu lidí je to také dobrá příležitost
pustit se konečně do věci, kterou dlouho
odkládali – zeptat se babičky nebo dědy, co všechno v životě prožili, utřídit
a digitalizovat rodinné fotky. Možná působí i současná společenská atmosféra. Žijeme v hektické době a každou

Maximální výše příspěvku na jeden
projekt může činit až 70 tisíc korun.
Přihlášky do grantového programu
pro podporu regionů je třeba odevzdat do 4. října 2013.
Dva miliony korun budou regionům rozděleny v rámci tzv. Menších
komunitních grantů. Ty jsou společně
s Velkými komunitními granty součástí programu ČSOB a ERA pro podporu regionů. „Program si klade za cíl
zvýšit zájem občanů o dění v jejich okolí a povzbudit je k vlastní aktivitě. Usiluje o upevnění dobrých sousedských
vztahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli
a veřejnou správou. Z tohoto důvodu je
nezbytnou podmínkou úspěchu v programu aktivní zapojení místní veřejnosti
do příprav a realizace projektu – pro
získání podpory nestačí, aby veřejnost
byla pouhým příjemcem výsledků,“ vysvětluje podstatu projektu Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
Zdroj: Československá
obchodní banka, a. s

Chcete se stát
Dobrou duší?

Tým Srdcerváčů, FOTO: NFOZP
nadšenému studentovi ekonomie večer strávený v družném rozhovoru
u baru s hlavním makroekonomem
ČSOB Tomášem Sedláčkem? Podobnou euforii zažívají také lidé se zdravotním postižením, když se jim podaří
sehnat poctivou a dobrou práci. Z milionu lidí s postižením, kteří žijí v České
republice, má takové štěstí jen hrstka.
V období od 9. září do 10. října
2013 se bude 5 úspěšně pracujících
zdravotně postižených lidí – Srdcerváčů – snažit prostřednictvím netradiční
fundraisingové kampaně veřejnosti
ukázat, že zdravotní postižení nemusí být překážkou. Zároveň se budou
snažit získávat od institucí, firem a významných osobností ojedinělé dárky
nebo zážitky.
Srdcerváčem se může stát každý
z vás. Stačí si v období kampaně vy-
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Nečekaný zájem
o Příběhy 20. století
Organizátory akce ze sdružení Post
Bellum a Pant zaskočil zájem veřejnosti o první ročník dokumentaristické soutěže Příběhy 20. století. Přes
léto se registrovaly skoro tři stovky lidí ze všech krajů ČR, dalších tisíc
projevilo zájem o účast e-mailem
a přes sociální sítě. Průměrný věk
účastníků soutěže je 28 let, nejstaršímu přihlášenému je 84, nejmladšímu
13 let. Lidé si stěžují, nelíbí se jim
říjnová uzávěrka soutěže. Organizátoři jim tedy vyšli vstříc a uzávěrku
pro odevzdání soutěžního příspěvku
posunuli na 1. listopad 2013. Podle
neziskovek, které soutěž pořádají, budí zájem o soutěž nejen vysoká od-

chvíli slyšíme, že na nás doléhá totalitní minulost. Kdo z mladší generace ví,
jak to kdysi chodilo? A tak se ptají svých
nejbližších a ti mají chuť vyprávět,“ míní ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa, jeden z organizátorů soutěže.
Zdroj: Post Bellum

Peníze zlepší život
v regionech
Celkem dva miliony korun rozdělí letos ČSOB a ERA mezi vybrané projekty neziskových a příspěvkových organizací i obcí. Polovina z celkové
částky bude určena na projekty zabývající se péčí o přírodní a kulturní
dědictví v daném regionu, druhá pak
na projekty přispívající k rozvoji
společenského života prostřednictvím
spolkové činnosti a místní kultury.

Je vám nad 60 let a je pro vás důležité být svému okolí prospěšní? Možná
proto jste se začali věnovat dobrovolnictví. Lidem, jako jste vy, je určen
projekt Dobrá duše. Přihlaste se do
jeho druhého ročníku, který startuje
právě nyní. Třeba právě váš příběh
osloví odbornou porotu a budete
oceněni.
Ne každý má totiž štěstí, aby mohl
trávit podzim svého života doma, se
svou rodinou a přáteli, zkrátka mezi
lidmi, které má rád a s nimiž je mu
dobře. Aby se klienti v domovech pro
seniory necítili osamoceně, věnují se
jim kromě kvalifikovaného personálu
také dobrovolníci. Ti za nimi pravidelně docházejí, pomáhají jim aktivně trávit volný čas a pokud už
zdravotní stav seniora příliš aktivit nedovoluje, alespoň si s nimi povídají.
Dobrovolníci jsou zkrátka takové
dobré duše, které obyvatelům domovů pro seniory pomáhají alespoň
trochu rozbít stereotyp obyčejného
všedního dne.
„Většina z nás si pravděpodobně
neumí představit, jak vypadá běžný den
v domově sociální péče. Seniorům se
v něm dostává kvalitní péče, často jim
ale chybí nějaký kamarád nebo přítel,
prostě dobrá duše, která by byla schopna klienty domovů trochu rozptýlit
a dodat jim kapku chuti do života.
Pravidelné návštěvy dobrovolníků
mohou být takovým impulzem, který lidé v domovech potřebují, aby byl jejich
život šťastnější a měli se zase nač těšit,“
uvádí Věra Husáková ze společnosti
Hartmann-Rico.
Zdroj: Hestia o. s
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Kurzy podzim 2013

ŘÍZENÍ A VEDENÍ
Projektové řízení v sociálních
službách (akreditace MPSV)
16. 10. 2013
Lektor: Jan Horký
Pusťte se do nového projektu kompetentně! Díky dobré přípravě se vyhnete pozdějším problémům. Na kurzu
načerpáte informace, tipy a inspiraci
pro úspěšné zahájení a realizaci
projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.
Více informací ‣

Příprava projektů a psaní
žádostí o grant, včetně SF EU
6.–7. 11. 2013
Lektor: Jan Horký
Chystáte se na psaní projektu? Připravte se na to. Jděte na věc vybavení základními informacemi a dovednostmi
pro přípravu a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů financovaných z grantů a dotací.
Více informací ‣ J

ní je správná strategie. Obojí se můžete naučit na našem kurzu – dozvíte se,
na co si dát pozor a jaké jsou výhody
a nevýhody jednotlivých druhů fundrasingu. Zjistíte, jak oslovovat potenciální
individuální dárce a seznámíte se s metodami direct dialogue a direct mailing.
Vaše cesta k cíli bude přehlednější.
Více informací ‣

Mediální trénink
21. 10. 2013
Lektorky: Štěpánka Duchková,
Kateřina Jurigová
Máte trému z mikrofonu? A co teprve
z kamery!? Zbavte se nejistoty v bezpečném prostředí. Vyzkoušíte si mluvit
na kameru, získáte užitečnou zpětnou
vazbu od zkušených lektorek. Workshop
zahrnuje také nácvik psaní tiskové
zprávy, prezentace organizace na veřejnosti, trénink reakcí na dotazy televizních a rozhlasových redaktorů a další
praktické dovednosti. Naučte se komunikovat s novináři efektivně a s jistotou!
Více informací ‣

NEBOJTE SE STÁT FUNDRAISEREM! –
modulový kurz s možností konzultace
14. 10.–11. 12. 2013
Kurzy: Typologie osobnosti MBTI a její využití v práci fundraisera Základy
individuálního fundraisingu a vytvoření fundraisingové strategie Firemní
fundraising Argumentace a vyjednávání s dárcem a sponzorem Základy grantového fundraisingu aneb Jak napsat dobrou grantovou žádost
Lektoři: Petr Machálek, Olga Medlíková, Pavel Němeček
Poraďte se s odborníky, konzultujte a nebojte se stát fundraiserem! Nabízíme Vám nový modulový kurz s možností konzultace v rámci každého
kurzu. Přihlásit se můžete na celý modul či na jednotlivé kurzy. Součástí
všech kurzů je individuální konzultace s lektorem v rozsahu jedné hodiny.
Konzultovat můžete přes Skype, prostřednictvím e-mailu, telefonicky
a samozřejmě osobně.

‣
‣

‣

‣

‣

Více informací o obsahu kurzu ‣

FUNDRAISING,
MARKETING A PR
Nebojte se být fundraiserem!
7. 10. 2013
Lektorka: Milada Šnajdrová
Chce to jen odvahu. Dárci jsou také jen lidé a je třeba naučit se s nimi jednat. Na
kurzu se seznámíte s praktickými postupy i základními triky pro vyjednávání nejen
o penězích. Přijďte nabrat odvahu a naučit se, jak se pochlubit svými výsledky.
Více informací ‣

Základy individuálního
fundraisingu a vytvoření
fundraisingové strategie
15. 10. 2013
Lektor: Petr Machálek
Úspěšný fundraising se odvíjí od kvalitního plánu. Klíčem k jeho uskutečně-

Trénink – tisková zpráva
25. 10. 2013
Lektor: Martin Zika
Víte, jak má vypadat dobrá tisková
zpráva, ale když přijde na věc, stále
to není ono? Potřebujete trochu
praxe? Získejte ji na tomto kurzu, který volně navazuje na otevřený kurz
Jak komunikovat s médii aneb Jak napsat atraktivní tiskovou zprávu.
Více informací ‣

Jak být soběstačnou
neziskovkou
5. 11. 2013
Lektor: Pavel Němeček
Máte obavu z tenčících se zdrojů financí? A napadlo vás samofinancování? Tento kurz vám ukáže, jak se
touto cestou vydat k cíli. Získáte inspiraci ohledně možností samofinancování, dozvíte se, jak ověřit potenci-

Od října se připravte na změnu v začátku našich
vzdělávacích kurzů. Startovat se bude o půl
hodiny dříve, tedy vždy v 9.30!
ál vašich prvních nápadů a nastartovat
strukturovaný proces společ- ného týmového uvažování o samofinancování
ve vaší organizaci. A nejen to, naučíte
se i praktické dovednosti jako analýza
bodu zvratu na modelovém příkladu.
Více informací ‣

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Typologie osobnosti MBTI a její využití v práci fundraisera
14. 10. 2013
Lektorka: Olga Medlíková
Kdo zná sám sebe, lépe vychází s okolím. Naučte se rozumět sobě i ostatním
za pomoci nástroje Myers-Briggs Type
Indicator (MBTI). Tento osobnostní test
nachází široké uplatnění v managementu, při osobních pohovorech a výběru zaměstnanců, v manželských poradnách i v oblasti osobnostního rozvoje. Zjistěte svůj osobnostní typ
a budete vědět, na čem můžete stavět
při své práci fundraisera.
Více informací ‣

Time management
21. 10. 2013
Lektorka: Magdalena Černá
Máte málo času? A máte jasno v tom,
čemu ho chcete věnovat? Na kurzu
budete mít možnost si to ujasnit. Pak
si budete moci nastavit priority tak,
abyste nebyli ve stresu z toho, že nestíháte to podstatné.
Více informací ‣

LEGISLATIVA
A ÚČETNICTVÍ

Nový občanský zákoník
z pohledu obecně prospěšné
společnosti
4. 10. 2013
Lektor: Petr Vít
Kurz vám pomůže zorientovat se
v nové právní úpravě a usnadní vám
hledání odpovědi na otázku, zda zůstat obecně prospěšnou společnosti
nebo se raději stát podle nového OZ
ústavem, případně nadací či nadačním fondem.
Více informací ‣

Transformace občanských sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb.
10. 10. 2013
Lektor: Petr Vít

Se vstupem do roku 2014 již nebude
možné založit obecně prospěšnou
společnost! Máte již rozmyšleno, zda
ještě letos přeměníte své občanské
sdružení na o. p. s. nebo raději využijete nových právních forem, jako
jsou spolek nebo ústav? Právě tento
seminář vám vysvětlí, jaké jsou
možnosti a jakým způsobem postupovat.
Více informací ‣

JAK BÝT DOBRÝM
MANAŽEREM NNO –
modulový kurz
s možností konzultace
8. 11. 2013–13. 2. 2014
Kurzy: Právní minimum manažera
NNO
Efektivní vedení porad
a jednání, Time management
Hodnocení pracovního výkonu
Efektivní motivace zaměstnanců
Lektoři: Zuzana Briš, Magdalena
Černá, Pavel Němeček, Petr Vít
Poraďte se s odborníky, konzultujte a staňte se dobrým manažerem
Vaší NNO! Nabízíme Vám nový
modulový kurz s možností konzultace v rámci každého kurzu. Přihlásit se můžete na celý modul či
na jednotlivé kurzy. Součástí všech
kurzů je individuální konzultace
s lektorem v rozsahu jedné hodiny. Konzultovat můžete přes
Skype, prostřednictvím e-mailu, telefonicky a samozřejmě osobně.

‣

‣
‣

Více informací
o obsahu kurzu ‣

SOCIÁLNÍ OBLAST
Vedení týmu v NO poskytující sociální služby – akreditace MPSV
8. 10. 2013
Lektorka: Olga Medlíková
Každá skupina je svébytným organismem. Jde o to poznat její jednotlivé součásti. Dokážete-li porozumět
jednotlivým týmovým rolím, uplatnit
vlastní roli ve struktuře týmu a pracovat na posilování týmového ducha,
máte vyhráno. Na našem kurzu k tomu můžete udělat první krok.
Více informací ‣

Neziskovky.cz děkují Nadačnímu fondu J&T, že mohou nabízet neziskovým
organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.
www.neziskovky.cz
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Rozhovor

Pokud budeme chtít, otočíme zeměkoulí
První rozhovor s Lenkou Kohoutovou coby předsedkyní správní rady
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením jsme přinesli přesně v říjnu 2009. Hovořila tenkrát
o zaměstnávání zdravotně postižených a o svém rozhodnutí kandidovat
do Parlamentu. V říjnu 2010 vyšel rozhovor s Lenkou Kohoutovou jako
poslankyní poté, co ji voliči „vykroužkovali“ z dvacáté deváté pozice
na kandidátce přímo do Poslanecké sněmovny.

Jak se Vám tato témata prosazovala v poslanecké sněmovně a v současném volebním programu ODS?
Já jsem přesvědčena, že sociální oblast je výsostně pravicové téma. Dříve se mi stávalo, že když jsem tohle
někde řekla, musela jsem málem
obejít místnost a všem pozavírat ústa
otevřená údivem. Ale je to právě
pravice, která musí nabízet pomocnou ruku lidem ve svízelných
životních situacích a zároveň je motivovat k vlastnímu přičinění, pochopitelně podle možností daného
člověka. Představte si společnost jako loď, ze které přepadnete přes zábradlí do moře. Pravicová sociální politika vám hodí záchranné lano, po
kterém musíte šplhat, ale s jistotou
se dostanete zpátky na palubu. Levicová politika vám hodí nafukovací
člun, který však nebude nikdy dost
velký, aby odolal vlnám.

Našla jste ve sněmovně příznivce neziskových témat?
Dalo by se předpokládat, že
byli spíše z opozičních stran…

Lenka Kohoutová přijala v Poslanecké sněmovně neslyšící sportovce, kteří se zúčastnili letošní Deaflympiády,
FOTO: archiv Lenky Kohoutové

Jaká byla Lenka Kohoutová
před třemi roky a jaká je teď?
Možná o tři roky moudřejší? Ne,
vážně. Pořád věřím, že pokud budeme chtít, je možné otočit zeměkoulí.
Mám jen tvrdší lokty, bez kterých
nelze sociální témata prosazovat. Lidem z „nezisku“ o tom určitě nemusím vykládat.

Zdá se, že ideály Vás neopustily. Opravdu Vás politika nesešrotovala?
Nejenže mě ideály neopustily, ale
ještě jsem se v nich utvrdila. Bez nich
a jasně utříbených hodnot nelze dělat politiku na dobré úrovni. Dokonce si myslím, že tohle mají společné
politika a práce v neziskovém sektoru. Vyhořelá si rozhodně nepřipadám,
ale nejlépe to posoudí moje okolí. Na
druhou stranu je pravda, že Poslanecká sněmovna je takové akvárium, kde člověk čelí často velkým tlakům a je na každém, zda se s nimi vyrovná nebo jim podlehne. Já jsem se
během svého mandátu potkávala
s lidmi se zdravotním postižením, se
zástupci neziskového sektoru, lokálními politiky i lidmi, kteří šli náhodou

www.neziskovky.cz

kolem mé kanceláře a přišli se podívat, kdo je to ta Lenka Kohoutová.
Z takových setkání a pozitivních
podnětů, které jsem během nich

„svoje“ témata a dostala možnost
pracovat na tom, aby se problémy
spojené se sociální sférou a zaměstnáváním handicapovaných řeši-

Řeknu to otevřeně, nedalo… Nechci
nikoho jmenovat nebo lacině útočit
přes média, ale je to jedna z věcí, která mne překvapila. Opoziční kolegové, u kterých by člověk čekal, že mají
„nezisk“ a sociální materii v malíčku,
mají dost často velké mezery v základních faktech. Ale možná mi to jen
potvrdilo můj názor, že sociální politika je pravicové téma. Příznivci neziskových témat však ve sněmovně
byli a podporovali nejrůznější projekty, nebo si alespoň důležitost tohoto
sektoru nechali vysvětlit. Jinak by se
asi nepodařilo prosadit například
možnost transformace občanských
sdružení na obecně prospěšné

Bez jasně utříbených hodnot nelze dělat politiku na dobré úrovni.
dostala, jsem čerpala ve vypjatých
situacích, kdy mě – přiznávám – několikrát napadlo, jestli by nebylo lepší
s poslancováním skončit. Právě názory a podněty od různých lidí mě ale
od poraženeckých myšlenek rychle
odvedly.

V nadcházejících předčasných volbách jste zůstala
věrná straně, za kterou jste
kandidovala i minule. ODS
v poslední době řešila téměř
existenční problémy. Jste na
pátém místě pražské kandidátky. Je to rozumné?
Nejsem z těch, kteří by někam přeskakovali nebo přebíhali, protože je
to momentálně výhodné. Hodnoty
ODS jsou mi blízké. V rámci této strany jsem dostala prostor prosazovat

ly na úrovni Poslanecké sněmovny.
Politické strany mají dlouhodobě nabízet hodnoty, ideje a navrhovat způsoby jejich dosažení. Za hodnoty ale
nepovažuji programové body narychlo poskládané před volbami, byť budou navoněné a slibovat hory doly.
Ideje mohou podle mě dobře hájit jen
zavedené a pevně zakotvené strany
s početnou členskou základnou, a tou
ODS je. Pak je pouze na voličích, kteří rozhodnou o tom, který z kandidátů bude dané cíle naplňovat a hájit.

společnosti, široce otevřít téma veřejné prospěšnosti nebo stanovit po
řadě let jasnou koncepci řešení bezdomovectví. Mimochodem právě touto koncepcí se nedávno pochlubila
současná vláda tzv. odborníků prezidenta Zemana.

Sociální oblast je
pravicové téma

To rozhodně ano. A je to pro neziskovky velké plus. Usnadnilo to vzájemnou komunikaci a umožnilo řešit
jednotlivé problémy rychleji a účinněji. Věřím, že tento trend bude pokračovat. Pokud se bude neziskový sektor prezentovat dobře a jednotně,

Neziskový sektor a speciálně
sociální oblast nebývají vnímány jako priorita pravice.

Pořád ale platí, že v poslední
Poslanecké sněmovně bylo
více poslankyň a poslanců,
kteří rozuměli problematice
neziskového sektoru, než
v těch předchozích.
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Rozhovor
dostane se mu v Poslanecké sněmovně
odpovídající odezvy. V minulosti to nebylo pravidlem, což dobře vím z vlastní zkušenosti, protože jsem za politiky
chodila se svými tématy ještě jako zástupce neziskového sektoru.

Zmiňujete jednotnou prezentaci, neziskový sektor je
ale často ve svých názorech
naopak nejednotný. Škodí
mu to?
To zcela jistě, a u zákonodárců především.

Ale jak to udělat? Neziskový
sektor je rozsáhlý a různé
skupiny mají logicky rozdílné
názory a zájmy. Často bývají
protichůdné…
Vytvořit jeden velký deštník, který zaštítí celý sektor, což je běžné i ve světě. Větší síla víc zmůže. Pak se nevyplatí jet sám na sebe, tím jsou poškozováni všichni další.

Pochvalujete si, že do sněmovny proniklo více lidí z neziskového sektoru. Na
druhou stranu se ale stále setkáváme s poslanci, kteří
téměř netuší, co neziskové
organizace jsou. Pořád mají
představu nadšené party kamarádů, v lepším případě si
představí sportovní klub,
další možností je skupina aktivistů, kteří jen přinášejí
problémy. Proč to tak je? Co
se s tím dá dělat?
Osvěta, osvěta, osvěta. A když to nepomůže, nabídka brigády v neziskovce.

Omlouvám se za silná slova,
ale hodně lidí – včetně těch,
kteří pracují v neziskovém
sektoru – považují někdy poslance za bandu lenochů, kteří vysedávají ve sněmovních
restauracích a užívají si jídla
a pití za směšné ceny…
Každý takový za mnou mohl přijít
a přesvědčit se na vlastní oči, že tomu tak není. Mimochodem k tomu
jídlu a pití za směšné ceny – v Poslanecké sněmovně je několik restau-

Pamatuji si období, kdy jste
měla ve sněmovně nálepku
aktivistky. Jste aktivistka?
Ve sněmovně jsem měla takových nálepek… Neřekla bych aktivistka, ale rozhodně jsem se snažila být aktivní. Je
fakt, že se snažím udržovat stále vztahy
a kontakty s neziskovým sektorem. A to
se může někomu zdát aktivistické. Já si
to ale nemyslím. Pokud chcete práci
dělat dobře, tak to ani jinak nejde.

Jak se Vám jako poslankyni
pracovalo se zástupci neziskových organizací?
Výborně. Kdybych okolo sebe neměla lidi takzvaně zvenku, dýchalo by se
mi o hodně hůř.

Projekt sKarty
se nedal opravit
Prosazovala jste sociální kartu, která skončila debaklem…
Dění kolem sKarty je třeba uvést na
pravou míru. Byl to projekt – a jsem
moc ráda, že mohu mluvit v minulém
čase – který mi zajistil nálepku semetriky a potížistky. Od počátku jsem
říkala, že pokud zákonem sKartu zavedeme, musí být dobrovolná. S tím
souhlasili nakonec všichni a dokonce
i nepolitické organizace zastupující
občany. Kamenem úrazu byl postup
Ministerstva práce a sociálních věci
pod vedením Jaromíra Drábka, které
podzákonnými normami tyto dohody porušilo a deformovalo výklad
samotného zákona.

Proč jste proti tomu
nevystoupila?
Ale vystoupila a mnohokrát, na sociálním výboru i veřejně. Poslanec ale
nemá reálně možnost vyhlášky
a podzákonné normy ovlivňovat.
Těžko se nám postupovalo i na vládní
úrovni, protože ministerstvo dokonce podepsalo smlouvu, aniž by byla
projednána na vládě. Tato smlouva,
jejíž plné znění jsme pak dlouho
nemohli z ministerstva dostat, kladla
na stát závazky, které byly předem
jasně nesplnitelné. Třeba, že stát nesníží počet dávek nebo že v budoucnu

Lenka Kohoutová

V

ystudovaná dětská zdravotní
sestra, ale především „obyčejná
holka z nezisku“, jak sama sebe
s úsměvem nazývá. Do minulé sněmovny se probojovala z 29. místa
kandidátky díky více než 10 000 preferenčních hlasů. Hájí práva lidí se
zdravotním postižením, byla členkou výboru pro sociální politiku, ve
kterém se výrazně zasadila o zrušení projektu sKaret. Říká, že sociální politika je především pravicové
téma, jelikož pravicová sociální po-

Nebylo vhodnější celý projekt dost. Je pro mě nepřijatelné, abychom
upravit, aby karta začala slou- se přibližovali k putinovskému Rusku
žit svému původnímu účelu? a stylu tamějšího vládnutí.
Jsem přesvědčena, že se již opravit
nedal, navíc jeho smluvní opora byla
děsivá. Proto jsem s čistým svědomím podpořila úplné zrušení sKarty. I s vědomím, že svůj postup budu
zpětně obtížně vysvětlovat. I tohle je
politika, bohužel.

Co byl Váš největší úspěch za
dobu, kdy jste byla poslankyní?
Nerada hodnotím své úspěchy, ty
musí posoudit především okolí
a v případě poslankyně voliči ve volbách. Samozřejmě mám ale největší
radost z konkrétních zákonů a pozměňovacích návrhů, které se mi podařilo prosadit. A radost mi dělá
i fakt, že se prostě o některých věcech
začalo v parlamentu otevřeně mluvit.
I když věcná diskuze byla někdy překrytá politickými hesly a mediálními
nálepkami.

Největší prohra?
Sociální reforma, jednoznačně.
Mnoho věcí je jinak v zákoně a jinak
ve vyhláškách. Praxe jde bohužel
často proti záměru zákona. Za prohru považuji také rozpuštění sněmovny před tím, než jsme měli jistotu
ukončení legislativního procesu u zákonů, které jsme poslali do Senátu.
Prohra je, že jsme nestihli opravit
Ústavu a že nám z Hradu prezident

Nejsem aktivistka, ale rozhodně jsem se snažila být aktivní.
rací a kantýn, které vedle poslanců
využívají i zaměstnanci sněmovny
i samotní novináři. Trochu mě proto
udivuje, že když právě oni poukazují
na nízké ceny, zapomínají připomenout, že ceně odpovídá i kvalita.
Občas jsem si připadala jako ve školní
jídelně sedmdesátých let. Ne že by mi
nechutnalo, jen představa luxusu se
zde poněkud míjí s realitou.
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budou prostřednictvím sKarty povinně vypláceny také starobní důchody. Kdyby zůstalo u znění zákona
a byla by dodržena dohodnutá
dobrovolnost, brala bych sKartu jako
moderní a logický způsob výplat
dávek. Ministr Drábek navíc sliboval
úspory, ty však nepřišly a Ministerstvo
práce a sociálních věcí prohospodařilo desítky milionů.

litika rozdává příležitosti k růstu
a ne pouze sociální dávky.

hrozí, co udělá a jak bude nebo nebude vypadat příští koalice. Beru to
jako prohru všech slušných lidí, kteří
ctí ústavní pořádek, váží si funkce
prezidenta a nepovažují ústavní zvyklosti za hlouposti. Prezident má v parlamentní republice, kterou Česká
republika je, sjednocovat, inspirovat
a ne samozvaně vládnout. Myslím, že
takových vládců jsme si užili víc než

V důsledku rozpuštění sněmovny a následného záporného stanoviska Senátu
spadl pod stůl i zákon o statutu veřejné prospěšnosti.
Jak hodnotíte rozhodnutí
senátorů?
Jako jednoznačně špatné. Senátoři,
nejhlasitěji zřejmě Eliška Wagnerová,
argumentovali nebezpečím, že soudy nestihnou veřejně prospěšné organizace registrovat. Podle mě jde ale
o zástupný problém. Ve skutečnosti
senátoři svým rozhodnutím ukázali,
že nechtějí, aby si stát zrovna kvůli
neziskovým organizacím přidělával
práci. Je to prohra všech, kteří na zákoně pracovali a kteří si přáli, aby byl
český neziskový sektor transparentní a fungoval podle pravidel standardních v celé Evropě.

Pokud se znovu objevíte
v Poslanecké sněmovně, jaké budou v dalším volebním
období Vaše priority?
Jak jsem již říkala, nepřepřahám. Budu se věnovat opět sociálním otázkám, zaměstnanosti a neziskovému
sektoru. A samozřejmě usilovat o přijetí zákona o statutu veřejné
prospěšnosti.

A když návrat do sněmovny
nevyjde? Jaké máte plány?
To je také dané, vrátím se zpátky do
neziskového sektoru. Jsem předsedkyně správní rady Nadačního fondu
pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Kromě toho
mám už dnes několik nabídek, což mě
těší. Ale o místo ve sněmovně chci zabojovat. Nejsem člověk, který se
snadno vzdává, a mám ještě dost
práce, kterou bych chtěla dokončit.

Děkuji za rozhovor.
Marek Šedivý

www.neziskovky.cz
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Zeptali jsme se politických stran: Jak vaše politická strana
vnímá neziskový sektor a jak chce přispět k jeho rozvoji?
ČSSD

TOP 09

N

eziskový sektor je nedílnou
součástí občanské společnosti. TOP 09 chce i nadále rozvíjet
občanskou společnost, je to neopomenutelný faktor demokratického
systému. Sledujeme a podporuje
rozvoj neziskové sféry a jsme velmi
rádi, když se občané zapojují do veřejného života. Cíleně podporujeme
občanské vzdělávání. Oceňujeme
aktivitu neziskových společností
a institucí, které kultivují náš veřejný
život. Speciálně stojí za zmínku aktivity, které pomáhají znevýhodněným skupinám v zapojení do života
či práce, vzdělávání v oblasti život-

ního prostředí, sportu, finanční
gramotnosti či celoživotního vzdělávání. V poslední době si náš respekt vydobyly instituce, které se
snaží potírat korupci a prosazovat
transparentnost. To je ostatně plně
v souladu s programem TOP 09. Budeme neziskový sektor podporovat
prostřednictvím evropských fondů,
ale také ze státního rozpočtu. Neziskový sektor přispívá ke kvalitě
života v České republice a její rozmanitosti.

ODS

O

DS počítá s neziskovým sektorem především jako s klíčovým hráčem v tzv. „službovém“
odvětví. Neziskový sektor tvoří nedílnou součást veřejné správy – každá veřejná správa dobře ví, že neziskový sektor potřebuje a rezignovat na takovou spolupráci by bylo
čiré bláznovství. V oblasti sociální,
vzdělávací, kulturní a sportovní považujeme neziskový sektor za nenahraditelný. Prioritou je pro nás průhledné fungování neziskového sektoru a stabilizace financování právě
v odvětví služeb.
V novém občanském zákoníku je
zavedena veřejná prospěšnost, kterou měl uvést v život prováděcí zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
ODS jeho zavedení od začátku podporovala, bohužel Senát ho nedávno smetl se zástupnými argumenty ze stolu. Budeme podporovat jeho přijetí po volbách,
protože ho považujeme za důležitou podmínku transparentního
fungování neziskového sektoru.

eziskové organizace vnímáme
jako dobrovolnou činnost
občanů, kteří se sdružují proto, aby
se věnovali nějaké aktivitě, která
přináší pocit uspokojení jim
a nějaký obecný prospěch ostatním.

www.neziskovky.cz

a velmi důležitý bod sociálně
demokratického programu považujeme závazek zavedení systému víceletých grantů pro financování činnosti nevládních organizací. Jedná se o opatření,
o kterém se diskutuje již řadu let,
ale zatím ho žádná vláda neprosadila. Další prioritou musí být racionální financování neziskového sektoru. ČSSD se však ve svém programu věnuje především celé
občanské společnosti. Chce být jejím politickým partnerem a vést
otevřenou diskusi s odbory, občanskými sdruženími a iniciativami,

aktivisty a intelektuály ovlivňujícími
veřejné mínění. Plánuje také, že se
občanské iniciativy budou podílet
na přípravě zákonů již v jejich nejranější fázi – což samozřejmě znamená zavést systém, který jim včas
poskytne příslušné informace. Nevládní organizace jsou těmi, které
v řadě případů suplují činnost státu
a jejichž činnost je nenahraditelná.
Budeme proto věnovat pozornost
vládní podpoře aktivit zájmových
svazů a spolků, včetně organizací
dětí a mládeže.

KDU-ČSL
V budoucnu bychom chtěli pro organizace se statusem veřejné
prospěšnosti zavést také smysluplné benefity.
Pozitivně hodnotíme nový
rejstřík občanských sdružení, který
zvyšuje transparentnost konkrétně
občanských sdružení a následně
spolků. Za velmi důležité a nenahraditelné partnery považujeme organizace pracující v oblasti poskytování sociálních služeb a sociálního podnikání. ODS chce proto
dotáhnout do konce jednoznačná
pravidla pro financování sociálních
služeb. Chceme nastavit nejenom
síť poskytovatelů, ale především ceny za jednotlivé typy služeb. Dlouhodobé a předvídatelné financování
přinese poskytovatelům sociálních
služeb potřebný klid a čas, aby se
mohli věnovat své činnosti, místo
aby jako doposud papírovali a žili ve
stresu, zda dostanou včas finanční
podporu.

N

NO vnímáme jako důležitou
součást „veřejného prostoru“.
Jsou to organizace, ve kterých se
převážně angažují lidé, kterým není
lhostejný svět kolem nich. Vlastním
dílem a v různých oborech se snaží
o rozvoj občanské společnosti.
Jejich nezastupitelnou roli vnímáme
především v oblasti realizace sociální politiky státu a to napříč cílovými skupinami. Náš záměr je počítat
s nimi jako s partnery v realizaci sociální politiky státu.
Oblast NNO je dnes plně svobodná. Organizace se dle svého zaměření mohou zapojovat do různých aktivit a procesů. V různých
dotačních programech podávají žádosti a jsou úspěšné. Tento stav
chceme udržet jako neměnný a je
potřeba se starat, aby nedošlo k po-

stupnému vytlačení NNO z našeho
života, jak bylo od některých politiků naznačeno.
V oblasti neziskovek, které vykonávají svou činnost v sociální oblasti, bude KDU-ČSL prosazovat
víceleté financování. Náš návrh je
na 3 roky. Tento systém by se
provázal s certifikačním procesem,
aby byla zajištěna i patřičná kvalita
služeb. Společně s vydefinováním
minimálních krajských sítí sociálních
služeb by to vedlo ke stabilizaci
tohoto sektoru.

KSČM

Č

Hlavu vzhůru –
volební blok

N

Z

Nesouhlasíme však s tím, aby to
byly skryté lobbistické skupiny,
které bezohledně prosazují nějaký
skupinový zájem na úkor zájmů
veřejných.

innost neziskového sektoru
pokládáme za společensky
prospěšnou aktivitu, která významným způsobem doplňuje – a někdy
i supluje – činnost veřejné správy
a současně vtahuje občany do
zájmu o veřejné dění.
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Strana zelených

N

eziskový sektor je důležitou,
nenahraditelnou součástí rozvinuté občanské společnosti, kterou
Strana zelených od počátků podporuje a z jejího zázemí vychází i řada
členů a politiků Strany zelených.
Strana zelených bude pracovat
systematicky na rozšíření víceletých
dotačních programů pro neziskový
sektor. Neziskovým organizacím to
umožní lépe plánovat jejich činnost
i rozvoj. Neziskový sektor od roku
1989 prokázal, že je schopen efektivně zajišťovat stále více sociálních,
zdravotních, vzdělávacích, sportovních či kulturních služeb, které
dříve zajišťovaly státní organizace.
Velkou překážkou ve fungování neziskových organizací je nepředvídatelnost financování na delší období
a také nedostatek provozních dotací, které podmiňují udržitelnost
(pokračování) dřívějších projektů.
Nejdůležitější roli, kterou neziskové organizace za poslední roky

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
získaly a rozvíjejí, je prevence, zejména v oblasti sociální, dále rozšiřování služeb a nabídky mimo jiné
v oblasti kultury, volnočasových aktivit a sportu. V mnoha ohledech tak
tisíce neziskovek suplují roli státu,
nabízejí kvalitní a prověřené služby
a jejich pozice je nezastupitelná.
Jejich víceleté financování vázané na
kontrolu kvality služeb a efektivitu
využití podpory tak pomůže zajistit
stabilitu plánování a finanční rozvahy, kterou pro svou činnost nutně
potřebují.
Na sociálních službách, které poskytuje neziskový sektor, do značné
míry závisí politika prevence sociálního vyloučení a podpora klientů
v sociálně nepříznivé situaci, která
by svým prohloubením vedla k sociálnímu vyloučení na jedné straně
nebo v umístění člověka do pobytové sociální služby (velmi nákladné)
na straně druhé.

Úsvit přímé
demokracie Tomia
Okamury

Ú

svit přímé demokracie vnímá
neziskový sektor jako nezbytnou a potřebnou součást občanské

společnosti a má rozhodně naši
podporu.

T

řetí sektor je důležitou součástí občanské společnosti.
Náš program je postavený na
rozšíření politických práv občanů.
Proto prosazujeme přímou volbu
starostů, primátorů, hejtmanů...
Taky podpoříme přijetí zákona,
který stanoví, že občané budou
mít zákonodárnou iniciativu formou petice a referenda.
Celkovou podporu vidíme v oblasti daňových úlev, grantové politiky, podpoře veřejnoprávních
projektů. Nepřímou podporou bude přijetí zákonů, které rozšíří

kontrolní funkci občanských iniciativ, například novela info zákona
a zákon o povinnosti zveřejňovat
všechny smlouvy, objednávky
a faktury institucí, které jsou financovány z veřejných zdrojů.

ANO 2011 –
politické hnutí

N

eziskové organizace a celý
sektor bereme jako jednu ze
zásadních součástí demokratického
solidárního státu. Oblast neziskových organizací se prolíná hlavně
naším sociálním programem. Už
nyní spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi, které řeší
problematiku sociálně a zdravotně
znevýhodněných osob. Víme, že
situace v celém sektoru není dobrá,
potřebné neziskovky jsou podfinan-

cované, ty nepotřebné se zbytečně
dotují. Situaci bychom chtěli řešit
mimo jiné daňovými asignacemi,
kdy plátce daní může jejich část
převést na neziskový sektor.

INZERCE

Rekvalifikační kurz

LEKTOR
CO VÁM KURZ PŘINESE?
·
·
·
·
·

ucelený přehled o práci lektora
příležitost začít podnikat jako lektor/konzultant
seznámení s metodikou a didaktikou lektorské práce
nové kontakty a zkušenosti
osvědčení o rekvalifikaci

CO VÁS NAUČÍME?
·
·
·
·
·
·
·

naplánovat a realizovat vzdělávací akce
prezentační dovednosti
rétoriku a hlasovou techniku
práci s pamětí
kreativní techniky a práci se skupinami
základy facilitace a koučování
připravit a vést workshop

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
·
·

·

kurz proběhne v období listopad 2013 – duben 2014
7 dvoudenních až třídenních modulů
jedenkrát až dvakrát měsíčně intenzivní výuka provázaná
s praktickými tréninky

Účastnický poplatek činí 23 500 Kč včetně DPH.
Cena kurzu zahrnuje 100 hodin výuky, pracovní materiály a občerstvení.
V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu kurzy@neziskovky.cz
Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na:
http://www.neziskovky.cz/kurzy
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UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Ministerstvo práce a sociálních věcí
vyhlašují

stabilita – jistota – bezpečí

INZERCE

TÝDEN
7.–13. října 2013
konference – semináře – workshopy – výstavy – dny otevřených dveří – soutěže – festivaly
Stabilita systému poskytování sociálních služeb je základním předpokladem pro získání jistoty nutné pro práci všech,
kdo sociální služby poskytují, stejně jako pro bezpečí těch, kdo sociální služby využívají: seniory, osoby se zdravotním
postižením či ohrožené sociálním vyloučením. Služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství
jsou poskytovány přibližně 7 % populace České republiky.

Partneři Týdne sociálních služeb ČR
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, statutární město Brno, statutární město Ostrava,
město Prachatice, Česká asociace streetwork, Diakonie ČCE, Charita ČR, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,
Neziskovky.cz, Sdružení azylových domů v ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Mediální partneři

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz
www.neziskovky.cz
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Dobrá praxe

Dobrodružství, které se protáhlo
Zmíněné dobrodružství se jmenuje Paměť národa. Na počátku tohoto
projektu stála skupinka přátel ze studií a médií, kteří založili občanské
sdružení Post Bellum. Dnes pro tuto organizaci pracuje patnáctičlenný
koordinační tým a na dvě stě dobrovolníků v terénu.

jaké příběhy se odehrály na zcela
konkrétních místech po celé České
republice i jinde ve světě.
Takto rozsáhlá činnost vyžaduje
nemalé zdroje financí i další podpory. Sdružení Post Bellum péči o ně
rozhodně nezanedbává. V roce 2010
vznikl Klub přátel Paměti národa, který má dnes 700 členů a sdružení se
těší podpoře mnoha větších i menších dárců. „Vážíme si každé darované
koruny, jako by to byl milion, a dáváme
to najevo. Je to oboustranné gesto, protože lidé nám svým darem vzkazují, že
jim naše práce není lhostejná. To je obrovsky posilující,“ dodává Mikuláš
Kroupa, který v organizaci působí od
samého počátku.

Důvěryhodnost
a nápaditost – cesta
k oslovení dárců

Každý z nás by měl žít takový život, aby stál za vyprávění, FOTO: Post Bellum

N

ejde zde však jen o pevný
a fungující tým a počty spolupracovníků. Za dvanáct let existence
se sdružení Post Bellum podařily zaznamenat tisíce příběhů pamětníků,
které tvoří databázi nazvanou Paměť
národa. Post Bellum má vlastní pořady v médiích, realizuje vzdělávací
projekty na základních školách, vyvinulo speciální mobilní aplikaci. Jak to
všechno začalo?

z druhé světové války, tak aby alespoň
jejich příběhům mohli naslouchat,“ líčí
počátky činnosti sdružení jeho ředitel Mikuláš Kroupa. „Pustili jsme se do
toho jako do takového malého ročního
dobrodružství. Sbalili jsme spacáky
a stany a jezdili vlakem a autobusem
za starými lidmi, kteří nám vyprávěli.
To dobrodružství se poněkud protáhlo.“
Cílem projektu bylo poskytnout
novinářům a historikům zajímavé pří-

obětovali život nebo jeho nejproduktivnější léta strávili ve vězení.

Příběh je cestou
k lidem
Nadšenecké úsilí začalo postupně
přinášet hmatatelné výsledky. Dnes
se na stránkách www.pametnaroda.cz
nabízejí k přečtení a poslechu tisíce
vzpomínek pamětníků a na diskusním

Víme, co a proč chceme dělat. Jsme nezávislí a svobodní.
Prvotním podnětem byl úlek nad
skutečností, že s odcházejícími lidmi
postupně a nenávratně odcházejí
i jejich vzpomínky. „S hrůzou jsme zjistili, že tady neexistuje žádná dostupná
sbírka autentických vzpomínek pamětníků. Že naše děti nebudou mít šanci jako my, setkat se třeba s odbojáři

běhy a nabídnout tak veřejnosti svědectví, o kterých se nemluvilo. Iniciativa byla vedena i snahou o změnu ve
vnímání minulých dob. „Není totiž na co
„nostalgicky“ vzpomínat,“ dodává k tomu Kroupa. Ke sběru životních příběhů přiměly členy sdružení také ohledy
k lidem, kteří za naši dnešní svobodu

Mikuláš Kroupa

M

ikuláš Kroupa, rozhlasový
dokumentarista, publicista
a scénárista, pochází z rodiny disidenta, filozofa a politika Daniela
Kroupy. Žije v Praze, je ženatý a má
tři děti. Je spolutvůrcem rozhlasového cyklu Příběhy 20. století, zakladatelem digitálního archivu Paměť
národa a ředitelem sdružení Post
Bellum. Vystudoval publicistiku na
VOŠP a je autorem řady knih, například Ještě jsme ve válce, Kruté
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století, V komunismu jsme žít nechtěli.

fóru tohoto digitálního archivu probíhá živá výměna názorů mezi laiky
i odborníky. Sběr dosud neznámých
příběhů vyústil v realizaci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů a vzpomínky se také staly základem pro dokumentární cyklus Příběhy 20. století. Sdružení Post
Bellum udílí Ceny Paměti národa,
které vyzdvihují odvahu lidí, kteří zažili válku a statečně čelili represím
totalitních režimů.
Příběhy jsou pro Post Bellum hlavní
cestou k oslovení veřejnosti. Využívá
k tomu nejrůznější formy prezentací:
rozhlas, televizi, knihy, komiksy, výstavy,
nejnověji i soutěž, zkrátka pro každého
něco. Pozoruhodnou inovací je již zmíněná aplikace pro chytré telefony.
Pokud předpokládáte, že taková „vychytávka“ je určena jen úzké cílové skupině, praxe ukazuje, že to může být
i jinak. „Když pamětníkům ukážeme, jak
funguje naše mapová aplikace, jsou naprosto nadšení a pořizují si chytrý telefon
právě kvůli ní,“ říká Kroupa. Aplikace nabízí uživatelům možnost dozvědět se,

Financování činnosti Post Bellum
a Paměti národa je založeno na soukromých dárcích. Jedinou smysluplnou
cestou, jak je oslovit, je důvěryhodnost,
poctivost, nápaditost a pracovitost.
O státní dotace a granty sdružení příliš
neusiluje – ne snad z důvodu administrativní náročnosti, ale prostě proto, že
snaha vměstnat stávající projekty do
úředních škatulek by spíš než k rozvoji činnosti sdružení vedla k jejímu přizpůsobení se jakési státní zakázce.
Výčet výše uvedených úspěchů
neznamená, že sdružení nezažilo
i náročná období. Jedno takové nastalo v souvislosti s prvním udílením
Cen Paměti národa v roce 2009. Událost přenášela Česká televize a rozhlas (stejně jako následující ročníky).
Náklady na akci tenkrát výrazně
převýšily předpokládanou částku.
Post Bellum se proto obrátilo na své
sběrače v terénu s prosbou, aby chvíli natáčeli bez nároku na honorář. „Už
nikdy se to neopakovalo a já si dodnes
vyčítám, že jsme si tenkrát rozpočet
špatně spočítali,“ vzpomíná Kroupa.
„Ve svízelných situacích se ale ocitáme
pravidelně, vlastně každý den. Některé
problémy jsou malé, jiné náročnější. No
a co? Právě na nich se učíme.“
Chyby i úspěchy jsou tím, co sdružení Post Bellum pomáhá v dalším
rozvoji. Mikuláš Kroupa vnímá profesionalitu jako schopnost delegovat
práci a odpovědnost na své kolegy.
Skloubení přátelství a profesionální
spolupráce je proces ustavičného vývoje. „Jsme přísní, ale také umíme jeden druhého pochválit,“ shrnuje. A co
by doporučil ostatním neziskovkám,
které chtějí se svým posláním uspět?
„Dobrý veřejně prospěšný nápad,
dobrou účetní a počítač s internetem.
Vyprávějte pravdivě a srozumitelně svůj
příběh. Nebo příběh vašich klientů. Když
nebudete líní, vše ostatní přijde samo.“
Olga Pohl

www.neziskovky.cz

Projekt

Kvalita v neformálním vzdělávání – potřebujeme ji?
Mladí lidé si v rámci formálního vzdělávání, tedy ve školách, osvojují množství vědomostí. Toto prostředí však příliš nepřeje rozvoji
dovedností, schopností a postojů, které jsou nezbytné pro úspěšné
uplatnění v životě. Příležitost pro získání měkkých kompetencí nacházíme v tzv. neformálním vzdělávání. Proto je tak důležitá kvalita služeb, které nabízejí organizace pro volný čas a zájmová sdružení. Tu svými aktivitami podporuje projekt K2, který společně realizují ministerstvo školství a Národní institut dětí a mládeže.
O konkurenceschopnosti a kvalitě v této oblasti jsme hovořili
s Michalem Urbanem, ředitelem Odboru pro mládež Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Myslíte si, že je nutné zajišťovat vzdělávání vedoucích
pracovníků těchto organizací v oblasti řízení kvality a kdo
a jak by je měl organizovat?

Michal Urban, FOTO: NIDM

V žádném případě nechceme zvýšit
administrativní zátěž pro organizace
pracující s dětmi a mládeží. Pouze se
snažíme přenést know-how úspěšných organizací třeba z prostředí byznysu do prostředí práce s dětmi
a mládeží, zohlednit specifika této oblasti a nabídnout těmto organizacím
podporu, jak pracovat efektivněji.
Proto má podle mého názoru smysl
podporovat organizace tím, že jim
přenos tohoto know-how připravíme
a naučíme je s ním pracovat. V projektu K2 nabízíme organizacím jednu
z mnoha cest, jak pracovat se svojí
kvalitou. A je pouze na rozhodnutí
každé organizace, jestli tuto formu
podpory vyhodnotí jako prospěšnou,
jestli ji využije, nebo dá přednost jiným nástrojům, anebo se tím nebude vůbec zaobírat.

Před prázdninami jste se zúčastnil semináře k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání, který uspořádal Národní institut dětí
a mládeže v rámci projektu
K2. Čím by se podle Vás měla
vyznačovat kvalitní organiza- Na již zmíněném semináři
ce pracující s dětmi a mládeží? odborní pracovníci projektu
Na první pohled se dá kvalitní or- K2 představili on-line systém
ganizace pracující s dětmi a mládeží řízení kvality OLINA
určit podle toho, že nemá dlouhodo- (www.olina.ka2.cz). Jak můbě nouzi o spokojené klienty, tedy dě- že podle vás přispět k zefekti a jejich rodiče. U organizací, kde se tivnění a profesionalizaci
toto daří, vidíme, že úspěch není au- činnosti organizací, proč by
tomatický. Předchází mu celá řada jej měly využívat?

velmi mile překvapen, když jsme museli dělat revizi fungování organizace,
popisovat procesy a řešit oblasti, které jsme do té doby neřešili. Díky tomu jsme mnoho činností nastavili
jinak a hodně nás to posunulo.

Systém OLINA představuje komplexní nástroj, jak lépe řídit organizaci,
plánovat vlastní činnost, pracovat s lidskými zdroji a rozvíjet svoji činnost. Výhodu spatřuji v tom, že je, na rozdíl od
jiných nástrojů, k dispozici zdarma, byl
přizpůsoben oblasti práce s dětmi
a mládeží, nabízí dodatečnou podporu a na jeho vzniku se velmi aktivně podílely samy organizace, které s dětmi
a mládeží pracují. Vím, že nás čeká
ještě hodně práce, než se „vychytají
všechny mouchy“, které provázejí vznik
každého elektronického nástroje, ale
věřím, že jej organizace využívat budou,
nebo třeba jen některé jeho části, a že
jim pomůže v dalším rozvoji.

Jaké vidíte hlavní pozitivum
na hodnocení kvality organizací, které pracují s dětmi a mládeží, povede ke
procesů, které probíhají ve všech or- Vím, že vedoucí pracovníci jsou zvýšení konkurenceganizacích nabízejících služby. Kvalit- k řízení kvality často velmi skeptičtí. schopnosti v této oblasti?
ní organizace by měla mít jasno, jaké
je její poslání, měla by být dobře řízena, měla by umět plánovat, měla by
pečlivě vyhodnocovat své aktivity, aby
se poučovala z chyb, měla by sledovat
nové trendy a snažit se na ně reagovat svou nabídkou služeb, měla by
mít promyšlenou komunikační strategii, měla by mít ve svém týmu kvalitní pracovníky a pracovat na jejich
rozvoji, ale měla by si jednoduše poradit i se situací, kdy některý z důležitých pracovníků odejde, apod.

www.neziskovky.cz

Sám jsem byl také takový v době, kdy
jsem pracoval v České národní
agentuře Mládež. Když jsme měli zavádět ISO, bral jsem to jako byrokratickou zátěž, kterou si na nás Evropská komise vymyslela. A pak jsem byl

Aby nedošlo k nepochopení, MŠMT
nechce v žádném případě kvalitu organizací hodnotit. Nabízíme organizacím pouze možnost ohodnotit samy
sebe, a v případě shledání nějakých
nedostatků nabídnout nějakou for-

Realizátory dvouletého projektu
K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
(www.ka2.cz) jsou od října 2012
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a Národní institut
dětí a mládeže. Je koncipován jako individuální projekt národní
v celkové výši 57 665 324 Kč
(spolufinancuje jej Evropský sociální fond a státní rozpočet České
republiky). Jeho cílem je podpořit
kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti
nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží
a školských zařízení pro zájmové
vzdělávání.
mu podpory. V jakékoliv činnosti přeci platí, že chci-li být lepší, musím se
hodnotit a napravovat zjištěné nedostatky. Bez uvědomění si vlastních
nedostatků se nemohu zlepšovat.

Jakými formami podporuje
resort ministerstva školství
organizace pro zájmové a neformální vzdělávání, má nějaké „páky“, aby u nich vzbudil snahu a chuť sebehodnotit svou činnost, a tím ji
i zkvalitnit?
Nejlepší motivací je kvalita nabízeného produktu. Když organizace uvidí,
že nabízené nástroje fungují, budou
mít samy zájem je využívat. Ministerstvo školství má nástroje, jak organizace motivovat k práci s kvalitou
v podobě dotačních programů a nastavování příslušné legislativy. V tuto
chvíli je však předčasné o těchto nástrojích hovořit, protože si napřed
musíme počkat, až budou všechny
výstupy projektu K2 hotové, pak si je
musíme vyhodnotit, uvidíme, jaký bude zájem, a teprve poté můžeme začít uvažovat o nějakých „pákách“. Zatím je pro mě zárukou, že se na vývoji všech nástrojů podílejí samotné
organizace pracující s dětmi a mládeží, proto si myslím, že žádné „páky“ nebudeme muset používat.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Vlasta Kohoutová
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Předvolební speciál

Neziskový sektor potřebuje ve sněmovně svoje poslance
Volby do Poslanecké sněmovny PČR jsou naplánované na 25. a 26. října 2013. Pro sociology budou
zajímavým případem ke zkoumání, jak moc se na volební účasti odrazí navazující podzimní
prázdniny. Voličům, kteří mají k neziskovým organizacím blízko, nabídnou možnost poslat do
sněmovny osobnosti, kterým není stav neziskového sektoru lhostejný.
Stačí pečlivě pročíst
kandidátky…

V současné době jsou poslanecké lavice prázdné. Zasednou v nich lidé se vztahem k neziskovému sektoru? Ilustrační foto

Kroužkování funguje
Takzvané preferenční hlasy výrazně
ovlivnily již složení minulé Poslanecké
sněmovny. Lidé mohli vybrat čtyři
jména z kandidátky jedné politické
strany, která pak měla větší šanci
uspět v závěrečném sčítání hlasů. Voliči tak v minulých volbách poslali do
sněmovny několik kandidátů dokonce z posledních míst jednotlivých kandidátních listin. Byli mezi nimi i lidé,
kteří přímo nebo nepřímo působili
v neziskových organizacích. Možnost
zakroužkovat svoje favority se nabízí
i v letošních předčasných volbách.

Neziskový sektor
potřebuje ve sněmovně svoje lidi
Ve volbách voliči samozřejmě vyjadřují svoji důvěru v jednotlivé politické strany a jejich programy. V těch
se někdy objevují i záměry týkající se
neziskového sektoru. Volební program je ale jedna věc, osobní zkušenost člověka druhá. Na kandidátkách jednotlivých stran se v letošních
volbách objevují lidé, kteří přímo
v neziskových organizacích pracují
nebo pracovali, nebo takoví, kteří
znají fungování neziskovek a celého
sektoru z pozice dobrovolníka nebo
klienta.
Tito lidé mohou jako budoucí poslanci pomoci hájit zájmy neziskového sektoru jako celku nebo zájmy neziskovek působících v jednotlivých
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oborech. Příští roky budou plné
legislativních změn a úprav. Nevíme,
jak to bude s novým občanským zákoníkem, ale v obou případech – ať
už bude účinný od začátku následujícího roku nebo se jeho účinnost odloží – bude potřeba ve vznikající

legislativě hájit zájmy neziskových organizací. Kdo jiný lépe rozumí tomu,
co neziskové organizace potřebují,
než lidé, kteří mají vlastní zkušenost
s jejich zakládáním, správou nebo
řízením?

Často slýcháváme, že voliči k volbám
nejdou, protože vlastně není z koho
vybírat. Možná, že v letošních volbách, které jsou pro další vývoj České republiky klíčové, bychom mohli
zapomenout na názvy stran a volit
svoje zástupce podle toho, zda daný
člověk může hájit hodnoty, které jsou
nám jako voličům blízké. Mezi takové
hodnoty může patřit právě vztah
k neziskovým organizacím. Každý asi
máme základní představu o tom, zda
jsme orientováni levicově, pravicově
nebo jsme někde mezi. Rozdíly mezi
levicí a pravicí se ovšem navzdory politické rétorice postupně stírají, a to
nejen v České republice. Proto je
možná načase v letošních volbách
pečlivě pročíst kandidátky jednotlivých stran a podívat se, zda na nich
nefigurují lidé, kteří mohou podpořit
neziskový sektor. Možná právě jim
budeme ochotni dát svůj preferenční
hlas a podle toho zvolit politickou
stranu zprava nebo zleva.
Marek Šedivý
Prezident AVPO ČR

Zákony týkající se neziskového sektoru projednávané
minulou sněmovnou

V

minulé Poslanecké sněmovně
byly projednávány zákony, které
se plošně týkaly fungování neziskových organizací. Připravili jsme
pro vás krátký přehled, o které zákony se jednalo a kteří poslanci samotné
návrhy zákonů nebo pozměňovací návrhy k zákonům předkládali.

Vládní návrh občanského
zákoníku
Návrh zákona byl projednán a schválen sněmovnou dne 9. 11. 2011. Zákon byl vyhlášen 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem
89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014.
Bez pozměňovacích návrhů
jednotlivých poslanců.

Vládní návrh zákona
o veřejných sbírkách
Návrh zákona byl schválen sněmovnou dne 8. 2. 2012. Zákon byl

vyhlášen 11. 4. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 120/2012
Sb, účinný od 1. 7. 2012.
Bez pozměňovacích návrhů
jednotlivých poslanců.

Poslanecký návrh zákona
o změně občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost
Ve sněmovně byl projednán a schválen dne 7. 12. 2012. O návrhu zákona
vráceného Senátem se v Poslanecké
sněmovně hlasovalo 19. 2. 2013. Sněmovna setrvala na původním návrhu
zákona. Zákon byl vyhlášen 19. 3. 2013
ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 68/2013 Sb., účinný od 1. 4. 2013.
Předkladatelé návrhu zákona:
Lenka Kohoutová (ODS), Rudolf
Chlad (TOP 09), Jan Čechlovský
(ODS), Dagmar Navrátilová (LIDEM),
Jaroslava Wenigerová (ODS).

Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti
V Poslanecké sněmovně byl projednán a schválen dne 8. 8. 2013.
Senát návrh zákona projednal a zamítl dne 12. 9. 2013.
Předkladatelé pozměňovacích návrhů: Ivana Řápková (ODS), Jan
Bauer (ODS), Ivana Weberová (ODS),
Jan Chvojka (ČSSD).

Vládní návrh zákona
o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva
V Poslanecké sněmovně byl projednán a schválen dne 8. 8. 2013.
Senát návrh zákona projednal a zamítl dne 12. 9. 2013.
Předkladatel pozměňovacího návrhu: Vladislav Vilímec (ODS).

Předvolební speciál

Ptali jsme se politických stran
Jednotlivých politických stran jsme se zeptali: „ Jsou na vašich

kandidátkách lidé, kteří mají

profesní zkušenost z neziskových organizací a kteří by se jako poslanci věnovali neziskovému
sektoru?“ Odpovědi

Vám přinášíme v abecedním pořadí.
v rámci které vznikl tým Pomáháme
pomáhat. ČSSD si také velmi váží, že
na její kandidátce je ředitelka azylového domu Vlasta Krosesková (Olomoucký kraj) či vedoucí domu s pečovatelskou službou Irena Kočí (Jihomoravský kraj).

aktivně působí, statisticky však tyto
jejich aktivity nesledujeme.

ANO 2011 –
politické hnutí
Náš předseda Andrej Babiš provozuje
Nadaci Agrofert, která přerozděluje
prostředky neziskovým organizacím
nebo přímo sponzoruje některé
projekty – letos především ty, které
se týkají boje proti rakovině. Jde o desítky
milionů
korun.
Také
1. místopředsedkyně se věnuje neziskovému sektoru, a to i v rámci své
odbornosti v evropských fondech.
S kolegyní, středočeskou předsedkyní
Jarkou Jermanovou, jsme vydupali ze
země Fórum žen hnutí ANO, které se
věnuje profesní přípravě žen. Není to
žádný spolek feministek. Jde spíše
o to připomenout ženám, že i ony
mohou být úspěšné ve svých profesích, a třeba i jako političky.

Strana zelených
ODS
Hlavu vzhůru –
volební blok
Na našich kandidátkách máme lidi,
kteří chtějí prosazovat veřejné zájmy.
Zkušenosti s neziskovým sektorem
mají mnozí, zejména z řad členů hnutí
Pro sport a zdraví.

KDU–ČSL
ČSSD
Sociální demokracie považuje neziskové organizace za velmi důležitou
a nedílnou součást společnosti, což
se pochopitelně projevuje i v podobě
aktivit členů strany. Bohaté zkušenosti z této oblasti má především
Michaela Marksová Tominová, kandidátka v Praze a mluvčí stínové vlády
ČSSD pro lidská práva a rodinu. V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka obecně prospěšné společnosti
Gender Studies, dodnes má čestnou
funkci předsedkyně Asociace pro
rovné příležitosti. V minulosti byla
členkou správní rady občanského
sdružení ROSA, nyní tutéž funkci vykonává pro obecně prospěšnou
společnost proFem (v obou případech
pomoc obětem domácího násilí).
Z dalších politiků sociální demokracie
jmenujme lídra v Olomouckém kraji
a bývalého poslance Romana Váňu.
Ten je mimo jiné členem Českého
červeného kříže (ČCK) a předsedou
Místní skupiny ČČK Olomouc 9,

Na kandidátkách KDU-ČSL jsou lidé,
kteří mají přímou zkušenost s neziskovými organizacemi, ať jako
dobrovolníci nebo přímo zaměstnanci. Například Jan Bartošek (jihočeská
kandidátka) má za sebou téměř jedenáct let práce v občanském sdružení Podané ruce, kde pracoval jako
terapeut a vedoucí terapeutické komunity pro drogově závislé Podcestný
Mlýn u Dačic. V rámci KDU-ČSL spadá problematika NNO do sociální komise, které je Jan Bartošek předsedou a kde tuto oblast řeší.

Lidé, kteří sami neziskovou organizaci založili nebo v jejím rámci pracovali, jsou mezi našimi kandidáty
pravidelně. Jen namátkou: mezi krajskými lídry, které ODS poslala do těchto voleb, je v Královéhradeckém kraji
Pavel Staněk, který s manželkou založil nadační fond Aquapura, který pomáhá lidem s tromboembolickou
nemocí známou pod zkratkou TEN. Jan
Bureš v Karlovarském kraji zase založil chráněnou dílnu, která dává práci
deseti handicapovaným zaměstnancům. Neziskovému sektoru a sociálním otázkám se v ODS dlouhodobě
věnuje bývalá poslankyně Lenka Kohoutová (pražská kandidátka), která
přišla z Nadačního fondu na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Naši poslanci iniciovali řadu
pozměňovacích návrhů ve prospěch
neziskového sektoru. S neziskovými
organizacemi jsou běžně v kontaktu
také naši starostové a místostarostové, kteří na kandidátkách figurují.

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

KSČM
Naši lidé v neziskových organizacích

Jako strana nezkoumáme, ani neevidujeme občanskou angažovanost našich kandidátů. Požadujeme od nich
jen souhlas s naším programem. Proto Vám na tuto otázku konkrétně neodpovíme.

Na kandidátkách SZ jsou kandidáti,
kteří se neziskovému sektoru věnují
dlouhodobě a budou se mu věnovat
prioritně i v poslaneckých lavicích. Neziskovky jako stěžejní téma má ve svém
programovém profilu Ondřej Liška jako předseda Strany zelených, neziskovému sektoru se ale chtějí věnovat
také 1. místopředsedkyně SZ Pavla
Brady nebo lídr kandidátky ve Středočeském kraji advokát Václav Láska.

TOP 09
Na našich kandidátních listinách je
celkem 65 lidí, kteří se angažují v některém z neziskových sdružení. Je mezi
nimi například i lídr kandidátky v Libereckém kraji Jan Farský, exposlanec Jiří Skalický nebo pan Pavel Janda.

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Lídr kandidátky v Karlovarském kraji
Pavel Ries se angažoval v Asociaci pro
ochranu a rozvoj kulturního dědictví
a aktivně se účastnil boje za záchranu
Lázní Kyselka.
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Z činnosti AVPO ČR

AVPO ČR připravuje značku spolehlivosti
pro neziskové organizace

mích. Dalším důvodem je, že DZI se
zaměřuje především na kvalitu
a o svých členech potřebuje mít
dobrý přehled, aby mohla efektivně
zastupovat jejich zájmy.

Českému neziskovému sektoru stále chybí efektivní seberegulační Certifikované
a sebehodnotící nástroje a mechanismy. Tuto mezeru se od svého Dary naděje
vzniku snaží postupně vyplňovat Asociace veřejně prospěšných or- Dalšími body dvoudenního programu
cesty byly návštěvy dvou neziskových
ganizací ČR (AVPO ČR), jejímž posláním je sdružovat neziskové ororganizací, které používají dárcovskou
ganizace hlásící se k principům transparentnosti a profesionality. pečeť DZI. Spolek s názvem Ges-

D

íky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost může AVPO ČR pracovat
na systému hodnocení spo-lehlivosti
neziskových organizací, který posune
náš neziskový sektor zase o krok dále. Projekt Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR, se
kterým AVPO ČR uspěla, je rozvržen
na téměř dva roky (od září 2013 do
června 2015). Během této doby
prostuduje projektový tým AVPO ČR
modely hodnocení spolehlivosti, které jsou používány v jiných zemích EU
a na základě jejich srovnání a samozřejmě také s ohledem na specifické
rysy a problémy českého prostředí sestaví metodiku pro hodnocení
spolehlivosti neziskových organizací
v České republice.

Vytvořená metodika
bude ověřena v praxi
Vytvořená metodika bude posléze
dvoufázově otestována. Pilotním
hodnocením projde celkem 22
členských organizací AVPO ČR, které
se do projektu dobrovolně přihlásily.
V případě úspěšného splnění všech
nároků získají jako první a zcela bezplatně značku nebo pečeť kvality
(spolehlivosti), jejíž konkrétní podoba
bude rovněž součástí výstupů projektu. Oproti stávajícím certifikacím bude připravovaný systém hodnocení
prověřovat organizace do hloubky.
Nepůjde jen o jednorázové kontroly.
Hodnocené organizace budou muset
vysoké standardy hospodárnosti
a transparentnosti udržovat průběžně.

Projekt reaguje na poptávku dárců i NNO
AVPO ČR věnuje velkou pozornost
tomu, aby nešlo jen o další přírůstek
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do řady již existujících certifikátů,
jejichž známost a tedy ani váha
a prestiž zpravidla nejsou příliš velké.
Projekt je reakcí na usnesení, které
přijaly členské organizace AVPO ČR
na své valné hromadě v roce 2012.
V něm se shodly na potřebě vytvoření dobro-volného hodnotícího systému, pros-třednictvím kterého by
neziskové organizace mohly prokazovat svoji transparentnost a spolehlivost. Zároveň vyzvaly vedení
AVPO ČR, aby na tvorbě takového
nástroje začalo pracovat. Kladné
reakce tato iniciativa zaznamenala
i mimo asociaci, byť se samozřejmě
objevily i hlasy kritické.
Příznivé ohlasy vyvolalo připravované hodnocení spolehlivosti
také mezi zástupci podnikatelského
sektoru. Firemní dárci oceňují, že budou moci snadněji identifikovat neziskové organizace, které jsou
spolehlivé, se svěřenými prostředky
nakládají hospodárně a v souladu
s deklarovaným posláním. Značka
spolehlivosti však v tomto ohledu nemá sloužit jen velkým korporacím –
stejně tak usnadní orientaci malým
firmám, individuálním dárcům nebo
orgánům státní správy.

Zkušenosti
německých kolegů
Česká republika se vytvořením kvalitního systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací přiblíží starším členským zemím EU,
v nichž podobné nástroje existují
a v některých případech mají tradici
trvající desítky let. Součástí projektu
jsou i studijní cesty do Německa
a Španělska, během kterých se
projektový tým seznámí s prací
partnerských organizací, které značky spolehlivosti udělují a zároveň
navštíví některé certifikované organizace.

Návštěva v partnerské organizaci DZI
Studijní cesta
do Německa
proběhla letos ve dnech
5. a 6. září.
Projektový
tým během
ní navštívil
partnerskou
organizaci
Deutsches
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) sídlící
v Berlíně. DZI existuje již od roku
1893 a je uznávanou autoritou v oblasti informování o neziskovém sektoru v Německu. Hlavním tématem,
na které se DZI v posledních desetiletích zaměřuje, je podpora dárcovství. Vydává pravidelný dárcovský
magazín (Spendenmagazin) a jednou
ročně také souhrnný dárcovský almanach (Spenden-Almanach), který
shrnuje situaci v oblasti dárcovství
v daném roce a přináší rozsáhlý seznam organizací, kterým mohou zájemci směrovat své dary. Od roku
1992 uděluje DZI organizacím, které
splňují stanovené nároky, dárcovskou
pečeť (Spenden-Siegel). V současné
době může dárcovskou pečeť DZI používat 254 organizací z celého Německa. Na zemi, která má 80 milionů
obyvatel a v níž existují desetitisíce
neziskových organizací, se to může
zdát málo. Ředitel DZI pan Burkhard
Wilke však objasnil, že je to dáno
z velké části už vstupními kritérii pro
získání pečeti. Malé organizace,
jejichž působnost je omezena jen na
určité regiony Německa, nemají
možnost se o ni ucházet, neboť jejich
společenská úloha je v Německu chápána odlišně než role velkých nadregionálních organizací, které svou
činnost často provozují i v jiných ze-

chenke der Hoffnung (Dary naděje)
sídlící v Berlíně staví na křesťanských
základech a zaměřuje se především
na pomoc znevýhodněným dětem
a mladým lidem. V současnosti působí ve více než dvaceti zemích po celém světě. Činnost organizace je závislá především na pomoci individuálních dárců, kteří posílají nejen
finanční příspěvky ale i věcné dary na
pomoc potřebným v cílových oblastech. Dárcovskou pečeť DZI má
spolek Geschenke der Hoffnug od
roku 2003. Jeho ředitel pan Bernd
Gülker konstatoval, že dárcovská pečeť významně přispívá k důvěryhodnosti organizace mezi dárci, vyzdvihl ale i další práci, kterou DZI pro
certifikované organizace provádí, jako je kvalitní informační servis nebo
organizování společných setkání.

Iniciativa pro lidi
v nouzi také pracuje
spolehlivě
Druhá navštívená organizace s názvem arche noVa, Initiative für Menschen in Not (iniciativa pro lidi v nouzi) má kancelář v Drážďanech. Zaměřuje se na rozvojovou a humanitární
pomoc v krizových oblastech. Pomáhá zejména lidem, kteří trpí následky
válečných konfliktů, útlaku a přírodních katastrof. Přestože těžiště její práce je v zahraničí, zprostředkovávala arche noVa i pomoc při nedávných povodních, které zasáhly
Sasko. Arche noVa patří mezi organizace, které dárcovskou pečeť DZI
získaly mezi prvními, a to již v roce
1995. Z rozhovorů s pracovníky týmu
vyplynulo, že pečeť DZI oceňují hlavně
jako nástroj, který jim pomáhá při získávání dárců a otevírá jim také
možnost získávat prostředky z veřejných zdrojů.
Jsme přesvědčeni, že podobně pozitivní dopady jako u našich sousedů
může hodnocení spolehlivosti neziskových organizací přinést i v České republice. Více informací o německém přístupu k této problematice najdete ve zprávě, která bude
v nejbližších dnech publikována na
webových stránkách AVPO ČR.
Aleš Mrázek

Člen AVPO ČR se představuje

ALEN – sdružení žen postižených rakovinou
ALEN je neziskové sdružení žen, které dala dohromady nemoc –
rakovina prsu. ALEN těmto ženám pomáhá ve všem, co je
s onemocněním spojeno.
té setkávání se stejně postiženými.
Osobní kontakt, vzájemné předávání
zkušeností a příklad úspěšně vyléčené pacientky dodávají odvahu
s nemocí bojovat a věřit, že se i s rakovinou dá žít plnohodnotný život.
Členkou sdružení se může stát každá žena, která onemocněla rakovinou
prsu. Bližší informace najde v našem
Informačním zpravodaji, který vychází
5× ročně, a na našich webových stránkách www.alen.tym.cz.
Daniela Kelišová
předsedkyně ALEN – sdružení žen postižených rakovinou

ALEN – sdružení žen
postižených rakovinou
Vratislavova 156/22
128 00 Praha 2-Vyšehrad
Tel: 224 916 216, 732 273 834
E-mail: d.kelisova@seznam.cz
Bankovní spojení:
1940574359/0800
www.alen.tym.cz

ALEN-ky kolem dokola, FOTO: ALEN – sdružení žen postižených rakovinou

Jak to začalo
ALEN pracuje pro onkologické pacientky již 20 let. V roce 1993 se sešlo
několik nemocných žen, které se rozhodly „něco s tím udělat“ a pomáhat
si navzájem. Bylo to v době, kdy bylo
ještě mnoho předsudků a mýtů o rakovině. Nikdo nechtěl nic vědět, nic
slyšet a raději s někým, kdo rakovinu
má, ani mluvit. Také to byla doba, kdy
se neziskový sektor začal probouzet.

ALEN jim tyto informace zprostředkovává. Na pravidelné měsíční
členské schůzky zveme odborníky ze
všech uvedených oblastí a ženy se
jich mohou ptát na vše, co je trápí.

Neméně důležitá je
psychická podpora
Co nemocné potřebují dál? Zejména
psychickou podporu, neboť rakovina

Motto: Každý život má svůj Mys
dobré naděje.
Zakladatelky sdružení sbíraly informace, zajímaly se o podobné organizace v cizině, získávaly zkušenosti
a postupně získaly i podporu Ministerstva zdravotnictví, které poskytlo
státní dotace na organizování rekondičních pobytů a na účinnou rehabilitaci onkologických pacientek. Za 20
uplynulých let zorganizoval ALEN 95
rekondičních a rehabilitačních pobytů, více než 40 víkendových seminářů a dalších setkání, nespočetně besed, přednášek a dalších akcí.

Důležité jsou informace
Co ženy s rakovinou prsu potřebují?
Především informace – o nemoci,
prevenci, možnostech léčby, rehabilitaci, zdravotnických pomůckách
a upraveném prádle, o zdravé výživě
a potravních doplňcích, o sociálním
zabezpečení a právních otázkách.

není jen nemoc těla, ale také velká
psychická zátěž, vážný zásah do života. Vyvstává řada nezodpovězených
otázek. Pro tyto ženy je proto důleži-

ALEN-ky na Pradědu, FOTO: ALEN – sdružení žen postižených rakovinou

Důležité je vrátit svůj život do normálních kolejí co nejdříve. K tomu
přispívají společné aktivity, které sdružení ALEN připravuje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rekondiční a rehabilitační pobyty s odborným programem a rehabilitací
víkendové pobyty s přednáškami a relaxací
cvičení v tělocvičně, plavání a cvičení v bazénu, rehabilitační masáže
turistické výšlapy do přírody a poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční
společné návštěvy divadel a koncertů
kulturní a společenské akce
diskusní setkání s lékaři a zdravotníky
pravidelné členské schůzky s přednáškami a besedami
kampaně na podporu prevence rakoviny prsu pro zdravou veřejnost
instruktáže k samovyšetření prsu
spolupracuje s Ligou proti rakovině, s Koalicí pro zdraví, s Aliancí žen s rakovinou prsu a s dalšími pacientskými organizacemi z celé ČR
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Člen AVPO ČR se představuje

Představujeme Pestrou společnost, o. p. s.
Pestrá společnost, o. p. s. je nevládní nezisková organizace s celostátní
působností, která vznikla začátkem roku 2009. Organizace z více než
50 % zaměstnává osoby s tělesným postižením, za což vlastní
ochrannou známku Práce postižených. Organizace se věnuje dvěma
hlavním projektům, a to výcviku asistenčních psů bezkotcovým
systémem a provozování cestovní agentury Bezbatour.

Pestrá společnost, o. p. s.
Kpt. Stránského 995/4
198 00 Praha 9
E-mail: admin@pestraspolecnost.cz
Číslo sbírkového účtu:
4178088001/5500
www.pestraspolecnost.cz

Bezbariérová dovolená s CA Bezbatour

„

Organizaci jsme založili
s několika kolegy a nadšenci
z řad kynologů i sociálních pracovníků.
Několik z nás se výcvikem psů již zabývalo a věděli jsme, že výcvik bez kotců a mnoho přidružených aktivit k to-

Rekondiční pobyt, FOTO: Pestrá společnost, o. p. s.

Výcvik psů probíhá
u trenérů doma
Pestrá společnost se věnuje výchově
a výcviku asistenčních, vodících,
signálních a canisterapeutických psů.

se mnou na dovolenou, ale bezkotcový
systém se mi osvědčil a pes i budoucí
rodina tím mají hodně usnadněnou
situaci při přechodu od nás do nového
domova.“
Výhodou pro trenéry je přítom-

Výhodou pro trenéry je přítomnost kolegů na vozíku.
mu je společným zájmem a hlavně cílem organizace,“ vzpomíná zakladatel
Michal Prager.

Lidé s postižením
chtěli pracovat
Zaměstnat v organizaci lidi s postižením bylo jednou z prvních aktivit.
Sám Michal Prager je na vozíku a mezi
svými známými znal mnoho vozíčkářů, kteří chtěli pracovat, měli odpovídající vzdělání a dovednosti, ale
vzhledem k jejich omezení nemohli
najít vhodnou práci. V Pestré společnosti našlo hned několik z nich stálé zaměstnání. „Zaměstnávání kolegů
na vozíku nebyla snadná administrativní a procedurální cesta, ale povedla
se a my získali v roce 2011 auditovanou
ochrannou známku Práce postižených
v rámci národního programu Česká
kvalita. Pro naše klienty a zákazníky je
to záruka kvality služeb, které nabízíme, pro nás samotné pak je to prestiž
a odměna za naši snahu,“ říká ředitelka společnosti Klára Pragerová.
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Předvýchova i výcvik probíhá bezkotcovým systémem, tedy u trenérů doma. Každý trenér má doma maximálně tři psy dle svých prostorových
i časových možností. Tento model je
v zahraničí běžný a přináší nejlepší
výsledky práce. Vedoucí trenérka Michaela Perčinová jednoznačně
upřednostnila přirozený výcvik doma
a vysvětluje: „Když mám psa doma
v obýváku, jsem s ním velkou část dne.
Mohu psa pozorovat, jak se chová, ja-

nost kolegů na vozíku, kteří během
výcviku pomohou. Sami řeknou, jak
jim pes vyhovuje, co by zlepšili, co by
doporučili a trénink tedy vychází
z jejich zkušeností a poznatků. Ty se
pak sladí zejména z individuálními
požadavky budoucích majitelů. Ti se
v předvýchově i výcviku se psem
pravidelně vídají, navzájem poznávají, učí se spolu fungovat. Když vycvičený pes přichází do rodiny, už moc
dobře ví, komu bude pomáhat.

CA Bezbatour – unikátní projekt
ké má zvyky, na co reaguje a při kterých
situacích je třeba ve stresu. Pes se po
malých krocích učí pomáhat při
běžných situacích během celého dne
i noci a na svou zodpovědnou práci je
připraven zcela stejným principem, jakým pak v rodině pracuje. Je to naprosto rozdílná práce, než když pustím
pejska ve výcviku z kotce a nějakou
omezenou dobu s ním pracuji. Mám sice psy stále doma, musím s nimi počítat o víkendech a během svátků, jezdí

Před samotným výcvikem samozřejmě
probíhá
předvýchova
u dobrovolníků a po předání psa práce nekončí. Společnost se majitelům
asistenčních psů věnuje během celého psího života. Pořádá rekondiční
pobyty, pravidelné měsíční tréninky
a další kulturní a integrační aktivity.
Majitelé psů se tedy potkávají, mohou
sdílet své zážitky a zkušenosti, a to je
posunuje v jejich životě dál.

V roce 2012 uspěla Pestrá společnost
v operačním programu Praha – Adaptabilita a vznikla cestovní agentura
Bezbatour. Nositelem této myšlenky
byl opět Michal Prager, který
mnohokrát na vlastní kůži zažil, jak
nedobře může skončit chybně deklarovaná bezbariérová dovolená. Cílem
CA Bezbatour je nabízet osobně ověřené a zdokumentované bezbariérové
ubytování a zájezdy. Tento projekt je
i tréninkovým pracovištěm, kde během dvou let najde 23 lidí s postižením uplatnění na všech pozicích od
manažerských přes odborné (grafické
a IT) až po administrativní. Nejúspěšnější absolventi programu budou
poté zaměstnáni v sociální firmě, která bude pokračovatelkou projektu.
„CA Bezbatour je unikátní projekt,
protože je to první cestovní agentura
v ČR svého druhu. Za tento nápad jsme
získali ocenění Best Social and Eco Ideas, kterého si velmi považujeme,“ pochvaluje si Michal Prager.

Ples, koncert i fotografie s příběhem
Pestrá společnost se snaží pořádat
takové aktivity a PR akce, které pomáhají financovat provoz a činnosti
organizace. Každý rok se koná ples,
benefiční koncert a letos je v plánu
i několik novinek. Modelka Denisa
Kršková jako dobrovolnice společnosti připravuje ve spolupráci s fotografem Nešo Matićem umělecký
kalendář. Každá fotografie bude mít
svůj příběh, ve kterém se představí
v akci asistenční pes společně
s krásnou ženou a také se speciálními hosty Darou Rolins a Sašou Rašilovem. V říjnu se v rámci veletrhu
Non-handicap uskuteční módní přehlídka Stylově bez bariér.
„Rádi bychom touto cestou poděkovali všem partnerům a dobrovolníkům, kteří s námi spolupracují a podporují nás. Bez jejich pomoci se naše
činnost neobejde!“ dodává na závěr
Klára Pragerová.
Klára Pragerová
ředitelka Pestré společnosti, o. p. s.

Projekt
Seriál

Kaňka o. p. s. míří kupředu
Pátý ročník projektu Rok společně – krok dopředu má svého vítěze!
V konkurenci čtyřiceti osmi neziskových organizací z celé České
republiky nejlépe uspělo Centrum Kaňka, které poskytuje vzdělávání
a sociální služby pro děti s postižením.

Školení pro NNO poskytovaná KPMG jsou přínosem pro obě strany, FOTO: KPMG

V

ítězná organizace se může těšit na
odbornou pomoc v rámci partnerství se společností KPMG Česká republika v nadcházejícím fiskálním roce.

„Nárůst počtu zaměstnanců ze dvou na
39, ke kterému v Kaňce za 11 let její existence došlo, to je velká změna. Při současné velikosti organizace a počtu za-

městnanců již potřebujeme profesionální
pomoc, ale jako neziskovka si ji nemůžeme dovolit. Pro naši práci jsou nezbytné
peníze, a proto musíme fungovat efek-

tivně a umět se prosadit na trhu sponzorů a dárců. Nechceme znovu vymýšlet již
vymyšlené a ověřené. Při práci s dětmi
s postižením jsme profesionálové, chceme se jimi na sto procent stát i organizačně. Víte o někom lepším, kdo by
nám v tom mohl pomoci, než je KPMG?“
ptá se s úsměvem Iva Míková, výkonná
ředitelka Kaňky.
Vzdělávací projekt Rok společně –
krok dopředu má dvě části. V první
z nich odborníci z KPMG ve spolupráci se společností Neziskovky.cz bezplatně školí zástupce neziskových organizací v problematice auditu, daní,
finančního řízení a zkvalitňování interních procesů. Ve druhé části
projektu se neziskovky ucházejí
o roční partnerství s KPMG, které jim
přinese odbornou pomoc šitou na
míru. V minulých ročnících takto
KPMG spolupracovalo například se
sdružením přátel handicapovaných
dětí Klubíčko, s organizací pomáhající lidem s autismem APLA nebo s občanským sdružením Hestia, které
podporuje dobrovolnictví v ČR.
„Naším cílem je pomáhat tím, co
umíme. Snažíme se neziskovkám pomoci, aby fungovaly efektivněji a tím
získaly více prostoru pro svou
prospěšnou činnost,“ říká Pavel Závitkovský, který má v KPMG Česká
republika na starosti společenskou
odpovědnost.
O projektu Rok společně – krok
dopředu se dočtete více na webových
stránkách www.kpmg.com/cz/cs/
stranky/default.aspx.
Věra Svobodová, Olga Pohl

Akce

Tvor jako žádný jiný
Začnu hádankou: Je to srdcař, obvykle smrdí korunou, je ve stresu
a nestíhá. Drobná nápověda: začal se hromadněji vyskytovat v devadesátých letech. Pro korektnost, vyskytuje se v ženském i mužském
provedení. Co je to?

U

ž tušíte? Tak já to rozvedu: tento živočišný druh neinvestuje
peníze, ovšem domnívá se, že investuje čas. Jenomže čas běží a úroky
z něj se těžko počítají. Nadto je tento
tvor přesvědčen o nezbytnosti a poslání své činnosti. Snaží se pro svou
myšlenku získat další lidi a přesvědčit je o tom, že to, co dělá, má smysl!
Ano, hádáte správně – je to ředitel/ka
neziskové organizace.
Jak asi víte, takový člověk hned na
startu nasadí tempo, nejlépe na plný
plyn, a jede… A čas běží. Postupně lidé, kteří byli na počátku stejně
nadšení, odpadávají a přicházejí noví.
Ti však často nemají stejný přístup. Vi-

www.neziskovky.cz

dí věc jinak, chtějí čas využívat po svém
a možná trochu jiným způsobem. Ale
náš specifický tvor to tak nechce. Začne mu docházet, že je třeba jednoduše, technicky, prostě „po lopatě“, rozdělovat práci a kontrolovat její provedení. Je na čase nejen vést a ukazovat
cestu, ale také řídit.

Řídit, motivovat –
a kde na to brát?
To ale vůbec není jednoduché. Však si
to někdy vyzkoušejte. Jedna věc je dělat s nadšením něco co Vás baví a víte, že to je potřeba – třeba sázet rajčata na zahrádce. Na lámání chleba však

dojde, když máte k sázení přimět své
postpubertální dítě, kterému se vůbec
nechce, ale ví, že když zabere, dostane
nějakou tu kačku. Lidé v „nezisku“
nejsou adolescenti, nedělají jen za
kačku a leckdy odvádějí skvělé výkony
a jsou motivovaní. Potíž je v tom, že
v neziskové organizaci se s penězi pytle netrhají. Jak tedy motivované lidi
odměnit? Náročnější otázka: Nejen jak
odměnit, ale hlavně jak je udržet?
A tu se ředitel/ka začne na různých
akcích setkávat s lidmi, kteří se potýkají s podobnými problémy. Pro začátek si může aspoň trochu postěžovat, zjistit, jak se s tím perou ostatní. Dobrou praxi a sdílení podporuje

fórum ředitelů, které probíhá dvakrát
za rok. Už několikrát jsme dostali
zpětnou vazbu, jaké výsledky přineslo setkávání a možnost diskutovat
s ostatními na aktuální téma. Nejbližší fórum pořádáme poslední týden v říjnu a zaměřujeme se na finanční řízení. Plánujeme také další
setkání na počátku roku 2014, kdy
bychom rádi sdíleli zkušenosti a praxi
networkingu v českém prostředí. Na
lednovém fóru budeme také diskutovat o možnostech využití CRM v neziskovém sektoru. Dvojí setkání za rok
nám navíc přestalo stačit a v roce
2014 počet akcí pro ředitele rozšíříme. Sledujte aktuality na webu
www.neziskovky.cz. Pokud se sami
řadíte k vytrvalcům výše uvedeného
druhu, budete vítáni. A pokud máte zájem být zařazeni do rozesílky informací o akcích pro ředitele, napište email
na adresu neziskovky@neziskovky.cz
a do předmětu stačí uvést FÓRUM ŘEDITELŮ!
Jiří Kučera
ředitel Neziskovek.cz
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Právní
servis
Seriál

Výdělečná činnost spolků – reakce na dopis čtenáře
V minulém čísle Světa neziskovek vyšel článek Mgr. Petra Víta s názvem „Některé právní
limity činnosti spolku podle nového občanského zákoníku (se zvláštním zřetelem
k poskytování sociálních služeb)“, ve kterém vysvětlil svůj pohled zejména na výdělečnou
činnost a podnikání spolků. Tento článek vzbudil zájem veřejnosti. Od jednoho z našich
čtenářů jsme obdrželi e-mailovou zprávu, kterou uvádíme v plném znění.
Dobrý den,
v posledním čísle Světa neziskovek
mne překvapil článek Mgr. Petra Víta
„Některé právní limity činnosti spolku
podle nového občanského zákoníku“. Jeho výklad je poněkud svérázný, sám to
přiznává v předposledním odstavci. Zejména zaměňování pojmu výdělek ve významu úhrada je značně zavádějící. Setkávám se s kolegy z větších i menších
sdružení, hlavně v těch menších a mimopražských jsou podobnými názory
dost zmateni.
Udivuje mne ale důvod, proč Svět neziskovek šíří názor „osamoceného“
jednotlivce, byť je právníkem, a to v době, kdy existuje jasné stanovisko Ministerstva spravedlnosti. Přikládám dvě
stanoviska MSp pro případ, že je neznáte a očekávám, že otisknete korektní
informace. Zcela jasný výklad přinesla také paní doktorka Deverová na semináři
15. srpna 2013.
V příloze zprávy od našeho čtenáře
bylo též Výkladové stanovisko Expertní
skupiny Komise pro aplikaci nové civilní
legislativy při Ministerstvu spravedlnosti
k výdělečné činnosti spolku.
Mgr. Petr Vít nám k názoru čtenáře napsal následující: „Čtenář píše, že zejména
zaměňování pojmu výdělek ve významu
úhrada je značně zavádějící. Bohužel k tomu neuvedl žádné vysvětlení. Ve svém původním článku ztotožňuji výdělek s majetkovým prospěchem – fakticky s příjmem,
tedy chceme-li, úhradou. Při výdělečné
činnosti v mém pojetí tedy nemusí být nutně
dosahováno zisku, ale postačí dosáhnout
příjmu. Chápu, že tento výklad je možná
odvážný a jsem o něm ochoten diskutovat.
Čtenář nicméně neuvádí žádný protiargument, na jehož základě by bylo možné takovou diskusi vést.“
Čtenář se dále pozastavuje nad tím,
že: „Svět neziskovek šíří názor osamoceného jednotlivce, byť je právníkem, a to
v době, kdy existuje jasné stanovisko Ministerstva spravedlnosti“. To, že je určitý
názor relativně osamocený, nutně neznamená, že musí být též nesprávný.
Dále bychom chtěli připomenout, že
stanovisko Ministerstva spravedlnosti
jednak není právně závazné, nýbrž má
při výkladu právní normy pouze podpůrný význam, a také – a to především
– uvedené stanovisko k výdělečné
činnosti spolku, které v zájmu objektivity přetiskujeme v plném znění, sice
otázku „co to je výdělek“ řeší, ale nevy-
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vozuje žádné konkrétní závěry, které
by opravňovaly k domněnce, že celá
věc je „jasně“ a jednou provždy vyřešena. Otázka sociálních služeb, které jsou
především jádrem „sporu“ o výdělečnou činnost spolku, není ve
stanovisku vůbec zmíněna.
Mgr. Petr Vít se na žádost redakce dále vyjádřil také k již zmíněnému Výkladovému stanovisku Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy
při Ministerstvu spravedlnosti k výdělečné činnosti spolku (§ 217 NOZ):
„Ve stanovisku se správně uvádí, že
v rámci hlavní činnosti může spolek příležitostně pořádat představení amatérského
divadla, letní tábor, hasičský bál atd. a vybírat na těchto akcích vstupné, které převýší
náklady (tedy docilovat zisku). Podstatné
přitom je ono slovo ‚příležitostně‘ coby opak
pojmu ‚soustavně‘, který je jedním
z hlavních definičních znaků podnikání coby soustavné činnosti provozované za účelem dosažení zisku (§ 420 odst. 1 nového
občanského zákoníku) – jak již pravidelní
čtenáři Světa neziskovek vědí, podnikání je
spolkům v rámci hlavní činnosti zakázáno.
S tím jistě nelze polemizovat, stanovisko jako celek však bohužel dostatečně neřeší
otázku, jaká je hranice oné míry soustavnosti – tedy kdy se nahodilá činnost
stává soustavnou. Soudy už v minulosti judikovaly, že soustavnost neznamená nepřetržitost či trvalost – konkrétně bylo např.
určeno, že prodej vánočních stromků,
prováděný pouze několik dní v roce, je soustavnou činností a, je-li provozován za účelem zisku, tedy také podnikáním.
Proto např. ve stanovisku zmiňované
pořádání letních dětských táborů může
snadno naplnit znaky soustavnosti, i když
není nepřetržité. Je totiž logické, že letní tábor bude provozován pouze v létě, je-li však
počítáno s tím, že se bude následující léto
za obdobných podmínek opakovat, jedná
se patrně již o soustavnou činnost. Stejně
tak divadelní představení, jsou-li divadelním
spolkem za úplatu provozována pravidelně
(např. 6× do roka), mohou snadno naplnit
definiční znaky podnikání. Obecně platí, že
soustavnost je protikladem nahodilosti –
jestliže tedy spolek určitou akci předem
plánuje, byť s nízkou periodicitou (viz výše
příklad divadelního spolku), půjde patrně
o aktivitu soustavnou.
Pro zopakování: v rámci hlavní činnosti
spolku lze provozovat pouze činnosti, které:
a) slouží naplnění účelu (poslání) spolku a
b) nejsou provozovány za účelem dosažení
zisku, nebo

c) pokud již jsou provozovány za účelem
dosažení zisku, nejsou provozovány
soustavně.
K výdělečné činnosti, respektive výdělku
spolku pak stanovisko uvádí následující:
‚Pokud bude dosaženo příjmu pouze pod
nebo do výše nákladů, nejedná se o výdělečnou činnost, neboť výdělku není dosaženo.‘ Z uvedené věty je zřejmé, že Expertní
skupina zastává názor, že výdělek = zisk (jako rozdíl mezi příjmy a náklady). Pomineme-li terminologické zmatení – zisk může být
rozdílem buď mezi příjmy a výdaji nebo mezi
výnosy a náklady – je třeba se tázat, kde je
pro uvedené tvrzení opora v zákoně. Domnívám se, že výdělkem je z jazykové podstaty slova spíše příjem, a tedy, provozuje-li
se určitá činnost za úplatu, je vždy docilováno výdělku, a to bez ohledu na zisk.

Nicméně uznávám, že toto téma je rozhodně
ještě vhodné k další odborné diskusi, zvláště
s ohledem na sociální služby. Klíčovou otázkou je, zda jsou či nejsou sociální služby
z pohledu nového občanského zákoníku výdělečnou činností (patrně panuje shoda
o tom, že podnikáním nejsou).
Budu velmi rád, podaří-li se zorganizovat setkání odborníků, které pomůže tuto a další mnohdy složité otázky spojené s novou civilní legislativou zodpovědět
právně precizním způsobem, oproštěným
od politických vlivů. Výklad právní normy
by měl vycházet především z její litery –
pokud snad příslušná ustanovení NOZ obsahují něco, co by do budoucna mohlo významně omezit činnost stávajících spolků,
je třeba to řešit jejich novelizací a nikoli účelovým výkladem.“
Redakce zpravodaje Svět neziskovek

Grantový kalendář
▪ 15.10.2013

16.10.2013

Nadace Landek Ostrava

Nadační fond Albert

Grantové řízení pro rok 2013 –
Kamarádi vzdělání
Oblast podpory: kultura, vzdělávání,
ochrana nemovitých památek, regionální/komunitní rozvoj
Působnost programu: Moravskoslezský kraj
Kontakt: nadace.landek@okd.cz;
596 262 228; 604 168 008
Adresa: Prokešovo nám. 6, 728 30
Ostrava
Více informací ▸

KÁVOMATY POMÁHAJÍ – nové regionální grantové výzvy Nadačního fondu Albert
Oblast podpory: sociální/zdravotní/
humanitární, vzdělávání
Kontakt: www.nadacnifondalbert.cz
Adresa: Radlická 117, 158000 Praha 5
Více informací ▸

▪ průběžná uzávěrka

Sport bez bariér
Oblast podpory: sociální/zdravotní/
humanitární, volný čas
Kontakt: 224 230 216; 224 214 452
Adresa: Melantrichova 5, 110 00
Praha 1
Více informací ▸

Nadační fond Veolia
Environmentální projekty
Oblast podpory: životní prostředí
Kontakt: 222 321 648; 222 231 650
(fax); 724 825 933;
jan.dolinek@nfveolia.cz
Adresa: Pařížská 11, 110 00 Praha 1
Více informací ▸
▪

▪ průběžná uzávěrka

Nadace Charty 77 – Konto
BARIÉRY

Desítky dalších grantových a dotačních výzev najdete
v Grantovém kalendáři, který si můžete
objednat na našich stránkách ▸
Pokud nezisková organizace při objednávce doloží, že vznikla v roce 2013,
může dostávat Grantový kalendář až do konce roku ZDARMA!

www.neziskovky.cz

Konference
Seriál

Financování památek a dárcovství
Konference s názvem MÁME VYBRÁNO se konala 17. září 2013
v klášteře dominikánů v Praze. Novinkou byly panelové diskuze
a vrcholem večera slavnostní předání cen výhercům stejnojmenné
soutěže veřejných sbírek.

soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO. O cenu veřejnosti se utkalo
118 sbírek, pro které celkem hlasovalo
více než 9 tisíc lidí, což bylo téměř
pětkrát více než v prvním ročníku soutěže. V první kategorii o finančně nejúspěšnější sbírku ukončenou v roce
2012 svedlo klání celkem 57 veřejných
sbírek. Převažovaly sbírky uspořádané
na záchranu sakrálních památek – tedy kostelů, kaplí, varhan, soch, zvonů
a dalších objektů. Celkem bylo ve sbírkách ukončených v roce 2012 vybráno
úctyhodných 20,5 milionu korun, přičemž průměrná výše příspěvků na
jednu sbírku činila 360 tisíc korun.

Finančně nejúspěšnější sbírka ukončená
v roce 2012:
1. Matice Svatohostýnská | Sbírka na
zvony pro baziliku na Svatém
Hostýně (4,2 miliony korun)
2. Římskokatolická duchovní správa
Svatý Hostýn | Sbírka na zvony pro
baziliku na Svatém Hostýně (3,2
miliony korun)
3. Matice Svatohorská | Stavba
velkých varhan pro Svatou Horu
(2,6 milionů korun)

Nejlépe prezentovaná
sbírka v roce 2013:
Členové panelu věnovaného úspěšnosti veřejných sbírek: Aleš Kozák, Marie Pfefferová ze Spolku pro Lanžhot, Marie Bohuňovská
ze Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o.s. a Jiří Dobeš z Římskokatolické farnosti Třebíč-město, FOTO: Adéla Bachtíková

K

onferenci pořádal Institut pro
památky a kulturu, o. p. s. ve
spolupráci s Ministerstvem kultury ČR
a Národním památkovým ústavem.
V dopoledním bloku přednášek se
účastníci mohli dozvědět od Tomáše
Chmely, tajemníka Sdružení místních
samospráv České republiky, o možnostech obcí při obnově památek
v novém programovacím období Evropské unie 2014–2020. O roli místních akčních skupin a jejich pomoci při
financování památek hovořila Olga
Špiková, tajemnice z Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky. Následující blok příspěvků sledoval především problematiku adopce památek a mecenášství.
Na základě požadavků o více
prostoru k diskuzím byly do programu konference zařazeny také tři odpolední tematické panelové diskuze.
První diskuzní blok se zaměřil na
otázky týkající se úspěšnosti veřejných sbírek. Tedy toho, co vše je
potřeba, aby sbírka byla úspěšná.
Opakovaně zaznělo, že velmi důležitý je příběh památky, na kterou se
sbírka vyhlašuje a dobrá prezentace.
V diskuzi zaměřené na marketing
financování památek se hovořilo pře-

www.neziskovky.cz

devším o práci a komunikaci s médii.
Miloš Šenkýř z Lidových novin připomněl, že kromě vlastního nápadu

získávání finančních prostředků díky
novým technologiím. Hovořilo se
o využití Facebooku, videoprezenta-

1. Matice Svatohorská | Stavba
velkých varhan pro Svatou Horu
2. Římskokatolická farnost Trhové
Sviny | Oprava věžních hodin v Trhových Svinech
3. Mělnický osvětový a okrašlovací
spolek, občanské sdružení |
Obnova varhan chrámu sv. Petra
a Pavla v Mělníku

Cena veřejnosti
MÁME VYBRÁNO:
a kvalitně připravené tiskové zprávy
je důležitý také osobní kontakt s redaktory. Třetí sledovanou oblastí pak
byl on-line fundraising v praxi, tedy

cích na internetu, dárcovských DMS,
ale také o transparentních účtech.
V podvečerních hodinách se uskutečnilo slavnostní předání cen vítězům

Slavnostní předávání obohatilo hudební vystoupení jazzové skupiny Kvitakord,
FOTO: Adéla Bachtíková

1. Římskokatolická farnost Třebíčměsto | Stavba nových varhan
v kostele sv. Martina v Třebíči
2. Mělnický osvětový a okrašlovací
spolek, občanské sdružení |
Obnova varhan chrámu sv. Petra
a Pavla v Mělníku
3. Římskokatolická farnost Bozkov | Záchrana vzácných bozkovských varhan
Více informací o projektu se dočtete na internetovém portálu
www.propamatky.info v sekci zpravodajství pod klíčovým slovem Máme vybráno. Mimo jiné zde najdete
také rozhovory s vítězi všech tří kategorií, návod na to, jak uspořádat
veřejnou sbírku a také další rady
v seriálu nazvaném Jak získat více
peněz na obnovu památek.
Aleš Kozák
ředitel Institutu pro památky
a kulturu, o.p.s.

Svět neziskovek 10/2013
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Poradna

QR kódy

Vytvořený příkaz stačí zkontrolovat,
potvrdit a odeslat do banky. Zásady
a pravidla pro sdílení platebních
údajů v rámci tuzemského platebního styku v české měně prostřednictvím QR kódů stanovuje Česká bankovní asociace.

Jsou obrázky, které na stěně mít nemusíme –
třeba QR kódy. Tyto obrázky nesou zakódovanou textovou informaci. K jejímu rozšifrování potřebujeme chytrý telefon nebo tablet. QR Platba se stává
standardem
R kód (Quick Response Code, což málo posledních let, kdy se fotoapa-

Q

v doslovném překladu znamená
„kód pro rychlou odpověď“) je dvojrozměrný kód zapisovaný do čtverce,
který v sobě nese internetovou adresu, kontaktní informace či údaje pro
elektronickou fakturaci. Informace
jsou zakódované pomocí bílých
a černých čtverečků uspořádaných
do matice. Její velikost bývá různá,
podle množství informací, které obsahuje. Informace si můžeme přečíst
za pomoci aplikace pro chytré telefony a tablety. Obsahem kódovaného
textu bývá zpravidla internetová adresa, na kterou vám aplikace dovolí
jedním kliknutím přejít. Celý postup
je velmi rychlý, a pokud někde uvidíte QR kód, můžete informaci získat
během chvilky.
QR kód byl vynalezen v Japonsku
už v polovině devadesátých let. Jeho
rozšíření je však otázkou několika

rát stal standardní součástí mobilního
telefonu. Textovou informaci můžete
do QR kódu uložit i sami. Není to nic
těžkého, existují generátory, které vám
s tím pomohou. Jedním z nich je i online aplikace QR-Code Generator, nebo například generátor na adrese
http://zxing.appspot.com/generator/.

Kódování šetří čas

QR Platba není produkt jedné banky,
je to již standard. Aby se tento standard mohl šířit a rozvíjet, musí mít
veřejnost možnost jej připomínkovat.
To, jak QR Platba funguje, se může
dozvědět kdokoli, není třeba žádná
registrace či licence. Jedná se o opensource řešení navržené tak, aby jej
kdokoliv dokázal zahrnout do svého
systému. Tvůrci software pro tvorbu

Díky QR kódům můžete předávat platební údaje a zrychlit tak fakturaci. Při
úhradách Vámi vystavených faktur
odpadá odběratelům nutnost přepisovat číslo účtu, variabilní symbol
a další údaje. Stačí mít v chytrém telefonu nebo tabletu nainstalovanou
aplikaci banky. QR kód se z přijaté
faktury vyfotí chytrým telefonem nebo tabletem a platební příkaz se do
bankovní aplikace vyplní automaticky.

faktur i ostatní vystavovatelé faktur,
e-shopy, organizace a finanční instituce jej mohou začít využívat hned
a s nízkými náklady.
Smartphony jsou dnes běžnou věcí – vlastní je více než 30% populace
a jsou čím dál rozšířenější. QR Platba
byla založena s jednoduchou vizí:
usnadnit provádění plateb z těchto zařízení a zjednodušit tak lidem život tím,
že nebudou muset platební údaje přepisovat ručně. Aktuálně tento standard podporují např. tyto banky: Raiffeisen Bank, Komerční banka, ČSOB,
ERA, Air Bank a Česká spořitelna.
Martin Sígl
účetní Informačního střediska
Mikuláš, o. p. s.
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Poradna

Dovolená při zkráceném pracovním úvazku
Zaměstnanec má pracovní smlouvu na hlavní
pracovní poměr s úvazkem 4 dny v týdnu po
osmi hodinách denně. Jaký má nárok na
dovolenou za kalendářní rok? Pokud si vezme
dovolenou celý pracovní týden, je správné,
že mzdová účetní bere jako den dovolené
i pátý den v týdnu, kdy podle pracovní
smlouvy nepracuje? Domnívám se, že postup
mzdové účetní není správný, neboť den, který
není ve smlouvě uveden jako pracovní (vždy
středa) nelze odečítat z celkového nároku na
dovolenou.
Odpověď:
Ve vámi uváděném případě předpokládám, že zaměstnanec má
rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, tj. že pracovní doba (kratší pracovní doba) je takto na jednotlivé týdny rozvrhována opakovaně.
Má-li zaměstnanec rozvrženu pracovní dobu nikoliv na celých 5 dní
v týdnu, ale pouze na 4 dny, činí v případě nároku na dovolenou v délce

4 týdnů za rok délka jeho dovolené
4 dny × 4 týdny tj. celkem 16 dnů
dovolené. Pokud si tedy vezme týden
dovolené např. pondělí až pátek, započítá se mu čerpání dovolené v délce 4 dnů, protože středa není jeho
pracovním dnem a nemůže proto
v tento den čerpat dovolenou.
U zaměstnanců, kteří mají nárok
na 5 týdnů dovolené, by v uvedeném
případě činila délka dovolené 4 dny

jobs_190x130_01_print.pdf 1 18.9.2013 10:50:31

partner rubriky

× 5 týdnů, tj. 20 dnů dovolené. Postup
účetní v uvedeném případě není
správný.
JUDr. Rudolf Pospíšil

Dopřejte si aktivní dovolenou – prospěje to i kvalitě vaší práce, Ilustrační foto
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Kvíz

Kdo se při víně směje, ten žije déle!
Začátek října je obdobím, kdy se u nás sklízí hrozny vinné révy a na
mnoha místech se slaví tradiční vinobraní. Proto jsme pro vás připravili kvíz, v němž můžete prověřit své znalosti historie našeho vinařství.
Kdy a kde vznikly první vinice na
našem území?

a) ve 14. století v okolí Prahy a Karlštejna
b) ve 13. století kolem arcibiskupského hradu v Roudnici nad Labem
c) patrně již ve 2. století na Pálavských svazích
d) v 9. století kolem dnešního Uherského Hradiště

3

Jako patron vinařů je ve většině
Evropy ctěn svatý Urban. Čeští vinaři se ale snažili vyprosit dobré
ročníky také na jednom domácím
světci – který to mohl být?
a)
b)
c)
d)

4

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Tradice pěstování vína je silnější na
Moravě, Vinařská oblast Morava se
dělí na celkem čtyř podoblastí. Vinařská
oblast Čechy má jen dvě, víte které to jsou?
Roudnická a Mělnická
Litoměřická a Mostecká
Mělnická a Litoměřická
Pražská a Ústecká

Před budovou viničného úřadu
stával kamenný sloup zdobený
motivy vinné révy. Dnes jej můžeme
obdivovat jen o několik desítek metrů dále. Kdo byl autorem této originální plastiky?

Už o svatém Václavovi legendy říkají, že chodil osobně pracovat na
vinice. Který panovník se ale zasloužil
o největší rozšíření vinařství u nás?
Vratislav II.
Václav II.
Karel IV.
Jiří z Poděbrad

a) v sousedství vinic v Tróji
b) na Malé Straně v dnešní Valdštejnské ulici
c) přímo na Pražském hradě v sousedství Lobkovického paláce
d) na Křížovnickém náměstí na
Starém Městě

6

svatý Vít
svatý Václav
svatý Prokop
svatý Wolfgang

2

Na kvalitu pěstovaného i šenkovaného vína dbal v Praze po
staletí viničný úřad. Na kterém místě
byste jej v Praze hledali?

a)
b)
c)
d)

Jan Jiří Bendl
Ferdinand Maxmilián Brokoff
Jan Brokoff
Matyáš Bernard Braun

Správné odpovědi:
1c, 2c, 3b, 4c, 5d, 6a

1

5

Viničný sloup, FOTO: Aleš Mrázek

Fejeton

Jsou pořádek a transparentnost vůbec pro nás?

T

ak se nám to zase pěkně zamotalo. Poslaneckou sněmovnu
už nějaký čas nemáme, což ale
mnohým nevadí: máme přece aktivní,
(prý) nepolitickou, odbornou, odvážnou, prezidentovi i státu cele oddanou a tak nějak vůbec fajn vládu
a navíc Senát, schůzující v prostorách,
kde kdysi míval Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna ustájené koně. To
by bylo, aby tyto dvě instituce
společnou dělnou rukou všechno nevyřešily!
Právě do Senátu před několika dny
dorazil balík zákonů, které měly pomoci uvést v život vznosně staromilsky formulované paragrafy nového
občanského zákoníku. Množí se totiž
v Českých zemích lidé, podléhající
psychóze z blížícího se data 1. 1. 2014,
kdy má tato supermaxinorma nabýt
už vážně a bez legrace opravdové
účinnosti. Naštěstí jsou však senátoři lidé nejen úctyhodní, ale i rozvážní,
a tak naléhání hysterických úředníčků nepodléhají. Nad zákony podumali a moudře usoudili, že tak závažné
věci potřebují čas, aby náležitě dozrály. Však ono se bez nich nic tak hrozného nestane a chytrý Honza na ministerstvu financí si nějak poradí, nadarmo ho přece pro tu funkci
nevybral sám nejmoudřejší ze všech
Čechů!
Mezi zamítnutými zákony byl i ten,
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který měl upravovat status veřejné
prospěšnosti. Jeho projednávání mě
z pochopitelných důvodů zajímalo.
Nešlo sice o nějaké veledílo – návrh
na své cestě legislativním procesem
utrpěl své, a když dorazil do Senátu,
tak už dávno nešlo o pevný úhelný
kámen, o který by se mohla opírat
budoucí stavba našeho neziskového
sektoru. Říkal jsem si ale, že i v této
kašovité podobě bude moci sloužit
alespoň jako tmel.
Do rozpravy se přihlásilo jen několik málo senátorů, nakonec to ale bohatě stačilo. Oceán moudré a láskyplné starostlivosti o neziskový sek-

o nějakou neziskovku byť jen letmo
zavadil. Vystaven takovému přílivu
pochopení a účastenství člověk
snadno přehlédne, že ti lidé vlastně
vůbec nevědí, o čem mluví, když mezi
jiným normu, o které se hovoří minimálně dvanáct let, označí za unáhlenou.
A tak to dopadlo zase tak nějak po
česku. Říká se, že každý národ má takové představitele a zákony, jaké si
zaslouží. Proto váhám, jestli pojmy jako
transparentnost,
veřejná
prospěšnost a další nástroje, které by
mohly přispět k nastolení většího
pořádku, jsou opravdu pro nás. Sice

Logo či znak senátu?, Ilustrační foto
tor a občanskou společnost (malá
a bezbranná sdružení především),
který se s jejich projevy rozlil někdejší
Valdštejnovou stájí, musel zahřát
u srdce každého, kdo ve svém životě

rádi pokukujeme po tradičních západních demokraciích a obracíme
nenápadně oči v sloup, když nám
někdo připomíná, že jsme Slované
a patříme do střední nebo snad ne-

dej Bože dokonce do východní Evropy, ale když dojde na to, abychom
u nás zavedli nějaká ta osvědčená
pravidla, vymýšlíme vlastní cestičky
vedoucí nás kamsi na Balkán.
Na závěr mám pro všechny kritiky
konceptu veřejné prospěšnosti a zastánce bezbřehé rovnosti napříč neziskovým sektorem několik odstrašujících příkladů, se kterými jsem se setkal v minulých týdnech: Nejprve mě
odzbrojil jednatel jedné velké
společnosti pořádající kulturní akce.
Musejí prý chudáci zakládat několik
občanských sdružení ročně, aby se
dostali k penězům z krajských rozpočtů. Několik dní na to jsem se setkal s postarším účetním, který nechápal, proč by jeho klienti nemohli
používat účelově zřízené neziskovky
jako vhodný prostředek k „daňové
optimalizaci“, a nakonec jsem vedl
rozhovor se seriózním pánem z jedné
známé nadace, který se děsil navrhované povinnosti zveřejňovat tři
nejvyšší příjmy v organizaci. Podobní
vykukové se obvykle snaží své jednání
zlehčit okřídlenou větou: „Když to neudělám já, udělá to někdo jiný.“ Už léta mám pro ně stále stejnou odpověď: „Začněte u sebe a těm druhým
dejte také alespoň šanci.“ Co myslíte:
má to smysl, nebo se neodvratně
staneme součástí Balkánu?
Aleš Mrázek

www.neziskovky.cz

Knižní tipy
Průvodce DPH u neziskových subjektů
Dagmar Fitříková, Lydie Musilová
Nakladatelství Anag, 2013
Průvodce je určen subjektům,
které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
podnikání
a vztahuje se na
ně daňová povinnost. Autorky
přinášejí výklad postupů při uplatnění DPH v roce 2013 v situacích, do
nichž se neziskové subjekty v praxi
dostávají. Nechybějí praktické příklady týkající se roku 2013, jejichž řešení
bude ve většině případů využitelné
v praxi také pro rok 2014.
Kniha dále obsahuje upozornění
na časté chyby včetně možností jejich
řešení, praktický postup při sestavení
daňového přiznání k DPH za poslední
zdaňovací období roku 2013, upozornění na změny v oblasti fakturace
a v oblasti ručení za nezaplacenou
daň. Přínosný je také výklad již schválených změn, které jsou účinné od 1.
1. 2014, včetně upozornění na vybrané změny související s novým občanským zákoníkem.

Mediace
Nejúčinnější lék na konflikty
Jiří Plamínek
Grada Publishing, 2013
Mediace je způsob řešení sporů, kdy
účastníkům konfliktu pomáhá s nale-

zením dohody
nestranný odborník – mediátor.
Ten volí postup,
jakým nejlépe
dosáhnout shody, přičemž právo
rozhodovat o věcném obsahu dohody si ponechávají protistrany. Jde o alternativu
k soudům či arbitrážím, kdy za strany rozhoduje někdo jiný. V knize
naleznete mnoho příkladů a praktických rad. Dozvíte se, jaké jsou principy a předpoklady mediace, jaká je
role mediátora, jaké nástroje může
použít a jaké fáze má mediační proces. Zjistíte, jak mediátor může zvládat různé obtíže, pro které případy
lze mediaci použít a čím se mediace
liší od facilitace.

Sexuální a partnerský
život osob s mentálním postižením
Stanislava Lištiak Mandzáková
Nakladatelství Portál, 2013
Autorka se zabývá specifiky sexuálních projevů
osob s mentálním
postižením i faktory, které jejich
aktivity determinují, nevyhýbá se
otázkám spojeným
s rizikem otěhotnění, přenosu chorob a zranění. Sexuální projevy osob
s mentálním postižením totiž nejsou

jednoduše „čitelné“ a pracovníkům
pomáhajících profesí leckdy chybí
znalosti z této tabuizované oblasti.

Právnické osoby obcí
a krajů
Petr Pospíšil a kolektiv
Nakl. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013
Kniha se zaměřuje na otázky
spojené s výkonem samostatné
působnosti, respektive samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě
zahrnuje dva klíčové
pojmy:
„územní samosprávný celek“ a „právnická osoba“. Základním cílem publikace je provedení analýzy vztahu územních samosprávných celků k právnickým
osobám jimi zřízeným nebo založeným
a také ve vztahu k právnickým osobám,
na jejichž činnosti se územní samosprávné celky společně s jinými subjekty podílejí svým majetkem.Vedle nezbytného teoretického základu se autoři věnují také ryze praktickým
problémům, s nimiž se setkali v rámci
své praxe a které mohou být inspirativní
pro představitele obcí i krajů zřizujících
(zakládajících) právnické osoby.
Knihu si můžete objednat na
www.obchod.wkcr.cz.
Členové AVPO mohou na tyto publikace uplatnit slevu. Více informací na adresách www.neziskovky.cz
a www.avpo.cz.

Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet neziskovým
organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.
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