Výroční zpráva 2017

POŘÁDÁME KURZY A WORKSHOPY
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Úvodní slovo

V

ážení příznivci, přátelé a spolupracovníci
Nadace Neziskovky.cz, je naší milou
povinností opět po roce zhodnotit aktivity
Nadace Neziskovky.cz v uplynulých dvanácti měsících a prostřednictvím výroční
zprávy, kterou Vám předkládáme, s jejich výsledkem seznámit i Vás.
Je to obsáhlé čtení, a proto dovolte, abych v úvodu
zdůraznil několik věcí, které jsou podle mne stěžejní, ale nemusely by být z tabulek, přehledů a výčtů
vždy na první pohled patrné.
Kdo chce zapálit druhé, musí sám hořet, a obdobně platí: kdo chce druhé profesionalizovat, musí
sám fungovat jako profesionál. V tomto ohledu
udělala Nadace Neziskovky.cz v roce 2017 nesmírný pokrok, v oblasti interní profesionalizace tak
navázala na pozitivní vývoj z roku předchozího.
Podařilo se nám stabilizovat tým Nadace, zvýšit
naše kapacity a prohloubit naši expertízu a zkušenosti. Projevilo se to nejen na nové a podstatně
lepší podobě našeho Grantového diáře, který jsme
spustili na jaře, ale také na úplně novém portálu
Světa neziskovek, který jsme připravovali ve druhém pololetí roku 2017. Zásadní kvalitativní změ-

nou prošel náš systém vzdělávání lidí z neziskového sektoru, v němž směřujeme k dlouhodobější,
systematičtější podpoře a modernějším, efektivnějším metodám předávání znalostí a dovedností.
Významně jsme zintenzivnili naše aktivity v oblasti
propojování neziskových organizací s firmami a naši
spolupráci s komerčním sektorem vedoucí k profesionalizaci NNO. Ve všem, co děláme, upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou, řešení na míru před
plošnými, ale někdy málo efektivními nástroji.
Další věc, o níž se zde chci zmínit, je naopak
z následujících tabulek a přehledů patrná zcela
jednoznačně: hospodaření Nadace Neziskovky.cz
skončilo v roce 2017 záporným výsledkem. Není to
pro nás samozřejmě dobrá zpráva, ale není to ani
zpráva tragická. Jde v podstatě o odvrácenou stranu mince, jejíž stranu přívětivější jsem popsal výše.
Proces transformace Nadace, v rámci kterého
jsme zjednodušovali veškeré procesy tak, abychom
maximum svého času i expertízy mohli věnovat
naplňování našeho poslání, s sebou nesl nevyhnutelné náklady, investice, jejichž přínos se v hospodaření Nadace – a v práci Nadace – pozitivně
projeví v letech následujících. Navíc se odehrával
v roce, kdy byla ukončena dlouholetá spolupráce
s Nadačním fondem J&T, v té době naším hlavním

2–3

donorem - tato změna se stala jedním z důležitých
impulzů k tomu, abychom podobu a způsob práce
Nadace od základu proměnili.
Vzhledem k tomu, že naším posláním je mimo jiné
přispívat k profesionálnímu, udržitelnému a autonomnímu fungování neziskového sektoru, jsme
navíc přesvědčeni, že právě tuto zkušenost – tedy
cestu vedoucí k efektivnějšímu chodu organizace
a vyrovnání se s odchodem stěžejního dárce –
dokážeme skvěle zúročit v poradenství, vzdělávání
a informační podpoře, kterou neziskovým organizacím poskytujeme.
Ztrátu z roku 2017 jsme byli schopni pokrýt ze zisků
předchozích let a stabilitu Nadace tedy tento výkyv
nijak neohrozil. Nemohli jsme ale v loňském roce
naši nadační činnost naplnit klasickým rozdělováním
finanční podpory, jako tomu bylo v minulosti.
Pozitivní vývoj Nadace Neziskovky.cz by nebyl
možný bez přispění řady partnerů. Jejich úplný
výčet je součástí této výroční zprávy, přesto bych
chtěl jmenovitě poděkovat Nadaci Karla Janečka
a ČSOB za to, že nám v nejtěžší době „přerodu“
velkoryse pomohly pokrýt náklady, které s ním
souvisely.

Velký dík patří také všem, kdo přímo v Nadaci a pro
Nadaci pracují, ale také externím spolupracovníkům, lektorům, členům správní a dozorčí rady. Tedy
lidem, díky nimž se i do dalšího roku existence
Nadace Neziskovky.cz dívám s optimismem a radostným očekáváním.
Lukáš Novák
předseda správní rady Nadace
Neziskovky.cz
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Na čem stavíme?
Na světě se neobejdeme bez
neziskových organizací.

Spolupráce napříč sektory
nám dává smysl.

Rádi podporujeme takové, které se chtějí aktivně
rozvíjet, a společně tak míříme ke stabilitě a samostatnosti.

Spoluvytváříme prostor, kde mohou neziskovky, odpovědné firmy, jednotlivci i státní správa a samospráva najít společnou řeč.

pořádáme kurzy a workshopy (právo, fundraising,
účetnictví, management, marketing, HR)
konzultujeme na míru, zakládáme neziskovky
sdílíme grantové a dotační příležitosti
v Grantovém diáři

Ti, kteří dobročinným aktivitám fandí,
si zaslouží pozornost.
Pomáháme jim se vším, co k tomu potřebují.
poskytujeme fakta o neziskovém sektoru,
odborné studie a výzkumy
inspirujeme a informujeme o aktuálním dění
prostřednictvím Světa neziskovek
propagujeme pracovní příležitosti
na online Burze práce

 ropojujeme a sdílíme zkušenosti a kontakty
p
pořádáme odborná setkání, jsme partnerem
akcí s dopadem

PŘEDÁVÁME
KNOW-HOW NEZISKOVKÁM

KONZULTUJEME KONKRÉTNÍ PROBLÉMY
A SPOLEČNĚ HLEDÁME ŘEŠENÍ
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Žijeme neziskem
k 31. 12. 2017
Tým Nadace

Správní rada

Karolina Fialová – ředitelka
Libor Marek – zástupce ředitelky, program,
rozvoj a firemní partnerství
Karolína Kratochvílová – šéfredaktorka
a koordinátorka marketingu
Aneta Plevová - koordinátorka
Grantového diáře (od srpna 2017)
Martina Kolmerová – projektová koordinátorka
(do července 2017)
Hana Kopřivová – tajemnice (do července 2017)
Anna Sýkorová – koordinátorka vzdělávání
(do července 2017)

Lukáš Novák – předseda
Soňa Nebeská – místopředsedkyně
Filip Hanzlík – člen
Karolína Kříženecká – členka
Miloš Mach – člen
Šárka Miková – členka

Externí spolupracovníci

Dozorčí rada

David Dvořák – IT podpora
Petr Vít – právní konzultant

Hana Vávrová – předsedkyně
Simona Kaňoková – členka
Pavel Nebeský – člen

Čtvrtstoletí za námi
Se vznikem samostatného českého státu se začíná probouzet i neziskový sektor. Nedlouho poté se objevuje
i potřeba systematicky jeho vznik a růst podporovat.

1993 – Vzniká nadace
Informační centrum
nadací a jiných
neziskových organizací
(ICN) na základě dohody
uzavřené na Stupavské
konferenci nadací a jiných
neziskových organizací.

1994 – Začíná vycházet
Měsíčník pro neziskový
sektor - Bulletin.
Nadace ICN se stává
jediným zástupcem ČR
v Orpheus Civil Society
Network – mezinárodní
síti neziskových
organizací.

1997 – Dochází
k osamostatnění
projektu sdružování
dárců – vzniká Fórum
dárců – a projektu
občanských poraden.

1999 – Z Nadace ICN
vznikají dvě samostatné
organizace – Informační
centrum neziskových
organizací, o. p. s.
a Nadace ICN.

1998 – Nadace
ICN pořádá 1.
ročník celonárodní
kampaně „30 dní pro
neziskový sektor“.

2000–2004 – Aktivity
nadace se zužují
na hospodaření
s nadačním jměním,
které bylo posíleno
o příspěvek
z Nadačního
investičního fondu
(NIF).

2002 – Vzniká internetový
portál pro neziskový
sektor www.neziskovky.cz.
2000 –
Z měsíčníku pro
neziskový sektor
Bulletin se stává
časopis Grantis –
předchůdce Světa
neziskovek.
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2003 – Je založena
Aliance lektorů
a konzultantů ICN o. p. s.
s cílem zajistit kvalitní
a systematické
vzdělávání pracovníků
neziskových organizací
v ČR.

2008 – Přejmenováním
ICN o. p. s.
vzniká organizace
Neziskovky.cz, o. p. s.

2007 – ICN o. p. s.
pořádá 1. ročník soutěže
o nejlepší veřejně
prospěšnou reklamní
kampaň ŽIHADLO.
Kampaň „30 dní pro
neziskový sektor“ je
ukončena v rámci
10. ročníku. Mění se název
Nadace ICN na Nadaci
Auxilia.

2009 – Zaniká tištěný
měsíčník a nahrazuje
ho elektronický
zpravodaj Svět
neziskovek.

2010 – Spouštíme novou
internetovou Burzu
práce ve spolupráci
s pracovním
portálem Jobs.cz.
Neziskovky.cz, o. p. s. jsou
jednou ze zakládajících
organizací nové
Asociace veřejně
prospěšných organizací
ČR (AVPO ČR).

2017 – Nadace
Neziskovky.cz prochází
rebrandingem. Změny
se týkají vizuálu
i dosavadních aktivit.
Je spuštěna online
aplikace Grantový diář
na podporu vyhledávání
grantových a dotačních
výzev. Svět neziskovek
se mění v odborné
online médium, které
na počátku roku 2018
podpoří i nový portál.

2015 – Nový občanský zákoník umožňuje nadacím
realizovat vlastní aktivity a projekty. Proto Neziskovky.
cz, o.p.s. a Nadace Auxilia k 1. 1. 2015 opět spojují
své činnosti pod hlavičkou nadace. V důsledku toho
Nadace Auxilia mění název na Nadace Neziskovky.cz.

Jak jsme pomohli
nezisku růst v roce 2017?
Grantový diář
V dubnu jsme spustili online
aplikaci, která sleduje aktuální dotační programy nadací, nadačních
fondů, fondů EU, státní správy,
samosprávy a další, dokonce
i negrantové výzvy pro neziskovky.
Smyslem Grantového diáře je ušetřit čas fundraiserům s vyhledáváním grantových výzev a jednoduše
propojit donory a neziskovky.
www.grantovydiar.cz

765
zveřejněných
grantových
a dotačních výzev

800+
monitorovaných
zdrojů

500
fundraiserům ulehčil
Grantový diář práci
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30+

tištěné číslo
s tématem Cesta
úspěšné
neziskovky

7729
čtenářů četlo
Svět neziskovek

článků
a rozhovorů

Svět neziskovek
Na podzim jsme začali pracovat na nové online platformě
pro sdílení zkušeností a odborného obsahu pro všechny,
kteří chtějí měnit svět profesionálně. Svět neziskovek posílila nová témata a články z oblasti inovací, marketingové
novinky a úspěšné kampaně, fundraisingové vychytávky
a technologická řešení na míru neziskovkám.
www.svetneziskovek.cz

44
551
kurzů
a workshopů

proškolených lidí

103
uskutečněných
právních konzultací

15

workshopů na míru

Kurzy a workshopy
Workshopy a semináře v roce 2017 byly
zaměřeny na rozvoj fundraisingových dovedností, rozšíření marketingových znalostí
a kompetencí ve vedení týmů. Důležitými
tématy byly i účetní novinky a právní semináře. S lektory jsme se zaměřili na další
zvýšení kvality obsahu seminářů a témata
pro pokročilé.

Kurzy na klíč
Realizovali jsme několik workshopů na míru
potřebám neziskových organizací. V roce
2017 jsme navázali dlouhodobou spolupráci ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco
a pořádali jsme další workshopy pro NGO
Academy Erste Bank.

Konzultace
K nejčastěji konzultovaným tématům opět
patřily právní a účetní otázky. Společně
jsme zakládali nové neziskovky a konzultovali nové veřejně prospěšné nápady.

12–13

S kým nám to klape?
Nadace Forum 2000 - NGO Market
Největší veletrh neziskových organizací ve střední a východní Evropě každoročně hostí přes
200 vystavovatelů. Na veletrhu připravujeme kromě
informačního stánku pro návštěvníky také odborný
doprovodný program pro neziskovky. V roce 2017
jsme se zaměřili na témata týkající se Cesty úspěšné neziskovky.

Bard PR – NENE
Neziskový Networking neboli NENE rozhýbal stojaté
vody neziskového světa – vytvořili jsme platformu pro
potkávání a sdílení kontaktů, vzájemné propojování
a podporu. To vše profesionálně s neziskovkami
a business partnery vedle sebe.

Asociace společenské odpovědnosti
(A-CSR) - #GivingTuesday
Světový svátek dárcovství Giving Tuesday v reakci
na nákupní horečku během Black Friday podporuje
a oslavuje chuť pomáhat. S A-CSR jsme pořádali
workshop pro neziskovky, abychom podpořili jejich
aktivity právě v nejštědřejší den v roce.

Jsme hrdí, že se můžeme podílet na dalších
skvělých projektech těchto organizací:
Ashoka Česká republika (cena Sleduj dopad)
Česká zemědělská univerzita v Praze
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Koalice Za snadné dárcovství
Sdružení Via a TechSoup Česká republika
Slovenské centrum fundraisingu
Unruhe Privatstiftung (cena SozialMarie)
Vysoká škola ekonomická v Praze

A ještě víc smysluplných
partnerství!
Kamarádi vzdělání Nadačního fondu České
bankovní asociace
podpořili náš projekt Tři kroky k rozvoji českého neziskového sektoru, a to částkou 350 000 Kč. V roce
2017 jsme rozpracovali myšlenku nového portálu
Svět neziskovek, který jsme spustili počátkem roku
2018. Vzápětí jsme se pustili do práce na nových
webových stránkách www.neziskovky.cz - ústředním
portálu o neziskovém sektoru určeném pro všechny,
kteří se v něm pohybují nebo se o něj zajímají.

14–15

Nadace ČEZ
nás podpořila v roce 2017 částkou 100 000 Kč prostřednictvím grantového programu Podpora regionů
za účelem realizace projektu Podpora poskytování
konzultačních služeb v oblasti práva a účetnictví
neziskovým organizacím.

Nadace Karla Janečka

ČSOB

podpořila provoz Nadace Neziskovky.cz částkou
111 132 Kč. Díky podpoře jsme získali prostor na
detailní pohled na naše vlastní procesy a podařilo se
nám výrazně zefektivnit fungování Nadace.

podpořila činnost Nadace Neziskovky.cz částkou
50 000 Kč. Díky spolupráci jsme mohli zefektivnit
interní finanční řízení a zavést úplně nový fakturační
systém.

KONZULTUJEME
PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

SHROMAŽĎUJEME FAKTA
O ČESKÉM NEZISKOVÉM SEKTORU

16–17

Řečí čísel
Účetní závěrka Nadace Neziskovky.cz 2017 I Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Rozvaha (v tisících Kč)

k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2017

Dlouhodobý nehmotný majetek

34

68

Dlouhodobý hmotný majetek

90

80

Dlouhodobý finanční majetek

8 088

1 950

0

-11

15

10

AKTIVA
Dlouhodobý majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

158

146

1 281

7 087

27

62

9 693

9 392

PASIVA
Vlastní zdroje
Jmění

8 100

8 419

Účet výsledku hospodaření

333

-478

Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let

800

1 134

Rezervy

0

0

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

268

168

Cizí zdroje

Jiná pasiva
Pasiva celkem

192

149

9 693

9 392

Účetní závěrka Nadace Neziskovky.cz 2017 I Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

k 31. 12. 2017
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

838

129

967

0

0

0

1 138

465

1 603

Daně a poplatky

2

0

2

Ostatní náklady

24

8

32

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

47

21

68
0

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

0

0

Daň z příjmů

0

0

0

2 049

623

2 672

Náklady celkem
VÝNOSY
Provozní dotace

0

0

0

Přijaté příspěvky

221

101

322

1 075

479

1 554

12

3

15

286

17

303

Tržby za vlastní výkon a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

1 594

600

2 194

Hospodářský výsledek před zdaněním

-455

-23

-478

Hospodářský výsledek po zdanění

-455

-23

-478
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Na tomto místě uvádíme pouze vybrané údaje
z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy zveřejněné
ve Sbírce listin nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze.
Součet tří nejvyšších příjmů v organizaci (hrubá
mzda včetně odvodů za zaměstnavatele a odměn):
961 603 Kč

Přijaté dary v roce 2017
Nadační fond České bankovní asociace 350 000 Kč
Nadace Karla Janečka 111 132 Kč
Nadace ČEZ 100 000 Kč
ČSOB, a. s. 50 000 Kč

Nadační jistina k 31. 12. 2017 (v Kč)
Směnky 6 000 000 Kč
Termínovaný vklad 1 950 000 Kč
Běžný účet 60 000 Kč
Nadační jistina celkem 8 010 000 Kč
Nadace Neziskovky.cz v roce 2017 neposkytovala
žádné finanční prostředky.
Nadace Neziskovky.cz při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních
příspěvků podle § 353–356 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku. Náklady související se
správou nadace (tj. bez realizace vlastních programů
a fundrasingu) v roce 2017 činily 174 579 Kč.
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Velký dík
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům, kteří
Nadaci Neziskovky.cz v roce 2017 podporovali. I díky vám jsou dobročinné organizace a odpovědný
svět zase o kus lepší.

Za finanční podporu

Za spolupráci všeho druhu

ČSOB, a. s.
Nadace ČEZ
Nadační fond Česká bankovní asociace
Nadace Karla Janečka

ANDWEB, s. r. o.
Crystalis s. r. o.
Českobratrská církev evangelická
Institut Terezínské iniciativy, o. p. s.
JABOK – VOŠ sociálně pedagogická a teologická
Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.
LaceUp
LMC s. r. o.

Za darovaný čas
Lucie Horáčková / stážistka Světa neziskovek
Diana Dvořáková / stážistka Světa neziskovek

a TOP Partners, s. r. o. za grafické zpracování
této výroční zprávy.

MAPUJEME PRO VÁS
GRANTOVÉ A DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Zpráva nezávislého auditora
určena zakladatelům organizace Nadace Neziskovky.cz
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Spojte se s námi
Nadace Neziskovky.cz
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1

Kancelář
Vlkova 628/36
130 00 Praha 3 – Žižkov

nadace@neziskovky.cz
www.neziskovky.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 8833350247/5500
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