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Jak mají vypadat 
sociální služby?

Deset let poté, co se začalo s rekonstrukcí pražského Michelského dvora pro 
Domov Sue Ryder, se stal jeho ředitelem Ing. Mgr. Matěj Lejsal. Domov vyni-
ká širokou nabídkou služeb od domova pro seniory přes denní stacionář po 
osobní asistenci. Jeho součástí jsou i dobročinné obchody, bezbariérová re-
staurace pro klienty i veřejnost a kulturní centrum s divadelním sálem, kaplí 
a galerií.

„Nešvarem projednávání sociální reformy je absence diskuse o alterna-
tivách a variantách. Navíc se projednává pod relativně vysokým časovým 
tlakem spíše to, kdy znění, které navrhlo třeba ministerstvo, bude platné,“ 
říká Matěj Lejsal. „Pokud si čtete důvodovou zprávu nebo věcný záměr 
zákona, v řadě případů sledujete logické linie, které by měly vést ke 
kýženému cíli, a zjišťujete, že jádro zákona je v podstatě zdravé. Často mám 
ale dojem, že pozdější paragrafované znění ztrácí návaznost na definova-
né principy. Když si čtete důvodovou zprávu, tak byste ji ihned podepsala, 
a když si přečtete paragrafové znění, tak máte pocit, jako byste ho dostala 
k jiné důvodové zprávě.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
rozdělí prostředky určené k dofinan-
cování sociálních služeb z prvního 
kola dotačního řízení, a to mezi po-
skytovatele sociálních služeb s regio-
nální působností 100 milionů korun. 
Dalších 58 milionů korun poskytne 
nadregionálním sociálním službám. 
Ministerstvo tak reaguje na situaci, 
kdy kraje často dopřály vlastním za-
řízením vyšší či nekrácenou podporu 
v porovnání s předchozím rokem, na 
druhou stranu ale některým zařízením 
dotace dramaticky snížily. Odkládá se 
zároveň účinnost zákona o sociálních 

službách, který počítal s převedením 
kompetence rozdělování dotací na 
kraje od 1. 1. 2012, o dva roky. 
Rozhodnutí rozdělit dodatečné pro-
středky na sociální služby a odložit 
přesun kompetencí na kraje uvítala 
i poslankyně a předsedkyně podvý-
boru pro osoby se zdravotním po-
stižením a sociálně potřebné Lenka 
Kohoutová. Podle ní musí nyní mi-
nisterstvo nastavit jasná pravidla pro 
střednědobé a dlouhodobé plánování 
v sociální oblasti. 

 EVA PAVLATOVÁ

editorial
Vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky a čtenáři,

s příchodem května se každoročně 
rozběhne jedna akce, která dokáže (v 
případě dobrého výsledku) strhnout 
dění v celé republice a sjednotit lidi 
napříč celou společností. Ač květen 
rozhodně není zimním měsícem, je to 
mistrovství světa v hokeji. Ne, nebojte 
se, neplánujeme stát se sportovním 
zpravodajem, ale stejně jsem každoroč-
ně fascinován tou silou podpory, jaké se 
dostává našemu národnímu týmu, 
a napadají mě i jiné oblasti, kde by ta-
ková síla byla potřeba jak pověstná sůl 
z pohádky…

Ale pojďme k našemu zpravodaji. 
V květnovém čísle přinášíme zajímavý 
rozhovor s ředitelem Domova Sue Ry-
der panem Matějem Lejsalem, předsta-
vujeme akce, které jsme pro Vás připra-
vili nejen na nejbližší dobu, ale i na letní 
měsíce a následný podzim. Tématicky 
se týkají lobbingu, fundraisingu, mana-
žerských dovedností, financí – témat, 
která řešíme každým dnem.

Věřím, že Vás nabídka zaujme, a tě-
ším se na společná setkávání.

Na závěr si přeci jenom dovolím (ne-
jen) sportovní odbočku - Češi do toho!!

ROMAN ANDĚL, 
ŘEDITEL NEZISKOVKY.CZ

MPSV poskytne dodatečné prostředky 
k financování sociálních služeb 

Minimální   náklady

po celou dobu

elektronické bankovnictví
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POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.
Maximální výhody. 
Postkonto 
Neziskový sektor
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Velikonoční 
sbírka 
pro Etiopii

Diakonie ČCE a Nadační fond Dia-
konie vyhlásily Velikonoční sbírku soli-
darity zaměstnanců 2011, jejíž výtěžek 
bude věnován na humanitární projekt 
v etiopském Bahir Daru, kde se diako-
nie podílí na jednom z tamních význam-
ných programů. Shromážděný finanční 
dar bude opět věnován na přímou pod-
poru ovdovělých žen, jež se svými dětmi 
samy čelí následkům nemoci HIV/AIDS. 
Zapojením do systému humanitární po-
moci získají základní obživu a jejich ro-

dina se dokáže stabilizovat. Po zaučení 
se ženy stávají terénními sociálními 
pracovnicemi, které pomáhají dalším 
vdovám a sirotkům v okolí. 

Sbírka je dobrovolná a je reali-
zována mezi zaměstnanci ve všech 
střediscích a školách Diakonie ČCE. 
Není a priori vyhlášena jako veřejná, 
nicméně zapojit se může i sympati-
zující veřejnost. Prostředky lze zasílat 
do 10. 5. 2011 na konto Nadačního 
fondu Diakonie ČCE u LBBW Bank CZ 
na číslo účtu: 5045221301/4000, vari-
abilní symbol 100. Potvrzení o daru je 
samozřejmostí.

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE
FOTO: DIAKONIE ČCE

Hubert H. Humphrey 
Fellowship - akademický 
rok 2012/13

Stipendijní program Hubert 
Humphrey Fellowship je zaměřen 
na rozšíření znalostí a odborných 
zkušeností pro zájemce uprostřed 
profesní dráhy, činných především ve 
veřejném sektoru. Program trvá deset 
měsíců, umožňuje studium na vybrané 
americké univerzitě, kam jsou účastníci 
umisťováni podle svého profesního 
zaměření, ale nevede k získání aka-
demické hodnosti. Klíčovou součástí 
je získání profesních zkušeností, proto 
umožňuje podle odborného zaměření 
účastníka navštívit odpovídající in-
stituce, účastnit se konferencí a vykoná-
vat odbornou praxi v jedné či více vy-
braných institucích po dobu nejméně 
šesti týdnů. Stipendium poskytované 
k účasti v programu pokrývá veškeré 
pobytové a cestovní náklady a také 
zdravotní pojištění. Program se už 
tradičně zaměřuje na podporu zájemců 
z neziskového sektoru a ze státní správy 
a na podporu minoritních skupin oby-
vatelstva. Přihlášky se podávají on-line 
a jsou dostupné spolu s podrobnými 
instrukcemi na internetové stránce 

Fulbrightovy komise http://www.ful-
bright.cz/program-huberta-humphrey-
ho. 

Termín podání přihlášky je již
1. července 2011. Podrobné informace 
na www.humphreyfellowship.org. 

HANA RAMBOUSKOVÁ, 
FULBRIGHTOVA KOMISE, PRAHA 3

Umíme se postavit na 
vlastní nohy

Era od Poštovní spořitelny pořádá 
společně se Svazem paraplegiků 
výstavu fotografií s názvem Umíme se 
postavit na vlastní nohy, která potrvá 
do 9. května v Centru současného 
umění -  DOX Praha a poté se celý sou-
bor fotografií přesune do regionálních 
finančních center Poštovní spořitelny 
ve 24 městech ČR.

„Výstava netradičním způsobem 
umožňuje nahlédnout do života lidí na 
vozíčku, ukazuje jejich odhodlání a pozi-
tivní přístup k životu,“ říká manažerka 
společenské odpovědnosti Poštovní 
spořitelny Jitka Švejcarová.

Poštovní spořitelna v rámci nového 
konceptu Era pomáhá rozvíjí svou strate-
gii v oblasti společenské odpovědnosti. 
Jejím cílem je smysluplná podpora 
projektů, které motivují k dlouhodo-

bému rozvoji společnosti. Zároveň 
podporuje aktivity, které směřují 
k vytvoření uceleného systému rehabili-
tace a integrace zdravotně a sociálně 
znevýhodněných občanů.

DENISA SALÁTKOVÁ, 
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA, PRAHA 5

FOTO: POŠTOVNÍ SPOŘITELNA, PRAHA 5

Bátor Tábor slaví 
10. výročí

Už deset let funguje Nadace Bátor 
Tábor (Tábor Odvahy), aby pomáhala 
vážně nemocným dětem. Ve městě 
Hatvan, 60 kilometrů od maďarské 
Budapešti, organizuje unikátní 
rekreačně-terapeutický program pro 
děti s nádorovým onemocněním, diabe-
tem, chronickým zánětem kloubů či he-
mofilií, a to vše i za účasti českých dětí. 
Tábor dětem umožňuje prožít neobvyklé 
akce plné dobrodružných programů 
a aktivit, které jim většinou kvůli jejich 
nemoci zůstávají zapovězené. Nabídka 
je široká a bezplatná.

„V Česku spolupracujeme s Fakult-
ními nemocnicemi Praha-Motol a Brno. 
Každý rok přivítáme okolo 30 českých 

dětí s onkologickým onemocněním. 
Ani letošní léto nebude výjimkou, už se 
moc těšíme,“ říká Andrea Cejnarová, 
zástupce nadace Bátor Tábor v České 
republice. 

MARTINA PAŘÍZKOVÁ, 
BISON & ROSE, PRAHA 7

Dobrovolníci z Vodafonu
Zaměstnanci Vodafonu si mohou 

nově vzít neplacené volno a strávit ho 
dobrovolnickou prací v zahraničí. Jde 
o významné rozšíření stávajícího progra-
mu Den pro neziskovku, v jehož rámci 
může každý zaměstnanec ročně odpra-
covat dva dny pro neziskovou orga-
nizaci a Vodafone mu hradí mzdu stejně, 
jako by byl v kanceláři. Práci pro ne-
ziskovou organizaci v zahraničí zajišťuje 
Vodafone svým zaměstnancům ve spo-
lupráci s INEX – Sdružením dobrovol-
nických aktivit.

„Oceňujeme, že firma Vodafone 
umožňuje svým zaměstnancům do-
brovolnickou práci nejen doma, ale 
i v Evropě,“ říká Robin Ujfaluši, ředitel 
neziskové organizace INEX-Sdružení 
dobrovolnických aktivit. „Tím spíše, že 
letošek je Evropským rokem dobrovol-
nictví, který má za cíl právě dobrovolnictví 
mezi veřejností ještě více popularizovat. 

I pro nás je to pilotní forma spolupráce 
a budeme jedině rádi, když se další 
firmy či jednotlivci připojí.“ 

JANA HÁKOVÁ, 

VODAFONE CZECH REPUBLIC, PRAHA 10

Je čas vzkřísit zašlou 
slávu pirátů!

Benefiční předpremiéra filmu 
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 
společností Falcon a CineStar na pod-
poru (financování aktivizace a ergo-
terapie) v Domově Sue Ryder, se koná 
18. května 2011 od 19.00 hodin 
v kině Blaník v Praze. Již od 18.00 ho-
din budou v předsálí nabízeny pirátské 
lahůdky a ve vestibulu otevřen café-
bar. Zároveň bude probíhat soutěž 
o hodnotné ceny, do jejíhož slosování se 
dostane každý majitel vstupenky, který 
přijde v pirátském převleku či s pirát-
ským módním doplňkem. Předprodej 
vstupenek: on-line rezervace na www.
sue-ryder.cz. Nemůžete se zúčastnit 
této benefiční předpremiéry, a přesto 
chcete domov podpořit? Kupte si vir-
tuální vstupenku za 300 Kč: rezervace 
virtuální vstupenky. 

RADKA KULHÁNKOVÁ, 
DOMOV SUE RYDER, O.P.S., PRAHA 4

aktuality

A příště na tomto místě něco o vás
Chcete oznámit personální změnu nebo společenskou událost ve vaší organizaci? Chcete poděkovat nebo poblahopřát svým zaměstnancům, zaměstnavatelům, netradičním dárcům? 
Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text nám zašlete vždy do 20. dne v měsíci - poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem OZNÁMENÍ) nebo e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz.

http://www.fulbright.cz/program-huberta-humphreyho
http://www.humphreyfellowship.org
http://www.sue-ryder.cz
http://www.sue-ryder.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz


3SVĚT NEZISKOVEK 5 / 2011

kurzyotevřené
Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na květen 2011
10. 5. 2011  Jak správně realizovat 
projekt - Mgr. Jan Horký
Získejte ucelený přehled o procesním 
i finančním řízení projektů. Seznámíte se 
se základními principy finanční kontroly, 
vedení účetnictví, rozpočtování. V proce-
durální části se dozvíte, jak na realizaci 
aktivit projektu, dokumentaci, archiva-
ci a také nutnou publicitu. Výklad téma-
tu bude kombinován s interakcí, diskusí, 
příklady z praxe a řešením příkladů. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4474.html

11. 5. 2011  Prezentační dovednosti 
v angličtině - Jana Tikalová M.A. 
(NOVINKA)
Naučte se zaujmout auditorium s poci-
tem sebevědomí. Získáte různé techni-
ky a nástroje prezentace, procvičíte si 
intonaci hlasu a artikulaci. Naučíte se 
klíčová, chytlavá a poutavá slova, ob-
raty a fráze v angličtině, které vaši pre-
zentaci obohatí. Zjistíte také různé 
techniky neverbálního vyjadřování 
a odbourávání stresu. Vyzkoušíte si sa-
mostatnou prezentaci a při následné vi-
deoanalýze odhalíte své nedostatky. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4513.html

12. 5. 2011   Vnitřní účetní směrnice 
- Karel Malý
V oblasti účetnictví a inventur důklad-
ná příprava ušetří mnoho práce. Máte 
možnost seznámit se s náplní účetních 
směrnic, koloběhem a archivací dokladů 
v souvislosti s přípravou účetní uzávěr-
ky a jejím provedením. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4045.html

13. 5. 2011 Jednoduché účetnictví 
neziskových organizací - Karel Malý
V jednoduchém účetnictví lze účtovat 
opravdu jednoduše. Na příkladech účto-
vání v neziskové organizaci uvidíte celý 
postup od přijetí dokladů až po vyplnění 
povinných výkazů a daňového přiznání. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4363.html

16. 5. 2011 Jednejte s firmami 
- máte jim co nabídnout! 
- Ing. Pavel Němeček
Kurz je zaměřen na specifika jednání 
s firemními dáci a budování dlouhodo-
bých partnerství. Naučíte se analyzo-
vat své zdroje a definovat protihodno-
ty, které můžete nabízet pro spolupráci 
s firmami. V modelových situacích si 
vyzkoušíte prezentovat svou organizaci 
i vyjednat s potenciálním sponzorem. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4503.html

17. 5. 2011 Práce se správní radou 
- Ing. Marek Šedivý
Funkční správní rada je jedním ze zá-
kladních předpokladů stability neziskové 
organizace. Jak správní rada v praxi fun-
guje? Co očekávat od jejích jednotlivých 
členů? Jak hodnotit její činnost? Jak 
nastavit spolupráci správní rady s ředi-
telem organizace? Najděte osobní plán 
pro další práci se správní radou a získej-
te podklady pro jasné nastavení „náplně 
práce“ pro členy správní rady a ředitele. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4517.html

17. 5. 2011 Fundraiser – jak ho 
hledat, vybrat, úkolovat, motivovat 
a odměňovat - Bc. Hana Prchalová 
(NOVINKA)
Fundraising je pro neziskové organizace 
klíčovou aktivitou, proto je třeba fundrai-
sery obezřetně vybírat, jasně definovat 
jejich pozici v organizaci, důkladně je se-
známit s etickými zásadami organizace 
a samozřejmě pro ně zvolit také vhodný 
způsob odměňování. Zjistíte, jak před-
cházet nepříjemným zkušenostem a na-
stavit spolupráci tak, aby opravdu fungo-
vala. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4507.html

18. 5. 2011  Time management 
- PaedDr. Olga Medlíková
Čas je v dnešní době nedostatkovou 
komoditou, proto je třeba s ním účelně 
hospodařit. Díky dobré organizaci práce 
můžete být efektivní a zároveň mít dost 
času i sami pro sebe. Seminář je určen 
pro všechny, kteří se chtějí naučit hos-
podařit s časem. Pochopíte, jak důleži-
té je plánovat čas a smysl time mana-
gementu 4. generace, jak volit priority, 
kde najít časové úspory. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/3544.html

19. 5. 2011 Individuální fundraising 
- Bc. Hana Prchalová
Individuální fundraising vám může po-
moci najít skryté poklady; i on má ale 
svá pravidla a nebezpečí. Dozvíte se, 
jaká jsou specifika individuálního dár-
covství, jaké metody používat k oslovení 
individuálních dárců a jak s nimi dále ko-
munikovat, abyste si je udrželi. Nabízí se 
vám získat přehled jednotlivých metod 
individuálního fundraisingu, nastartovat 
jeho plánování a odhalit použitelné me-
tody. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4158.html

24. - 25. 5. 2011  Základy asertivní 
komunikace - Blanka Junová
Víte, jak čelit manipulaci? Jak se bránit 
agresivnímu chování a podnítit k činnos-
ti pasivní jedince? Naučte se rozpoznat, 
kdy dělám to, co skutečně chci, a co jen 

z toho důvodu, že podlehnu tlaku okolí. 
Získáte zcela konkrétní návody, jak řešit 
náročnější situace v mezilidských vzta-
zích. Seminář je interaktivní, vlastní akti-
vita a procvičování technik převažuje nad 
teorií, přičemž jednotlivá cvičení vychá-
zejí z konkrétních potřeb účastníků. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4345.html

26. - 27. 5. 2011 Práce na standar-
dech kvality sociálních služeb
 - PhDr. Dagmar Krutilová
Poskytovatelé sociálních služeb se mo-
hou seznámit s požadavky Zákona 
o soc. službách 108/2006 Sb. a dozvě-
dět se, jak lze standardy kvality uvádět 
do praxe. Seznámíte se také se standar-
dy kvality s důrazem na jejich kritická 
kritéria, požadavky inspekcí a podmín-
kami zařazení sociální služby do Regist-
ru poskytovatelů sociálních služeb. Kurz 
je akreditován MPSV. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4518.html

27. 5. 2011  Dobrovolnictví v soci-
álních službách - Ing. Jiří Horecký, 
B.A.(Hons)
Především pro management sociálních 
služeb je určen kurz, v němž získáte zá-
kladní znalosti o podmínkách dobrovol-
nické práce v ČR. Poskytne vám návo-
dy, kde hledat, jak získávat, a především 

jak si udržet dobrovolníky. Ovšem také, 
jak organizovat jejich práci nebo zlepšit 
image organizace. Dozvíte se i o finanč-
ní stránce dobrovolnictví a o nákladech. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4056.html 

26. 5. 2011 Naučné stezky jinak 
- PhDr. Ladislav Ptáček
Pracovníkům turistických informačních 
center a dalším tvůrcům naučných ste-
zek z řad měst, obcí i neziskových orga-
nizací nabízí tento kurz možnost naučit 
se, jak srozumitelně a poutavě prezento-
vat místní pamětihodnosti, přírodní krá-
sy nebo tradice. Seznámíte se s hlavními 
zásadami interpretace místního dědictví 
a tvorby naučných stezek. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4504.html

27. 5. 2011 Facilitace aneb efektivní 
vedení porad - Mgr. Petr Vrzáček
Doba jednostranně přijatelných řeše-
ní problémů je pryč. Budoucí řešení se 
budou rodit na setkáních zástupců zain-
teresovaných skupin, která budou faci-
litována. Cílem kurzu je předat účastní-
kům facilitační dovednosti potřebné pro 
efektivní vedení porad, složitých jednání 
a časově omezených setkání. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4486.html 

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte se spolutvůrci našich ku
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Co se potřebujete dozvědět 

nejvíce? Návrhy zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., 

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem KURZY) 

  nebo e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz

http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4474.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4513.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4045.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4363.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4503.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4517.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4507.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3544.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4158.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4345.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4518.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4056.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4504.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4486.html
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz


4 SVĚT NEZISKOVEK 5 / 2011

Rekvalifi kační kurz 
Specialista fundraisingu 

a public relations

CO VÁM KURZ PŘINESE?
komplexní přehled v oblasti fundraisingu • 
a public relations
zlepšení schopností a dovedností potřeb-• 
ných k úspěšnému fundraisingu a PR
posílení sebevědomí při získávání zdrojů • 
pro neziskovou organizaci
zvýšení vaší ceny na trhu práce nezisko-• 
vých organizací
nové kontakty a zkušenosti• 
osvědčení o rekvalifi kaci • 

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
11 jednodenních až třídenních modulů• 
jedenkrát až dvakrát měsíčně• 
vypracování závěrečné písemné práce • 
(tisková zpráva) a závěrečná prezentace té-
matu týkajícího se fundraisingu 

CO VÁS NAUČÍME?
strategicky plánovat fundraising • 

 a public relations
používat nástroje fundraisingu a public • 
relations
vystupovat v médiích• 
pracovat s trémou• 
prezentovat• 
argumentovat a vyjednávat• 
správně mluvit• 

Účastnický poplatek činí 24 600,- Kč, včetně DPH.
Pracovníci organizací, které jsou členy Asociace veřejně prospěš-
ných organizací (AVPO) mají slevu ve výši 10%, účastnický popla-
tek po slevě činí 22 140,- Kč, včetně DPH
Cena kurzu zahrnuje 104 výukových hodin, pracovní materiály 
a občerstvení. V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu 
vzdelavani@neziskovky.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 9. 2011
Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na:
http://www.neziskovky.cz/clanek/1609/507_526/vzdelava-
ni_rekval_kurzy/rekvalifi kacni-kurz-specialista-fundraisin-
gu-a-public-relations/

Rekvalifi kační kurz 
Manažer neziskové 

a příspěvkové organizace

CO VÁM KURZ PŘINESE?
komplexní přehled v oblasti řízení organizace• 
zlepšení manažerských schopností a doved-• 
ností
efektivnější vedení a řízení organizace• 
nové kontakty a zkušenosti• 
osvědčení o rekvalifi kaci• 

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
10 jednodenních až třídenních modulů• 
jedenkrát až dvakrát měsíčně• 
vypracování a prezentace případové studie• 

 CO VÁS NAUČÍME?
strategicky řídit organizaci• 
projektové a fi nanční řízení• 
legislativu• 
efektivně komunikovat a vést lidi• 
marketing a PR• 
efektivně se rozhodovat a řídit změny• 

Účastnický poplatek činí 24 600,- Kč, včetně DPH.
Pracovníci organizací, které jsou členy Asociace veřejně prospěš-
ných organizací (AVPO) mají slevu ve výši 10%, účastnický poplatek 
po slevě činí 22 140,- Kč, včetně DPH
Cena kurzu zahrnuje 120 výukových hodin, pracovní materiály 
a občerstvení. V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu 
vzdelavani@neziskovky.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 12. 9. 2011
Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na:
http://www.neziskovky.cz/clanek/1607/507_526/vzdelavani_
rekval_kurzy/rekvalifi kacni-kurz-manazer-neziskove-a-pris-
pevkove-organizace/

http://www.neziskovky.cz/clanek/1609/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/rekvalifikacni-kurz-specialista-fundraisingu-a-public-relations/
http://www.neziskovky.cz/clanek/1607/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/rekvalifikacni-kurz-manazer-neziskove-a-prispevkove-organizace/
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
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kalendář akcí
Duchovní obnova pro seniory 
a osamělé seniory 
s Mons. ThLic. Bohumilem 
Kolářem
Kdy: 9. - 12. 5. 2011
Kde: Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Cena: 1640,- Kč (zahrnuje ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji a plnou pen-
zi), místo: Marianum, Janské Lázně, 
informace a přihlášky: Biskupství krá-
lovéhradecké, Diecézní centrum pro 
seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hra-
dec Králové, tel.:4950 063 661, 
mob.: 737 215 328, 
e-mail: dcs@dieczehk.cz. Více informa-
cí: http://www.dcshk.cz

Problematika azylového bydlení 
a domů na půl cesty
Kdy: 10. - 11. 5. 2011
Kde: Praha 4 - Michle
Pořadatel: CpKP střední Čechy
Dvoudenní workshop je zaměřený na 
sdílení zkušeností v oblasti poskyto-
vání sociálních služeb, azylové domy 
a domy na půl cesty, práce s klienty 
a péče o ohrožené rodiny a děti. Jed-
notlivé příspěvky povedou zástupci 
organizací Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR, Člověk v tísni, Proxima 
Sociale,  Farní charita Starý Knín, Farní 
charita Beroun, Městský úřad Litvínov, 
Café Rozmar a další. Více informací: 
http://www.partnerstvi-cpkp.cz

Ženský kruh pod vedením 
Báry Nádvoríkové
Kdy: 12. 5. 2011, 18.00 hod.
Kde: Galerie Josefa Sudka, Praha 1
Pořadatel: Nadační fond U slunce 
a luny
Workshop k výstavě Ženské rodové dě-
dictví na téma Ženské tělo. To je zdro-
jem moudrosti, síly i potěšení. Často si 
ale pamatuje vzkazy předchozích ge-
nerací, zakázaných témat a kulturních 
obrazů. Jsou to stopy, které brání vol-
ně prožívat životní energii, potěšení, 
sexualitu, tvořivost, vášnivost, divokost 
a v neposlední řadě také bezbrannou 
nevinnost, když se tělo odevzdá lásky-
plné náruči. Více informací: 
http://www.eastwick.cz 

Den otevřených dveří - pasivní 
dům
Kdy: 15. 5. 2011, 14.00 hod.
Kde: Hostětín
Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
V budově postavené v pasivním stan-
dardu se bude pro zájemce o použité 
stavební materiály a technologie vede-
na lektorem  hodinová exkurze, kterou 
lze podle zájmu rozšířit o lektorova-
nou prohlídku ostatních hostětínských 
modelových ekologických projektů 
(kořenová čistírna odpadních vod, 
moštárna, výtopna, solární systémy, 
šetrné pouliční osvětlení) v rozsahu cca 
2 hodiny. Více informací: 
http://hostetin.veronica.cz

Národní cena kariérového poradenství 2011
„Řídím svou kariéru – řídím svůj život“
Pod tímto mottem vyhlašuje Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb další, již třetí ročník soutěže Národní 
cena kariérového poradenství. Jejím cílem je zviditelnění poskytovaných služeb a ocenění dobré praxe v kariérovém 
poradenství v ČR.

Téma soutěže v roce 2011:   
Podpora samostatnosti v řízení vlastní vzdělávací, profesní  
a životní dráhy. 

Kdo se může přihlásit:
Organizace a fyzické osoby poskytující některou ze služeb, 
které pomáhají jednotlivcům bez ohledu na věk rozvíjet do-
vednosti řídit vlastní vzdělávací, profesní a životní dráhu 
(školy i školská zařízení, univerzity i vysoké školy, úřady práce, 
personální či vzdělávací agentury, komerční sféra zaměstnava-
telů, firmy i neziskové organizace, soukromí poradci aj., kteří 
poskytováním poradenských služeb mohou ovlivnit život svých 
klientů tím, že je doprovází na vlastní cestě životem, poskytují 
jim podporu a vedou ke svépomoci). 

Jak se přihlásit:
Vyplněním dotazníku, který bude k dispozici na 
www.euroguidance.cz od 2. května do 13. června 2011.

Doručené příspěvky bude v létě 2011 hodnotit komise složená z od-
borníků v oblasti vzdělávání, poradenství a rozvoje lidských zdrojů. 
Hodnocení příspěvků bude zaměřeno především na oblast podpory 
samostatnosti a nezávislosti klientů při řízení vlastní profesní a životní 
dráhy a na přínos služby pro rozvoj kariérového poradenství v ČR. 

 Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků se usku-
teční v září 2011.

 Na výherce čekají zajímavé ceny! 
Podmínky pro účast v soutěži, detailní příklady služeb, se kterými 
je možné se do soutěže přihlásit, a mnoho dalších informací 
naleznete na www.euroguidance.cz.

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.
Mediálními partnery soutěže jsou časopisy HR forum a Andra-
gogika.

Konference Datové shcránky - rok 
druhý
Kdy: 18. 5. 2011
Kde: Čestlice, Praha-východ
Pořadatel: ABF, a.s.
Zabývá se aspekty datových schrá-
nek. Bude obsahovat bloky předná-
šek na téma legislativy, technologií 
i přednášky zástupců několika rezor-
tů s informací o nasazení a užívání DS 
v praxi a napojení ISDS na vnitřní agendy 
úřadu. Zárukou kvality jsou také jména 
přednášejících - Mgr. František Korbel, 
PhD., místopředseda Legislativní rady 
vlády a náměstek ministra spravedlnos-
ti, Ing. Jaroslav Krupka, místopředseda 
výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj PSP ČR, JUDr. Tomáš Sokol, známý 
pražský advokát, a Mgr. Zdeněk Zajíček, 
náměstek ministra financí. Na setkání s 
vámi všemi se těší Michaela Renčínová, 
výkonná ředitelka konference, prof. Ing. 
Vladimír Smejkal, CSc. LL.M., předseda 
programového výboru. Více informací: 
http://www.dataschranky.cz

Ženské písmo nüshu
Kdy: 19. 5. 2011, 18.00 hod.
Kde: Praha 1
Pořadatel: Nadační fond U slunce 
a luny
Přednáška k výstavě Ženské rodové 
dědictví na téma vznik písma nüshu 
a jeho povaha. Přednášející, sinoložka 
Petra Červená Martincová, bude vyklá-
dat o důležitosti ženské pospolitosti 
v životě Číňanek, vztahu mužů k tomu-
to písmu, uměleckém rozměru tohoto 

písma, proměně postavení ženy v čín-
ské společnosti, formách ženského 
sdílení v minulosti atd. Více informací: 
http://www.eastwick.cz/

Návrat do dětství ve Valči
Kdy: 20. - 22. 5. 2011
Kde: Valeč
Pořadatel: Základní článek Hnutí Bron-
tosaurus Klub přátel Lukova
Přemýšleli jste už někdy o tom, jaké to 
je bydlet a pracovat na farmě? Doká-
zali byste zahnat stádo ovcí do ohra-
dy? Trávíte rádi víkendy mimo měs-
to? To všechno můžete zažít během 
jednoho víkendu! Během víkendu 
budete kromě dobrovolnické práce 
probouzet a oslavovat vzpomínky na 
dětská léta nejrůznějšími hrami, jíd-
ly, zpíváním, povídáním a dalším ve-
selím. Pracovně-prožitková akce pro 
lidi ve věku 18 - 99 let. Cena 60 Kč. 
Více informací: 
http://sites.google.com/site/vikendovedeti/

René - filmová projekce
Kdy: 28. 5. 2011, 18.00 hod.
Kde: Praha 1
Pořadatel: Studio Citadela
Filmové večery s promítáním tématic-
kých dokumentů v café galerii Studia 
Citadela se budou konat vždy první 
a poslední sobotu v měsíci. Více infor-
mací: http://www.studiocitadela.cz

Podrobnější informace a další akce na-
jdete v Kalendáři akcí na http://nezis-
kovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci 

http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://www.eastwick.cz/
http://sites.google.com/site/vikendovedeti/
http://www.studiocitadela.cz
mailto:dcs@dieczehk.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.partnerstvi-cpkp.cz
http://www.eastwick.cz
http://hostetin.veronica.cz
http://www.dataschranky.cz
http://www.euroguidance.cz
http://www.euroguidance.cz
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Napsat vhodný, čtivý článek, který 
vystihne problematiku, je jedním 
z předpokladů účinného PR. Dalším 
podstatným faktorem je umístění 
textu do médií. Nelze se obejít bez 
velmi specifického nástroje - lobbingu. 
Jeho základem jsou pozitivní vztahy 
s novináři a médii.

Vztahy s novináři
Dobře zvládnuté vztahy s médii 

jsou nejlepším a nejefektivnějším 
způsobem vytváření pozitivního 
mediálního obrazu. Existují však i další 
cesty publikování, šíření co největšího 
množství kladných zpráv a současně 
tlumení negativní prezentace klienta 
ve sdělovacích prostředcích. Vedle 
osobních kontaktů s novináři se 
rovněž v této oblasti nejčastěji 
využívá forma tiskových konferencí 
a brífinků, tiskových zpráv, PR článků 
a neformálních setkání. Nejde to 
ale automaticky. Michal Donath, 
ředitel agentury Donath Business & 
Media v jednom ze svých rozhovorů 
k této problematice například říká: 
„Jakákoli informace se má v médiích 
objevit podle toho, jakou má hodnotu, 
a ne podle toho, jaký mám vztah 
s novinářem. Je to očekávání klientů, 
protože některé agentury nabízejí 
ve své nabídce něco, čemu říkají 
media lobbing, což v překladu 
znamená, že má nadstandardně 
spřátelené novináře. Já to považuji 
za naprosto skandální nabídku. 
Když někdo nabídne, že dokáže 
zabránit tomu, aby média začala psát 
o objektivně existujícím problému či 
krizi týkající se právě jeho klienta, tak 
pokud to není zrovna vydavatel, pak 
to prostě nejde. Moje agentura žádná 
média nevlastní a taky nic takového 
neslibuje. Ale kdyby přece, tak bych 
chtěl, aby to byl seriózní deník, který 
by na takové nabídky píáristů nikdy 
nepřistoupil.“

Budování vztahů
Je velkou výhodou mít vybudované 

osobní vztahy;jde o nekonečnou práci. 
Vztahy lze vytvářet mnoha způsoby 

a formami. Zde uvádíme alespoň čtyři 
nejčastější:

Osobní rozhovory jsou základním 
individuálním prostředkem PR. 
Výhody osobního rozhovoru spočívají 
v mnohém, můžete kupříkladu využít 
neverbální nástroje komunikace nebo 
zapůsobit vhodně zvoleným místem 
setkání (stylová restaurace s dobrým 
jídlem, neformální sportovní klání, 
společenská akce). Tyto okolnosti 
vytvářejí příjemnou atmosféru 
a setkání může být tudíž pozitivně 
zakončeno.

Telefonáty jsou nejběžnější 
náhražkou osobní komunikace. 
Odstraňují prostorovou bariéru. Díky 
mobilním telefonům můžeme hovořit 
prakticky kdykoliv a kdekoliv. Tento 
způsob má svá omezení, navozuje 
pouze auditivní komunikaci bez 
vizuálních vjemů. To ale může být 
někdy výhodné.

E-mailing nám sice poskytuje 
efektivní a rychlou komunikaci, 
zároveň však ubírá na individuálnosti 
a prestižnosti sdělení. Při PR je tato 
forma vhodná spíše pro věcná sdělení 
a informace běžného typu.

Lobbování - tato metoda se 
v dnešní době dostává do popředí, tvoří 
základ efektivního PR. Není využívána 
pouze ve veřejné sféře, stále více se 
používá i v hospodářském životě. Je 
nezbytná. Lobbisté proto nasazují své 
síly, aby cílům klienta vydobyli souhlas 
a loajalitu. Podstatou PR lobbingu je 
psychologická metoda dosahování 
určitých cílů prostřednictvím 
komunikace, přičemž obě strany 
nakonec dospějí k souhlasu. Lobbing 
je technikou individuálního působení, 
které realizuje PR specialista, popř. 
agentura. Je to zdánlivě jednoduchý, 
avšak ve skutečnosti náročný 
a dlouhodobý proces.

MAREK ŠEDIVÝ, 
AVPO/NEZISKOVKY.CZ

Zdroje:
http://strategie.e15.cz/rozhovor/
nabizet-media-lobbing-je-skandalni 
http://www.m-journal.cz/cs/public-
relations/nastroje-PR/medialni-
lobbing__s315x395.html 

Mediální lobbing
Mediální lobbing je jedním z velmi důležitých nástrojů 
public relations. Jeho základem jsou osobní kontakty 
a komunikace. Při určitém zjednodušení bychom mohli 

říci, že efektivní PR závisí na lobbingu – zde je zakopaný pes, tady se 
skrývá tajemství kvalitního PR.

seriál

Podstatou time managementu je plá-
nování činností a strukturování času, kte-
rý máme k dispozici – a především je dů-
ležité naplánované také dodržet!

Několik klíčových bodů time 
managementu:

Plán
Pokud si jakkoliv rozvrhujete své čin-

nosti do času, může mít váš plán podobu 
velmi sofistikovanou, téměř jako strate-
gický plán organizace. Nebo si hodíte na 
papír pár bodů, abyste nezapomněli, co 
chcete během pátku všechno stihnout, 
a stačí vám to. Možná jste „papírkový fan-
da“ a všude možně máte barevné lepíky 
s poznámkami.

Někdo plánuje na papíře, někdo v Out-
looku, jiný používá plánovací systémy, 
další vyrábí přehledy na tabuli… Jinak ře-
čeno, podobu může mít vaše plánování 
velmi rozmanitou, ale jedna věc je pro něj 
společná – právě existence určitého sché-
matu, plánu, rozvrhu či jak tomu říkat.

Absence plánu je znakem chaosu. 
Taky se v tom dá žít, ale jestli chcete čas 
ušetřit, cesta tudy nevede.

Kotvy
Máte-li plán, máte v něm úkoly. Řada 

z nich člověka příliš netěší, ale udělat je 
musí. A proto jsou tu kotvy. Kotva je mo-
tivátor, odměna, důvod, proč to přežít. 
Může jí být pěkná knížka, večeře s kama-
rádem, procházka se psem nebo pár vol-
ných dnů navíc – záleží na velikosti úkolu, 
za který se odměňujete (a na míře nechu-
ti, kterou musíte překonávat!).

Modelování
Model je lidově řečeno „mustr“, návod, 

jak něco udělat. Lidé se silným smyslem 
pro hodnotu času, používají hodně mode-
lů, ať už svých, nebo převzatých. Co může 
být modelem? Např. předpřipravený for-
mulář, do kterého pouze doplňujete svůj 
fax, záznamy z hospitace, postup výběro-
vého řízení atd. Model je kuchařka, podle 
které vaříte, návod ke zprovoznění tiskár-
ny, standard, který někdo popsal a vy ho 
využíváte. 

Hájený čas
Máte s rodinou nebo kolegy domluve-

no, že v určité denní (nebo noční) době 
nejste k dispozici? Respektují to a dají 
vám pokoj? Pokud ano, pak máte svůj 
hájený čas, a jestli ho prospíte nebo bě-
hem něho vymyslíte úžasnou fundraisin-
govou strategii, už je jenom na vás. Ale 
když vás vaši bližní nechali v klidu, musíte 
jim to vrátit a dát jim na oplátku svůj „čas 
pro lidi“.

Čas pro lidi
Toto je doba, kdy jste tady proto, abys-

te si hráli s dětmi nebo povídali s partne-
rem či partnerkou. Nebo abyste vyslechli 

(a opravdu vnímali!) kolegyni, která se roz-
vádí a chce si o tom s někým promluvit. 
Nebo znova proberete s dobrovolníky, jak 
postupovat při benefiční akci. Jste k dis-
pozici těm, kteří vás potřebují.

Čili – když jste si vymezili „svůj“ čas, 
musíte to okolí také vrátit.

Odmítání
Umět říct „ne“ tehdy, když člověk 

opravdu nemůže, a navíc vhodným způ-
sobem, je svého druhu umění. Také jeden 
z významných nástrojů time manage-
mentu, protože každý z nás je za sebe od-
povědný a nemá překračovat své hranice. 
Krátkodobě to sice běžně děláme, ale kdo 
tuto strategii aplikuje dlouhodobě, ubližu-
je významně sám sobě.

Někteří lidé tvrdí, že je time manage-
ment svazuje a že strukturování a roz-
vrhování činností omezuje přirozenost 
a spontaneitu. Každé plánování s sebou 
nese potřebu určité kázně a skutečně 
nás plán svým způsobem nutí. Za to nám 
přináší jasný směr, úsporu času (a často 
i nervů) a většinou toho i více stihneme.

A pro zamyšlení a snad i pobavení 
skončím dvěma citáty, které pro mě sa-
motnou vystihují samu podstatu time 
managementu:

„Nevíš-li, kam pluješ, nebude pro tebe 
žádný vítr ten pravý.“   Korán

„Zasej smysl pro čas, sklidíš čas pro 
smysl.“   Jiří Plamínek

PAEDDR. OLGA MEDLÍKOVÁ

PaedDr. Olga 
Medlíková pracuje 
od roku 1996 jako 
soukromá lektorka, 
konzultantka a mo-
derátorka. 

Vystudovala Pe-
dagogickou fakul-
tu v Ústí nad Labem a absolvo-
vala výcviky komunikace a stres 
managementu, kurzy dramatické 
výchovy, trénink školitelů, kurzy 
facilitace a mediace atd. Speci-
alizuje se na trénink mluvčích, 
komunikaci, řešení konfliktů, ar-
gumentaci, rétoriku a společen-
ský protokol. Externě přednáší na 
Masarykově ústavu vyšších studií 
při ČVÚT Praha v rámci programu 
MBA.

Zaměřuje se na výcvik mana-
gementu, pracuje pro firmy i na 
projektech v oblasti neziskové 
sféry a státní správy.

Je autorkou knih zabývajících 
se komunikací a veřejným vystu-
pováním, přispívá do řady časopi-
sů a periodik.

Bližší informace na 
www.satnik.net

„Nestíháte? To je jenom
ve vašich rukách!“
Tuhle větu mi před lety řekl jeden lektor, když jsem si mu stěžovala, že 
mám ve své manažerské práci příliš mnoho povinností a skoro žádný 
čas na rodinu, o sobě ani nemluvě. V daný okamžik mě sice naštval, 
ale pravdu měl. Co vůbec znamená time management a co uspořádání 
času člověku přinese?

slov
níček

Strategický plán 
- proces k zajištění 
dlouhodobé udržitel-
nosti neziskové organi-
zace definuje stávající 
situaci NO a její zámě-
ry do budoucna. 

Motiv, motivátor 
– soubor vnitřních hnacích sil člověka, 
které usměrňují jeho jednání a proží-
vání. 
Fundraising, fundraisingová strategie 
– systematická činnost, jejímž výsled-
kem je získání finančních či jiných pro-
středků na obecně prospěšnou činnost 
organizací nebo jednotlivců. Strategie 

obsahuje plán těchto aktivit.
Time management 
– organizace času, způsob zvládání 
činností a úkolů v určitém časovém 
úseku.

OLGA MEDLÍKOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

http://strategie.e15.cz/rozhovor/nabizet-media-lobbing-je-skandalni
http://www.satnik.net
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9. 5. 2011 Komunitní nadace Euroregionu Labe
1. otevřené grantové kolo ze Stipendijního 
fondu Renesance při Komunitní nadaci Eurore-
gionu Labe
Oblast podpory: vzdělávání, regionální/komunit-
ní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3079
Kontakt: petr@komunitninadace.cz; 475 208 258; 
475 201 023 (fax) 
Adresa: Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad 
Labem

31. 5. 2011 Mandre Group s.r.o.
Finanční pomoc hendikepovaným: výzva k podá-
vání žádostí pro rok 2011
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3003
Kontakt: info@mandre.cz; 511 111 990
Adresa: Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

průběžná uzávěrka
Siemens, s. r. o.
Siemens - Fond pomoci
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1171
Kontakt: fondpomoci.cz@siemens.com; 
233 033 777
Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13

průběžná uzávěrka
Nadační fond Umění doprovázet
Podpora z nadačního fondu Umění doprovázet
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2250
Kontakt: 313 572 669; 739 227 306 (mobil); 
info@umenidoprovazet.cz
Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí

Sídlo obecně 
prospěšné společnosti
Může nově vznikající obecně prospěšná 
společnost stanovit své sídlo na měst-
ském úřadě? Nemá vlastní sídlo a zakla-
datelé nechtějí k tomuto účelu uvádět 
vlastní bydliště. Pokud ano, co je k tomu 
zapotřebí vyřídit?

Odpověď:
Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „ZOPS), musí být v zakládací 
smlouvě mimo jiné uvedeno také
- sídlo zakladatele, jde-li o právnickou oso-
bu, nebo trvalý pobyt zakladatele, jde-li 
o fyzickou osobu, a
- sídlo obecně prospěšné společnosti 
(dále jen „OPS“).
ZOPS nic bližšího ke stanovení sídla obec-
ně prospěšné společnosti nestanoví. Při 
stanovení sídla OPS je však třeba postu-
povat v souladu s občanskoprávní úpra-
vou sídla právnických osob v § 19c zá-
kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ObčZ“). Podle ustanovení § 19c odst. 2
ObčZ musí být sídlo právnické osoby 
vždy určeno adresou, kde právnická oso-
ba skutečně sídlí, tj. místem, kde je umís-
těna její správa a kde se veřejnost může 
s touto právnickou osobou stýkat. Jsou-li 
v daném případě splněny uvedené pod-
mínky na městském úřadě, může zde tedy 
být sídlo OPS stanoveno. Právnická oso-
ba zapsaná do obchodního nebo jiného 
veřejného rejstříku (v daném případě se 
jedná o OPS, která se zapisuje do rejstří-
ku obecně prospěšných společností vede-
ného u příslušného rejstříkového soudu) 
ale může podle ustanovení § 19c odst. 5 
ObčZ uvést ve svém zakladatelském do-
kumentu namísto adresy sídla jen název 
obce, ve které má sídlo. V tom případě 
ale musí k zápisu do příslušného rejstříku 
ohlásit plnou adresu svého sídla.
Podle ustanovení § 19c odst. 4 ObčZ 
může být sídlo OPS v bytě pouze v přípa-
dě, že je to slučitelné s jejím účelem a od-
povídá to i povaze a rozsahu její činnosti.

Ing. Jiří Vychopeň,
spolupracovník nakladatelství Wolters 

Kluwer a časopisu UNES

Zrušení pracovního 
poměru ve zkušební 
době
Je možné, aby zaměstnanec sám zrušil 
pracovní poměr ve zkušební době, po-
kud je tou dobou v pracovní neschop-
nosti? Může zaměstnavatel toto zrušení 

přijmout, pokud jde o pracovní 
neschopnost ještě v prvních 21 dnech? 
Platí zákaz zrušení pracovního poměru 
pouze pro zaměstnavatele? 
Pracovní neschopnost započala 7. 1., za-
městnanec oznámil zrušení pracovního 
poměru k 11. 1. 2011

Odpověď:
Problematika zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době je upravena v ustanove-
ní § 66 zákona 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZP“). Podle odst. 1 tohoto ustanove-
ní platí, že „Zaměstnavatel i zaměstnanec 
mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební 
době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uve-
dení důvodu. Zaměstnavatel však nemů-
že ve zkušební době zrušit pracovní po-
měr v době prvních 14 kalendářních dnů 
a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosin-
ce 2013 v době prvních 21 kalendářních 
dnů trvání dočasné pracovní neschopnos-
ti (karantény) zaměstnance.“
Z ustanovení § 66 odst. 1 ZP vyplývá, že 
zaměstnanec je oprávněn zrušit svůj pra-
covní poměr ve zkušební době kdykoliv, 
a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uve-
dení důvodu.
Omezení možnosti okamžitého zruše-
ní pracovního poměru ve zkušební době 
v době prvních 14, resp. v letech 2011 
až 2013, v době prvních 21 kalendářních 
dnů pracovní neschopnosti nebo karanté-
ny zaměstnance, se týká pouze zaměst-
navatele. Toto omezení bylo do zákona 
začleněno proto, aby se zaměstnavatelé 
nemohli zrušením pracovního poměru za-
městnance ve zkušební době snadno vy-
vázat z povinnosti platit dočasně pracov-
ně neschopnému zaměstnanci náhradu 
mzdy podle § 192 ZP.
U zaměstnance není důvod jakkoliv tím-
to způsobem omezovat jeho případ-
né rozhodnutí ukončit pracovní poměr 
zrušením ve zkušební době. Zaměstna-
nec tedy může okamžitě zrušit svůj pra-
covní poměr podle § 66 ZP i tehdy, po-
kud je v pracovní neschopnosti, přičemž 
není podstatné, zda se jedná o prvních 
14, resp. 21 dnů pracovní neschopnosti. 
Pracovní poměr skončí dnem, který za-
městnanec uvedl ve svém zrušovacím 
projevu; pokud zaměstnanec takový den 
neuvedl nebo pokud tento den předchá-
zí dni doručení zrušovacího projevu za-
městnavateli, pak jeho pracovní poměr 
končí dnem doručení oznámení o zruše-
ní pracovního poměru ve zkušební době 
zaměstnavateli (pokud k doručení dojde 
v průběhu zkušební doby).

JUDR. VLASTA VÍGHOVÁ,
SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES

po
radna Vaše dotazy Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Českobratrská církev evangelická v Táboře J.A.K. 
v Bělči nad Orlicí realizuje tábory a pobyty pro osoby s postižením 

a pro seniory, kterých se každoročně účastní 200 osob se sníženou 
pohyblivostí. Tento prostor využívají i další subjekty, pracující s handi-
capovanými osobami. To bylo hlavním důvodem pro rozhodnutí vybu-

dovat v táboře bezbariérový nájezd.

Od února do konce září 2011 je otevřena veřejná sbírka pro na bu-
dování bezbariérového nájezdu, na kterou 

můžete přispět:
DMS (posláním sms ve tvaru DMS BELEC 

na číslo 87 777)
Formou PaySec (odkaz na webových stránkách)

Převodem na účet (78 78 78 78 78/2700, 
UniCredit Bank)

„Realizace projektu pomůže nabídnout tyto jedinečné pobyty i dal-
ším zájemcům a využít kapacitně možnosti celého tábora také pro vo-
zíčkáře a handicapované osoby,“ říká Eva Benešová, vedoucí projektu 

Běleč bez bariér.

www.belecbezbarier.evangnet.cz
MIRIAM RICHTEROVÁ, ČCE

FOTO: ARCHIV ČCE

Pomozte odstranit 
bariéry!

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů včetně informací o datech 
uzávěrek nabízíme v Grantovém kalendáři, jehož předplatné činí pro rok 2011 655,- Kč (včetně DPH) a jehož 
objednávkový formulář najedete na: http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

Garantovaný vklad 
s prémií nad inflaci 
Podnětem pro vznik tohoto vkladu byl současný 
trend sílící inflace. Cílem garantovaného vkladu je 
zajistit vaše úspory proti inflačnímu znehodnocení. 
Myšlenka výnosu stojí na vývoji inflace v eurozóně 
a úročí vaši úložku vždy o 1 procentní bod výše. Pa-
radoxně tak platí, že čím vyšší inflace je, tím vyšší 

je zhodnocení vašeho vkladu. Vaše úspory si tak 
zachovají svou kupní sílu bez ohledu na inflaci, 
a to až po dobu pěti let. Navíc, v případě velmi nízké 
inflace v eurozóně, je nastavena minimální hranice 
úrokového výnosu, takže máte jistotu, že dostanete 
zajímavé zhodnocení za všech okolností.

ING. DANIEL DRAHOTSKÝ, MBA,
ŘEDITEL ÚSEKU FINANČNÍ TRHY J&T BANKY

Finanční okénko

partner rubriky

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3079
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3003
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1171
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2250
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
mailto:petr@komunitninadace.cz
mailto:info@mandre.cz
mailto:fondpomoci.cz@siemens.com
mailto:info@umenidoprovazet.cz
http://www.belecbezbarier.evangnet.cz
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anketa
Zlatý pruh Polabí, o.p.s., 

se za svoji činnost ješ-
tě nikdy neúčastnil žádného 
veletrhu neziskových orga-
nizací. Nabídku, kterou naše 
organizace obdržela od po-
řadatelů FORA 2000, nás 
velice potěšila a okamžitě 

jsme se přihlásili na tuto akci. Bude to pro nás na-
prosto jiná zkušenost a zcela určitě nám to pomů-
že při rozvoji naší propagace směrem k nezisko-
vým organizacím. Počítáme i s možnou spoluprácí 
s některým z vystavovatelů FORA 2000. .

PAVEL HLAVÁČ, 
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY ZLATÝ PRUH POLABÍ O.P.S.

FOTO: ZLATÝ PRUH POLABÍ

Ano. Proč si myslím, že 
jsou veletrhy nezisko-

vek přínosné? Protože nezis-
kovky zde mají možnost před-
stavit svou činnost a nejširší 
veřejnost - laická i odborná má 
možnost se na jednom místě 

seznámit s nejrůznějšími typy pomáhajících profe-
sí a oborů. Neziskovky zde mají možnost komuniko-
vat mezi sebou, poznat se osobně, navázat kontakty 
a většinou se na workshopech a případných dalších 
doprovodných akcích i něco dozvědět, přiučit a se-
známit se s odborníky z nejrůznějších odvětví.

ZUZANA DAUŠOVÁ, ŘEDITELKA, 
HELPPES - CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O. S.

FOTO: HELPPES

Doposud za naši 
organizaci ni-

kdo žádný veletrh ne-
ziskových organizací 
nenavštívil. Až letošní 
rok se chystáme na 
páteční NGO Market 
2011 do Prahy, který 
se bude konat v pro-

storách Národní technické knihovny. Budeme zde 
jako jedni z vystavovatelů. Za naši organizaci se zú-
častní předsedkyně sdružení (Zuzana Fialová ) a dva 
členové. 

DITA FIALOVÁ, 
STÁJ ROZÁRKA, O.S.

FOTO: STÁJ ROZÁRKA

Týden lobbingu
Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací připravují na 

18. – 20. října 2011 Týden lobbingu určený pro zástupce neziskových or-

ganizací, jejichž cílem je hájit zájmy při prosazování jejich poslání. Součás-

tí programu bude jednodenní mezinárodní konference, den zaměřený na 

workshopy a den věnovaný trénování konkrétních dovedností potřebných 

pro lobbing. V plánu je také exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu července, 

ale již teď si můžete rezervovat místo ve vašem diáři. 
ROMAN ANDĚL, ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ 

A MAREK ŠEDIVÝ, PREZIDENT AVPO

Navštívil/la jste někdy nějaký veletrh neziskových organizací?

stalose

Minimální   náklady

po celou dobu

elektronické bankovnictví

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Maximální výhody.
Postkonto 
Neziskový sektor

Nová 
expozice 
v zoo

První žralok v ostravské zoo, ale také 
varani, starobylá dravá ryba a vod-
ní želvy budou hlavními lákadly nové 
expozice Papua, která návštěvníkům 
zoologické zahrady představuje od 
23. dubna přírodu tichomořského os-
trova Papua – Nová Guine a kterou zoo 
vybudovala díky grantu Nadace OKD. 
„Přibližujeme návštěvníkům tam-
ní ohrožené druhy zvířat, které jsme 
v naší zoo chovali zatím jen okrajově 
a o které mají lidé zájem,“ řekla mluvčí 
zoo Šárka Kalousková.

VLADISLAV SOBOL, OKD

Cena Křesadlo 
v Jihočeském kraji
Pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty 
města Strakonice Ing. Pavla Vondryse 
převzali dobrovolníci 12. dubna 2011 
na strakonickém hradě ceny Křesadlo 
a Dobrá parta a Čestná uznání za dob-
rovolnickou činnost. Oceněnými byly 
i Nikola Erhartová a Eva Adamová, kte-
ré působí pod vedením Dobrovolnické-
ho centra při Diecézní charitě ČB. Ni-
kola Erhartová získala cenu Křesadlo, 
Eva Adamová Čestné uznání za dobro-
volnickou činnost. .

VĚRKA MICHALICOVÁ, 
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
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Vy jste vystudoval ekonomii, nebo sociální 
práci?

Obojí. Po gymnáziu s humanitním zaměřením 
jsem nastoupil na Vysokou školu ekonomickou, což 
byl střet s úplně jiným světem. Lidský rozměr se pro-
měnil v čísla, člověk představoval výrobní zdroj, ale 
setkal jsem se tam i se spoustou nových, zajímavých 
věcí a novými pohledy na svět. Po dokončení bakalář-
ského studia jsem začal navíc studovat sociální práci 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity u Jiřiny Šiklo-
vé a Oldřicha Matouška.

Co vás k tomu vedlo?
Shoda okolností. Potkal jsem jednou sestru své-

ho spolužáka a na obligátní otázku: „Jak se máš a co 
děláš?“ mi odpověděla vyprávěním o studiu sociální 
práce. Po rozdělení Československé republiky stu-
denti jezdili po romských čtvrtích a osadách a pomá-
hali Rómům vyřizovat státní občanství. Probudil se 
ve mně duch skauta a takové studium mi přišlo jako 
velké dobrodružství a zajímavá práce. Podal jsem si 
přihlášku a nějakou dobu jsem studoval obě školy pa-
ralelně. Propojení obou světů mi přišlo smysluplné 
a dodnes jej vnímám jako obrovskou výhodu. Pro di-
plomovou práci na ekonomce jsem zvolil téma Podni-
katelský záměr zařízení péče o seniory.

Při studiu sociální práce jsem kombinoval oblast 
sociálních služeb a sociální politiky s ekonomickým 
pohledem. Když jsem psal bakalářskou práci, sháněl 
jsem nějaké podklady a čísla pro jistou srovnávací 
analýzu financování sociálních služeb a dostal jsem 
se do Domova Sue Ryder. Tehdejší ředitelka Ivana 
Plechatá se mě zeptala, jestli bych se nechtěl do-
zvědět a naučit i něco dalšího, a už jsem tam zůstal. 
V pozici asistenta ředitele jsem začal potkávat nauče-
nou teorii v praxi.

Byl to velký šok?
Moje idealistické představy o projektovém pláno-

vání a řízení se setkávaly s formuláři ministerstva prá-
ce a sociálních věcí a systémem dotací, což se na-
prosto příčilo mému uvažování. Byla to opravdová 
škola života. Poté jsem se stal finančním manažerem, 
a když se Ivana Plechatá začala věnovat programům 
české rozvojové spolupráce pro sesterské organizace 
Sue Ryder jinde v Evropě a v Africe, tak mě v roce 
2006 svěřila správní rada řízení domova.

V čem se ještě lišila teorie od praxe?
V době, kdy jsem psal závěrečnou práci, se mluvilo 

o zákoně o sociálních službách a byla to doba víry ve 
světlou budoucnost. Legislativa byla tehdy jen obec-
ná a někteří úředníci ji vykládali tak, že jedině to, co je 
v zákoně, je možné, což v oblasti péče o seniory zna-
menalo ústavy a pečovatelskou službu. Proti tomu 
existoval výklad, že to, že něco v zákoně není, nezna-
mená, že to není možné, takže v neziskovém prostře-
dí rostly alternativy - domácí péče, osobní asistence 
a stacionáře, takzvaná ambulantní a terénní péče.

V roce 2007 se zákon uvedl v život. Byla víra 
naplněna?

Zákon se připravoval léta, s různými verzemi a vi-
zemi jsme se potkávali už za studií. V jádru přinesl 
spoustu důležitých principů a podařilo se zakotvit 
spoustu věcí, které ve starém zákoně nebyly. Dodal 
i novátorský pohled - lidé jsou ti, kteří se mají rozho-
dovat o tom, jak bude zajištěna péče o ně, přičemž 
budou dovybaveni určitým příspěvkem na ni. Z hle-
diska oblasti péče o seniory se podařilo poprvé systé-
mově prolomit velmi striktní hranici mezi zdravotním 
a sociálním sektorem a umožnit, aby zdravotní péče 
poskytovaná v sociálních zařízeních s pobytovou 
službou byla hrazena ze zdravotního pojištění. Obje-
vily se standardy kvality, které ctily základní principy 
přístupu k lidem. Na druhou stranu měl zákon spous-
tu neduhů a jeho slabiny se ukazují v souvislosti se 
současnou sociální reformou I a II a dalšími. Třeba ta-
xativní výčet toho, co je sociální služba.

Zákonodárci si neuvědomují, že 
poskytovatelům služeb „svazují ruce“?

Nešvarem projednávání sociální reformy je ab-
sence diskuse o alternativách a variantách. Navíc se 
reforma projednává pod relativně velkým časovým 
tlakem spíše to, kdy znění, které navrhlo třeba minis-
terstvo, bude platné.

Pokud si čtete důvodovou zprávu nebo věcný zá-
měr zákona, v řadě případů sledujete logické linie, 
které by měly vést ke kýženému cíli, a zjišťujete, že 
jádro zákona je v podstatě zdravé. Často mám ale 
dojem, že pozdější paragrafované znění ztrácí návaz-
nost na definované principy. Když si čtete důvodovou 
zprávu, tak byste ji ihned podepsala, a když si pře-
čtete paragrafové znění, tak máte pocit, jako byste 

ho dostala k jiné důvodové zprávě. Tyto nešvary byly 
vytýkané občanským sdružením SKOK, které zastře-
šuje neziskové organizace ve zdravotně-sociální ob-
lasti, už při schvalování zákona o sociálních službách 
v roce 2006. Sdružení tehdy avizovalo, že důvodová 
zpráva nekoresponduje s paragrafovým zněním. Tře-
ba odhad objemu příspěvku na péči vypláceného ze 
státního rozpočtu byl výrazně podhodnocený.

Jaké nesrovnalosti má nyní navrhovaný 
zákon?

Za velkou slabinu zákona o sociálních službách po-
važuji rozpor, že na jedné straně říká, že by měl vznik-
nout jakýsi regulovaný trh sociálních služeb, jehož 
důležitou zakomponovanou dominantou je ochrana 
uživatele, jenž je v nevýhodném postavení vůči po-
skytovateli služeb, což je v pořádku, ale volí k tomu 
nešťastné a neadekvátní nástroje. Dominantní část 
ochrany uživatele spočívá jednak ve standardech 
kvality, které jsou revidovány inspekcí, jejíž kapacita 
je nedostatečná, a cenovými stropy stanovenými bez 
vazby na cenovou realitu, což považuji za nešťastné. 
Zákon dokonce umožňuje poskytovateli nabízet i fa-
kultativní služby, ale jejich cena nesmí překročit sku-
tečné náklady, takže se nesmí stát zdrojem zisku.

I nezisk by měl být ziskový...
To je téma, se kterým si málokdo dokáže poradit. 

Myslím, že už Peter Drucker říkal, že nezisková orga-
nizace, která negeneruje zisk, nemá na trhu místo. 
Pro pochopení je důležité stále opakovat, že rozdíl 
mezi byznysem a neziskem je v tom, že u neziskové 
organizace není zisk primárním motivem. Ovšem pro 

ROZ
HO
VOR

Jak mají vypadat sociální služby?
Deset let poté, co se začalo s rekonstrukcí pražského Michelského dvora pro 

Domov Sue Ryder, se stal jeho ředitelem Ing. Mgr. Matěj Lejsal. Domov vyniká 
širokou nabídkou služeb od domova pro seniory přes denní stacionář po osobní 
asistenci. Jeho součástí jsou i dobročinné obchody, bezbariérová restaurace pro 

klienty i veřejnost a kulturní centrum s divadelním sálem, kaplí a galerií.
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normální fungování každé organizace je nutné mít vy-
rovnaný rozpočet a výnosy alespoň rovnající se ná-
kladům, což je podmínkou dlouhodobé udržitelnos-
ti a existence. Jsem přesvědčený o tom, že systém 
poskytování sociálních služeb tak, jak je zakotvený 
v zákoně, tuhle možnost nedává. Neumožňuje cestu 
nezávislosti na dotacích ze státního a regionálního 
rozpočtu. Zatím jsem nedokázal propočíst varianty, 
které by to umožnily. Nemohu se tedy s plnou zod-
povědností zaměřit jenom na poskytování sociálních 
služeb a tím si na sebe dokázat vydělat. Zákon, jak 
je vykládán třeba ministerstvem práce a sociálních 
věcí, dotace přímo předpokládá. Zástupci minister-
stva vysvětlují, že příspěvek na péči je pouhým pří-
spěvkem, který nekryje náklady péče. Projednávaná 
novela má toto vysvětlení jako součást jednoho z pa-
ragrafů. Cenové stropy jsou stanoveny pro ochranu 
uživatelů. Dotace pak představují jakousi „kompenza-
ci“. Jenomže ministerstvo financí neustále upozorňu-
je, že dotace je nenároková částka, nemandatorní vý-
daj, který není povinno poskytovat. Ani v lednu roku, 
který už běží, nevíte, jestli dostanete dotace a kolik 
peněz to bude.

Trochu nedomyšlené, že?
Jde o absurdní situaci. Díky téhle nevyjasněnosti 

se poskytovatelé ocitají i v obtížném postavení vůči 
dárcům. Často si kladu otázku, zda je vůbec korektní, 
aby dárcovské peníze nahrazovaly systémová selhá-
ní. Je vůbec legitimní chtít po dárcích, aby financovali 
něco, na čem se už podílejí formou daní? A určitě si 
ji klade spousta organizací, která na to hledí stejnou 
optikou.

Racionálně uvažující podnikatel by se zeptal: „Když 
to není udržitelné, tak proč to děláte?“ Co má být ale 
kritériem pro to, jestli máme rozšiřovat a zvyšovat ob-
jem služeb, nebo je redukovat?

Jak by na druhou variantu asi hleděli klienti?
Plánovaný stav vyžaduje zásadní změnu v komuni-

kaci s klienty. Po představení novely zákona o sociál-
ních službách, tzv. sociální reformy I, mám dojem, že 
spousta „horkých brambor“ byla nasypána do klína 
poskytovatelům sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje pro-
střednictvím novely zákona o sociálních službách, 
která je součástí reformy, že nedisponuje takovými 
prostředky, aby všem pokrylo kýžený standard. Lidé 
musí nejprve aktivovat vlastní zdroje a zdroje své širší 
rodiny. Odkazuje na zákon o rodině, kde je uvedena 
mezigenerační vyživovací povinnost. A to nejenom 
rodičů vůči dětem, ale také dětí vůči rodičům, v čemž 
bude mimo jiné nový občanský zákoník mnohem 

důraznější. Jako nástroj zvolilo 
zrušení minimálního zůstatku 
příjmu v pobytových zařízeních, 
který při celoročním pobytu po 
pokrytí ubytování a stravy činil 
15 % příjmu klienta. Z této část-
ky se hradily související další vý-
daje a výlohy, třeba doplatky na 
léky a osobní potřeby. Poskyto-
vatel by nyní po klientovi mohl 
chtít úhradu až do stanovené-
ho stropu a seniorům nemusí 
zbýt žádné finanční prostředky. 
To samozřejmě vzbudilo velkou 
nevoli. Z čeho se budou platit 
léky? Kde vezme klient peníze 
třeba na zakoupení nového kar-
táčku na zuby? A ministerstvo 
podává vyklad: Klient podepíše 
čestné prohlášení, že mu nezbý-
vají žádné další prostředky, po-
skytovatel to vezme na vědomí 
a zohlední cenu. Ale už se neřeší, 
kdo dokryje ten rozdíl. A to jsou 

velmi těžko srozumitelné a těžko přijatelné kroky.
Další nejasností je poskytování konzultací a pora-

denství, které se tiše a nenápadně přenáší na naše 
sociální pracovnice. Ze zákona máme povinnost zá-
kladní, blíže nespecifikované poradenství poskytovat 
bez úhrady. Jako schůdnější bych si představoval sys-
tém (a to je pro mě vlastně předmětem sociální prá-
ce), že ve chvíli, kdy je někdo uznán hodným podpory 
a je mu přiznán příspěvek na péči, by měla nastoupit 
intenzivní sociální práce.

Můžete do přípravy reformy zasahovat? Je 
vám jako poskytovatelům sociálních služeb 
dopřáno sluchu?

Podílíme se prostřednictvím organizace SKOK. To, 
o čem mluvíme, jsou filosofická, hodnotová hlediska. 
Vždy se ale bude jednat o politické rozhod-
nutí vycházející z hodnot té které vládnou-
cí reprezentace. Bylo by však zapotřebí, aby 
se jednalo o rozhodnutí kvalifikovaná. Četl 
jsem v Hospodářských novinách, že mot-
tem řady současných reforem je: „My sice 
nevíme, co chceme, ale uděláme to alespoň 
levněji.“ Pokud konkrétní opatření nemají 
vazbu na budoucí očekávané výsledky, ne-
máme je s čím srovnávat.

Jakoby selhali analytici...
Myslím, že se nejedná o práci analytiků. 

Chybí lídři. Ten, kdo by řekl: „Mám sen, že 
to bude takhle,“ a poté krok za krokem na-
plánoval, jak dojít k jeho realizaci. A každý 
krok poměřoval s tím, zda vede ke splnění 
toho snu.

Domov Sue Ryder se zatím i ve stávající situaci 
drží. Setkala jsem se ale s několika názory, že 
pouze díky podpoře z Velké Británie. Tak tomu 
ale není, že?

Pořád veřejnosti vysvětlujeme, že hezký objekt, 
hezká fasáda, příjemné místo a vzrostlé stromy ve 
dvoře je obrovské věno městské části Praha 4, která 
nám objekt poskytla za symbolické nájemné, přičemž 
my hradíme „pouze“ veškerou údržbu. Centra Sue Ry-
der ve světě i v Praze vznikla díky baronce Sue Ryder, 
která svoje široké srdce věnovala charitě, a my tento 
její odkaz neseme, můžeme se o něj opřít, ale nejsou 
za ním peníze. A kolegové ve Velké Británii mají ob-
dobné potíže, i když v trochu jiných podmínkách.

Přinášíme představu o tom, jak mají vypadat soci-
ální služby, čímž se podařilo vytvořit dojem jakéhosi 
nadstandardu až luxusu. Byl a je to pohyb „proti prou-
du“, dařilo se nám přesvědčovat o své představě pod-

porovatele a dárce – za vizí přicházely zdroje – peníze, 
hmotná podpora či dobrovolníci. Bohužel se dostává-
me pod mimořádný ekonomický tlak tento přístup 
změnit – podle peněz upravovat vizi. Ale to považuji 
za nezdravou cestu udržitelnou jen krátkodobě. Když 
mám příležitost na Katedře sociální práce přednášet 
základy ekonomie a z ekonomických pouček uplat-
ním třeba analýzu bodu zvratu, vychází z ekonomic-
kého hlediska naprosto absurdní situace - nejlepší je 
sociální služby vůbec nezačínat poskytovat. A když je 
poskytujete, tak by jich mělo být málo, protože kaž-
dou jednotkou poskytnuté služby, ať už je to osob-
ní asistence, hodina péče nebo den péče, ukusujete 
část dotace, která se ale s počtem poskytovaných slu-
žeb nemění. Takže bod zvratu říká, že nejlepší by bylo 
získat dotaci a pak přestat služby poskytovat, protože 
to je ten okamžik, kdy jste na tom nejlépe.

Jak je možné, že se tento systém nezhroutí?
Každodenní práce je trošku odtržená od ekonomic-

ké reality. Víra v poslání tíživou ekonomickou situaci 
zčásti ulehčuje. Často chybí jednoduchá ekonomická 
vazba – vztah zákazník a prodávající. Ve chvíli, kdy 
nejsou zákazníci, je na místě změnit produkt nebo ho 
přestat poskytovat. Jak ale vyhodnotit situaci, když 
zákazník - uživatel - službu potřebuje a požaduje, ale 
další zákazníci (stát, kraj či obec) svou „poptávku“ ne-
potvrzují platbou?

Chovat se podle nabídky a poptávky?
Ano - náš trh je jen komplikovanější a rozhodování 

také. Právě proto jsou třeba dobře připravená pravi-
dla pro „setkávání“ poptávky a nabídky. Domov a celý 
systém sociálních služeb podporuje to, že spousta 
lidí, kteří v domově pracují za podprůměrných mzdo-
vých podmínek nebo nám dávají peníze či hmotné 
dary, věří tomu, že tato práce má smysl. V tu chvíli 
pracujete s jinými veličinami, než jsou náklady, výno-
sy, objem, ztráty...

A tím vzniká povědomí veřejnosti 
o neziskovém sektoru, že je sice ušlechtilý, 
ale chudý...

Sociální služby a nejenom v neziskovém sektoru 
jsou postaveny na důvěře. S oblibou cituji jednoho 
bývalého náměstka ministra práce. V situaci, kdy dva 
měsíce před koncem roku byla ve státním rozpočtu 
v řádku dotace na sociální služby naprosto zanedba-
telná částka, odpověděl na otázku, jaký bude krizový 
scénář: „Krizový scénář připravovat nebudeme, ono 
to nějak dopadne.“ Myslím si, že tohle je po celých 
dvaadvacet let mantra poskytování sociálních služeb. 
A přemýšlím, jestli tím, že se našemu domovu podaři-
lo přežít jedenáct let za velmi nestandardních podmí-
nek, vlastně tento přístup nepodporujeme. A zda už 
není na čase říct: „Už to dál nejde.“ Ale komu?

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ALEŠ MASNER (KATOLICKÝ TÝDENÍK)
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ANAG, spol s r.o. 
Sleva 15 % na knižní publikace z celé 
produkce nakladatelství ANAG pro čle-
ny AVPO

Nakladatelská a vzdělávací společnost 
ANAG působí na českém trhu již od roku 
1990 a patří bezesporu k firmám s nej-
delší tradicí v oblasti pořádání odbor-
ných seminářů, vydávání odborných pu-
blikací a časopisů. Firma působí po celé 
České republice. Svou činnost zaměřila 
především do tří okruhů:

vydávání ekonomické a právní lite-• 
ratury a publikací pro zdraví a vol-
ný čas
vydávání odborných časopisů• 
pořádání seminářů• 

Sídlo firmy
Sídlo firmy je v Olomouci, Kollárovo 
nám. 698/7, dále má společnost po-
bočku v Praze v Národním domě na Vi-
nohradech, nám. Míru 9. Na těchto pra-
covištích se konají semináře a je možné 
tam zakoupit i odbornou literaturu. Širo-
ký výběr odborné literatury najdou zá-
jemci zejména v prodejně KNIHY ANAG 
v Olomouci, Denisova ulice č. 2.

Semináře
Na zpravidla jednodenních seminářích 
seznamuje ANAG, spol. s r.o. nejširší od-
bornou veřejnost s probíhajícími změna-
mi zákonů a předpisů. K vybraným ob-
lastem pořádá vícedenní semináře. Při 
seminářích je zajištěn prodej odborné 
literatury a je podáváno malé občerst-
vení.

Akreditace vzdělávací
společnosti
ANAG, spol. s r.o., je nositelem akre-
ditace vzdělávací instituce vydané 
Ministerstvem vnitra ČR pod číslem 
AK I./I-84/2003. Své publikace vydává 
společnost ve dvou řadách, a to v řadě 
ekonomické a právní publikace a dále 
v řadě publikace pro zdraví a volný čas. 
Dodávané ekonomické publikace vždy 
odpovídají platnému právnímu stavu, 
na menší změny reagujeme formou 
vkládaných aktualizací, které se zároveň 
zveřejňují i na webových stránkách spo-
lečnosti. Při zásadních změnách vyjde 
publikace znovu.

Časopisy
Od roku 1995 přináší ANAG, spol. s r.o. 
nejaktuálnější informace v časopise 

Mzdová účetní a později (od roku 1998) 
i v časopise Účetní a daně. Desetitisíce 
čtenářů dostávají pravidelně měsíčně 
přehled o všech legislativních změnách 
v požadovaných oblastech, přehledně 
zpracovaných do článků od renomova-
ných autorů a odborníků. Svými dotazy 
se zapojují i čtenáři.

Autorský a lektorský 
kolektiv
Základním předpokladem úspěšné čin-
nosti je zajištění lektorského a autorského 
kolektivu pocházejícího z řad uznávaných 
odborníků – tvůrců zákonů, pracovníků 
finančních úřadů, okresních správ soci-
álního zabezpečení. Z tohoto důvodu je 
ANAG, spol. s r.o., ve výkladu dané proble-
matiky nejblíže výkladu orgánů státní sprá-
vy. Pro určité okruhy problémů využívá 
i odborníky z praxe nebo právníky. Rovněž 
autoři publikací z edice pro zdraví a vol-
ný čas se řadí k uznávaným odborníkům 
nebo profesionálům s dlouholetou praxí. 
Knihy zahraničních autorů, se kterými na-
kladatelství spolupracuje, většinou zaují-
mají přední místa v žebříčcích prodejnosti 
nejen v zemi, kde autor působí.

Anag, spol s r.o.
Kollárovo nám. 698/7
772 00 Olomouc – Město 
tel.: 585 757 411
fax: 585 418 867
e-mail:anag@anag.cz
www.anag.cz

Pobočka – Praha (včetně prodeje knih):
Národní dům na Vinohradech
nám. Míru 9
120 53 Praha 2 
tel.: 221 596 512, 221 596 513
fax: 221 596 514
e-mail: praha@anag.cz

Prodejna:
Knihy ANAG Denisova 2
779 11 Olomouc 9
tel.: 585 221 691
fax: 585 221 692
e-mail: prodejna@anag.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

Neziskovky.cz ve spolupráci s J&T Bankou připravují poradenský 
den, který vám pomůže získat přehled o možnostech, jak 
hospodárně nakládat se svěřenými fi nančními prostředky tak, abyste 
omezili 
dopady současné ekonomické krize a co možná nejefektivněji 
spravovali vaše fi nance.

Účastníkům poradenského dne budou k dispozici Karol Moravec 
a Martin Folprecht, specialisté J&T Banky pro segment neziskových 
organizací.

Program:
V úvodu proběhne 20 minutová prezentace na téma Vhodné nástroje 
pro zhodnocování a ukládání fi nančních prostředků pro neziskové 
organizace. Ve stručném přehledu se dozvíte 
o jednotlivých možnostech investování volných fi nančních 
prostředků s důrazem na klady a zápory jednotlivých investic. 
Po ní bude následovat moderovaná debata na případné doplnění 
vašich dotazů k danému tématu. Na závěr odpoledne bude v případě 
zájmu vyčleněn prostor pro osobní setkání se zástupci banky na 
individuální schůzky.

Poradenský den je určen pro ředitele, ekonomy a fi nanční poradce 
nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností 
a ostatních neziskových organizací, které disponují volnými 
fi nančními prostředky – nadačním jměním, rezervním fondem apod.

Termín: 30. května 2011 od 15.00 do 17.00
Počet míst: 15
Místo: zasedací místnost J&T Banka, 
Pobřežní 297/14, Praha 8
Vstup: zdarma

Přihlásit se je možné nejpozději do 25. května na adrese:
http://web.neziskovky.cz/kulaty-stul-jt.
V případě dotazů kontaktujte Marka Šedivého 
na sedivy@neziskovky.cz.

Kulatý stůl s J&T Bankou
Efektivní hospodaření se svěřenými fi nančními prostředky.

Role neziskových organizací při prosazování zájmů pacientů
pořádá obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz ve spolupráci se 
společností Novartis Oncology.

Termín: 24. května 2011 od 14.30 do 17.30
Místo: Konírna Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
vchod z Malostranského náměstí 7/19, Praha 1

Odborný seminář se koná pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové a je určen 
pro pracovníky pacientských a sociálně zdravotních neziskových organizací. 

Program:
14.30 – 15.00 MUDr. Tomáš Doležal (Institut pro zdravotní ekonomiku 
a technology assessment - iHETA)
Současná situace a očekávané změny v principech úhrady zdravotní péče 
a možné dopady pro pacienty

15.00 – 15.30 MUDr. Mgr. Jolana Těšínová (Ústav veřejného zdravotnictví 
a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) 
Základní právní principy ve vztahu lékař – pacient

15.30 – 15.50 přestávka na kávu

15.50 – 17.30 Dr. Pamela Walsh, PhD. (Eastern Michigan University, U. S. A.)
Jak mohou neziskové organizace hájit zájmy pacientů
(tlumočení do českého jazyka zajištěno)

Díky záštitě poslankyně Lenky Kohoutové a podpoře společnosti Novartis 
Oncology je vstup na odborný seminář ZDARMA.

Přihlásit se můžete na: http.//web.neziskovky.cz/seminar-zajmy-pacientu
Další podrobnosti o semináři na: http.//neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-
kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4525.html

ODBORNÝ SEMINÁŘ

ace časop se

http://web.neziskovky.cz/seminar-zajmy-pacientu
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4525.html
mailto:e-mail:anag@anag.cz
http://www.anag.cz
mailto:praha@anag.cz
mailto:prodejna@anag.cz
http://web.neziskovky.cz/kulaty-stul-jt
mailto:sedivy@neziskovky.cz
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Letní setkání 
fundraiserů

Poznej lépe sám sebe (a pak v práci sežeň víc peněz)
MBTI v praxi

Fundraising není o penězích, ale především o vztazích – naučte 
se ovlivňovat jiné lidi tím, že jim lépe porozumíte, pochopíte, o co 
usilují, 
a naučíte se přistupovat k nim způsobem, který jim vyhovuje.

MBTI - Myers-Briggs Type Indicator® je typologická metoda, která 
v pracovním prostředí slouží k poznání sebe sama i ostatních, a tak 
přispívá k vyladění vztahů. 

Tato typologie vám umožní:
lépe pochopit, jak a v čem jsou • 
jednotliví lidé jiní,
číst „mezi řádky“ a mluvit jejich jazykem, • 
pomoci vytvořit vztah důvěry a blízkosti, • 
udržovat loajalitu.• 

Dvoudenní seminář je určen pro fundraisery a všechny, kteří pro 
neziskovou organizaci zajišťují zdroje.

V průběhu dvou dní dostanete 
odpovědi na otázky typu:

Jaké jsou moje slabé a silné stránky?• 
V čem jsem dobrý a proč?• 
Proč mi něco stále nejde, proč stále dělám stejné chyby?• 
Jak se poučit z toho, kým jsem a neopakovat podobné chyby?• 

Obsah dvoudenního setkání:
Vyhodnocení osobnostního testu*.
Výhody a omezení jednotlivých typů.
Vytvoření vlastního profi lu.
Propojení výsledků s vlastní praxí fundraisera.
Jak použít výsledky testu při jednáních s dárci.
*Před setkáním obdržíte osobnostní test e-mailem, který vyplníte předem a přinesete si ho s sebou.

Termín: 19. – 20. července 2011
Místo: Praha, konkrétní prostor bude upřesněn
Lektoři: Olga Medlíková, Marek Šedivý
Cena: 3950 Kč
Zvýhodněná cena pro členy AVPO: 3160 Kč

Podrobnosti a přihláška na: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=109

Letní 
interaktivní 

seminář
Efektivní lobbing

„Deset lidí, kteří mluví, je slyšet více než deset tisíc 
těch, kteří mlčí.“

Seminář je určen pro ředitele, manažery, členy 
správních rad 
a fundraisery neziskových organizací.

Ujasněte si, jak lze využít lobbing pro dlouhodobé 
fungování vaší organizace.
Nastavte si vhodnou strategii lobbingu pro vaši 
organizaci.
Natrénujte si potřebné dovednosti pro lobbingové 
rozhovory.
Inspirujte se příklady dobré praxe.

Termín: 17. – 18. srpna 2011
Místo: Neziskovky.cz, 
Malé náměstí 12, Praha 1
Lektoři: Olga Medlíková, 
Marek Šedivý, Aleš Mrázek
Cena: 3950 Kč
Zvýhodněná cena pro členy AVPO: 3160 Kč

Podrobnosti a přihláška na:
 http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4522.html

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Prosaďte se s noblesou

Neziskovky.cz připravily šestidenní vzdělávací program pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují s veřejností, pre-
zentují a prosazují zájmy vlastní organizace – členy správních rad, ředitele, manažery, fundraisery, PR specialisty apod.

Vzdělávací program Vám pomůže:
ujasnit si, co je lobbing a jak jej využít pro rozvoj vlastní neziskové organizace• 
získat jistotu při vystupování v televizi a rozhlase• 
účelně komunikovat s novináři• 
omezit trému při veřejných vystoupeních• 
naučit se pracovat s hlasem a efektivně jej používat• 
zdokonalit svoje vystupování při společenských akcích a pracovních jednáních• 

Obsah vzělávacího programu:
Efektivní lobbing   Marek Šedivý, Olga Medlíková   1.- 2. listopadu
Mediální trénink   Štěpánka Duchková, Kateřina Jurigová  28./29. listopadu 
Práce s trémou   Renata Novobílská    30. listopadu
Rétorika a hlasová technika Jana Rychterová     14. prosince
Pracovně společenský protokol Olga Medlíková     15. prosince

Místo: školící místnost Mikuláš, o. p. s., Klimentská 1246/1, Praha 1
Cena: 15 000 Kč, Cena pro členy AVPO: 12 000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Podrobnosti a přihláška jsou k dispozici na: http://www.neziskovky.cz/clanek/1608/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/vzdelavaci-program-prosadte-se-s-noblesou/

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=109
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4522.html
http://www.neziskovky.cz/clanek/1608/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/vzdelavaci-program-prosadte-se-s-noblesou/
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K sepsání tohoto fejetonu, který je svým tématem pro tento zpravodaj 
možná až příliš obecný, mě přimělo zjištění, které jsem učinil, když jsme 

s kolegou asi před dvěma týdny přednášeli studentům jedné vysoké školy o práci v nezis-
kových organizacích. Zprvu vypadalo vše nad očekávání dobře. Ačkoli venku svítilo slunce 
a bylo již poměrně pozdní odpoledne, přišlo na naši přednášku slušné množství posluchačů. 
Nejevili známky neklidu ani únavy, dvou symptomů, které jsou s nadcházejícím jarem ob-
vykle spojené, a celkem ochotně se zapojovali do diskusí k různým dílčím tématům. Idylka 
slunečného jarního podvečera se ale rozplynula ve chvíli, kdy jsme se dostali k tématům lob-
bingu, zájmových skupin, ovlivňování veřejného života a odpovědnosti s nimi spojené. Když 
jsem uslyšel názory a odezvy našich posluchačů na toto téma, jako by se mě dotkl lednový 
mráz. Nepřicházel sice z Kremlu, jak stojí v titulu jakési knihy, ale přesto v sobě měl něco 
z atmosféry starých časů, na které bychom si přáli spíše zapomenout.

Naše otázky směřovaly k tomu, jaká je odpovědnost lobbistů a obecně těch, kteří pro-
sazují nějaké zájmy, když oni sami rozhodnutí nepřijímají, pouze ovlivňují rozhodování osob 
s příslušnými pravomocemi. Vzhledem k tomu, že se jednalo o studenty společenskověd-
ního oboru, čekal jsem, že se rozvine debata o potřebnosti plurality názorů v demokratic-
ké společnosti, vztazích občana a státu nebo potřebě ovlivňovat veřejné dění na různých 
úrovních a občanské společnosti jako jednom z pilířů demokratického systému. Nic z toho 
se však nestalo, postoje studentů lze s trochou zjednodušení shrnout tak, že odpovědnost 
nese pouze ten, kdo přijímá rozhodnutí; ti, kteří jej ovlivňují, jen prosazují své zájmy, aby ma-
ximalizovali svůj prospěch a není jejich starostí zkoumat všechny jejich dopady. 

Sledovat, jaké jsou kořeny tohoto alibistického způsobu myšlení v naší společnosti, by 

vydalo na samostatnou knihu, možná i na několik knih. Jisté je, že zde nevystačíme s jed-
noduchými frázemi o dědictví komunismu ani lamentováním nad rozpadem tradičních hod-
not, spíše půjde o to, že rozhodování bylo českému člověku vždy nějak vzdáleno. Jak běžely 
dějiny, mohli jsme postupně hořekovat nad tím, jak se o nás a většinou v podstatě bez nás 
rozhodovalo ve Vídni, Mnichově, Berlíně a později v Moskvě. 

Po roce 1989 jsme dostali novou šanci vzít věci do vlastních rukou, ukázalo se však, nako-
lik je naše myšlení předchozími historickými zkušenostmi pokřivené. Jedni se nechtěli vzdát 
tatíčkovské role státu, zatímco druzí se s vervou pustili do budování kapitalismu. Málokdo 
si ale byl ochotný připustit, že nejde jen o něj samotného, případně jeho podnikání, ale že 
tím, co děláme, vstupujeme zároveň do veřejného prostoru, podílíme se na jeho formování, 
a pokud tedy chceme žít ve státě, kde vládne právo a ctí se pravidla fair play, musíme začít 
sami u sebe a dle svých možností uvádět tyto představy v život.

Za dvacet let demokratického vývoje naší společnosti dorostla nová generace lidí, kteří už 
z velké části obsadili řídící a rozhodovací pozice. Dnešním manažerům se už většinou dosta-
lo hlubšího a modernějšího vzdělání, jakoby však toto vzdělání nebylo dostatečně komplexní 
a zaměřovalo se pouze na technikálie. Takto vzdělaní lidé znají spousty cizojazyčných termí-
nů, dovedou sáhodlouze hovořit o efektivitě, práci s lidskými zdroji nebo optimalizaci daňo-
vých odvodů, stále jim však něco podstatného chybí: uvědomění si, že kdo má moc a vliv, ať 
už společenský nebo ekonomický, měl by si být vědom i své odpovědnosti a naplňovat ji. Ani 
prostředí neziskových organizací v tomto není výjimkou, o tom ale zase třeba příště.   
          

 AM

Neoblíbené slovo od „O“

Neziskové organizace jsou 
zakládány s konkrétním posláním, 
které má vzájemně prospěšný, 
nebo veřejně prospěšný charakter 
(tyto roviny prospěšnosti se velmi 
často prolínají). Zakladatelům jde 
o naplnění formulovaného poslání, 
pokud se to nedaří, ztrácí existence 
dané neziskové organizace 
z jejich úhlu pohledu smysl. Je 
proto důležité, aby poslání a z něj 
vycházející cíle byly formulovány 
jasně a srozumitelně tak, že za 
smysluplné a přínosné je přijme 
rovněž okolí. Toto přijetí by se 
v ideálním případě mělo projevit 
konkrétní podporou neziskové 
organizace.

Finanční zdroje a další podpora jsou ne-
zbytnou podmínkou fungování neziskové 
organizace. A tyto zdroje poskytovatel svě-
ří jen tomu, kdo průběžně prokáže jejich 
efektivní využití ve vazbě na formulované 
poslání a cíle, tj. kdo je v tomto smyslu vý-
konný. Výkonnost je, jak vidíme, důležitou 
charakteristikou neziskové organizace, kte-
rá zajímá jak její okolí, tak i její zakladate-
le, vedení i všechny pracovníky a případné 
dobrovolníky. Výkonnost zajímá všechny 

subjekty zain-
teresované na 
fungování ne-
ziskové orga-
nizace, které 
jedním slovem 
můžeme ozna-
čit za tzv. stake-
holdery (ma-
nažeři firem, 
úředníci minis-

terstev, členové zastupitelstev atd.). Podí-
vejme se proto konkrétněji na možnosti 
jejího měření.

Měření výkonnosti NNO
Měření výkonnosti neziskové organiza-

ce předpokládá schopnost tuto výkonnost 
nějak kvantifikovat. Kvantifikace probíhá 
ve dvou rovinách. První rovina stanovuje 
míru naplněnosti poslání a cílů, druhá ro-
vina vypovídá o efektivnosti využití dispo-
nibilních zdrojů.

Naplněnost poslání
Jak změřit míru naplněnosti poslání 

a cílů? Jako příklad lze uvést následující 
ukazatele:

počet klientů z vymezené cílové • 
skupiny, kteří byli zapojeni a obo-
haceni, vývoj tohoto počtu
počet realizovaných projektů, po-• 
čet uskutečněných akcí v rámci 
projektů a jeho vývoj
počet organizací (partnerů) spo-• 
lupracujících s neziskovou organi-
zací a jeho vývoj

Výše uvedené obecné počty je nut-
né konkretizovat podle oblasti působení 
dané neziskové organizace. Např. subjekt 
v oblasti kultury bude sledovat počet rea-
lizovaných premiér, vývoj návštěvnosti, po-
čty členů klubu přátel divadla atd., u zdra-
votnických zařízení lze kvantifikovat celou 
soustavu ukazatelů výkonnosti (počty paci-
entů, počty pacientů, kteří se vracejí k ošet-
ření, průměrnou délku hospitalizace atd.), 
ekologické iniciativy vykazují např. počty 
zachráněných zvířat v důsledku výstavby 
přechodu nebo podchodu přes silnici. Bylo 
by možné pokračovat, podrobněji ukazate-
le uvádí konkrétní odborná literatura.

Efektivní využití disponibilních 
zdrojů

Pokud jde o efektivní využití disponi-
bilních zdrojů, je zásadním výchozím uka-
zatelem tzv. index autarkie. Jde o poměr 
mezi příjmy a výdaji neziskové organizace 

v daném období. Tento poměr by měl být 
vždy vyrovnaný, tj. všechny plánované vý-
daje by měla nezisková organizace pokrý-
vat příjmy v tomto období (index autarkie 
musí být roven nebo větší než 1). Pokud 
není nezisková organizace schopna pokrýt 
výdaje příjmy v daném období, pracuje se 
schodkovým rozpočtem, což se dříve nebo 
později projeví prohospodařením naby-
tých prostředků z minulých období. To je 
dlouhodobě nepřípustné.

Management neziskové organizace 
musí průběžně zajišťovat požadovanou 
hodnotu indexu autarkie. K tomu lze dopo-
ručit následující kvantifikace

vertikální (strukturální) a horizon-• 
tální (časová) analýza výdajů
podíl jednotlivých druhů výdajů • 
na celkových výdajích, podíl režie
vertikální (strukturální) a horizon-• 
tální (časová) analýza příjmů
podíl jednotlivých druhů příjmů • 
na celkových příjmech, podíl 
zdrojů z veřejných rozpočtů
podíl zisku z vedlejší hospodářské • 
činnosti k ztrátě z hlavní činnosti

Management neziskové organizace 
dále musí sledovat pohotovou likviditu 
(podíl oběžných aktiv snížených o zásoby 
a dlouhodobé pohledávky ke krátkodobým 
závazkům), dobu obratu krátkodobých po-
hledávek a dobu obratu krátkodobých zá-
vazků včetně relace mezi těmito dvěma 
ukazateli (tato relace musí být vyvážená, 
protože není možné, aby všichni chtěli 
všechno po nás zaplatit ihned a zároveň 
nikdo neplatil včas nám).

Důležitými ukazateli jsou také vývoj po-
čtu zaměstnanců a vývoj počtu dobrovolní-
ků. Sama skutečnost, že nezisková organi-
zace má nějaké zaměstnance (minimálně 
tři) jí zakládá možnost zapojit se např. do 
programu překlenovací pomoci, dobrovol-
níci dávají nefinanční dar v podobě svého 
času a energie a rozšiřují možnosti nezisko-
vé organizace při realizaci jejích aktivit.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, 
že je důležité kvantifikovat různé aspekty 
fungování neziskové organizace a že toto 
fungování má ekonomickou stránku, kte-

rou je nutno respektovat. Pozitivní kvanti-
tativní výstupy mají navíc kromě jejich ob-
jektivního významu pro stabilitu neziskové 
organizace i významný prezentační přínos. 
Pro okolí neziskové organizace předsta-
vují důležité kritérium, koho podpořit, ve 
spolupráci s kým rozvíjet vlastní strategii 
CSR firmy atd. Transparentní a profesio-
nální přístup k výkonnosti a jejímu měře-
ní je stakeholdery neziskových organizací 
velmi ceněn.

Prostor ke změnám
Nezisková organizace nevzniká s primár-

ním ziskovým cílem, nesnaží se zhodnoco-
vat kapitál jako firma, nicméně efektivní 
využití zdrojů je pro ni velmi významné. To 
platí i v případech, kdy na první pohled ne-
jde nic smysluplně kvantifikovat. Může se 
např. stát, že není možné zjistit ani osob-
ním rozhovorem, jestli pro klienta byl urči-
tý projekt nějak přínosný (např. arteterapie 
pro klienty s psychickým handicapem). 
V tomto případě je možné kvantifikovat 
dosažení vedlejších cílů (úspora psychofar-
mak k dosažení rovnováhy klienta) a pre-
zentace této úspory poskytovateli dotace.

Zajímavou skutečností je, že část pra-
covníků v neziskovém sektoru není vždy 
zcela přesvědčena o možnostech kvan-
tifikace mnohých výstupů, resp. o význa-
mu finančního řízení srovnatelném s pozi-
cí hlavních činností neziskové organizace 
(zkušenost osobních rozhovorů). A pokud 
je ještě tento význam chápán, není dosta-
tečně dárcovsky motivačně prezentován 
„stakeholderům“. To je třeba změnit a změ-
na podle mého názoru postupně probíhá 
(její průběh urychluje ekonomická krize). 
Tyto změny vytvářejí významný prostor 
k průběžnému vzdělávání, který pokrýva-
jí jednak servisní neziskové organizace 
(např. Neziskovky.cz, o.p.s.) nabídkou kon-
krétně zaměřených vzdělávacích kurzů, 
a jednak odborná literatura, kde je možné 
různé metodiky kvantifikace a všeobecně 
finančního řízení nalézt..

ING. PETR BOUKAL, PHD., 
VŠE PRAHA

Nezisková organizace 
musí být výkonná
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Efektivní vzdělávání 
zaměstnanců
2., aktualizované 
a rozšířené vydání  
JOSEF VODÁK, ALŽBETA 

KUCHARČÍKOVÁ (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Bez efektivního vzdělávání zaměstnan-
ců se v dnešní době neobejde žádná 
firma, která chce zvyšovat svou výkon-

nost a být úspěšná. 
Manažeři a persona-
listé se v této prak-
tické a srozumitel-
né knize dozví, jak 
zkvalitnit procesy 
podnikového vzdě-
lávání tak, aby více 

a lépe přispívalo k rozvoji jednotlivců, 
týmů, organizačních jednotek a celého 
podniku, a tím pomohlo úspěšně rea-
lizovat strategii firmy. Majitelům firem 
a manažerům kniha pomůže při rozho-
dování o investicích do lidského kapitá-
lu a při navrhování rozvojových vzdě-
lávacích projektů. Nové vydání této 
úspěšné knihy je doplněno například 
o problematiku intelektuálního, sociál-
ního a strukturálního kapitálu a efek-
tivní využívání lidského kapitálu, nově 
přibližuje doplňkové efekty vzdělávání 
na kulturu organizace. Autoři dále obo-
hatili a rozvinuli přístup v hodnocení in-
vestic do rozvoje lidí pomocí ROI, nově 
se zabývají vzděláváním jako nástrojem 
v řízení talentů (talent management) 
nebo investicemi do lidského kapitálu 
a jejich vlivem na konkurenceschop-
nost firmy či významem vzdělávání 
v období hospodářské krize. Kniha na-
bízí nejaktuálnější myšlenky a přístupy 
pro určení potřeb vzdělávání a pro ná-
vrh, realizaci a vyhodnocování vzdělá-
vacích aktivit. Podrobně charakterizuje 
jednotlivé procesy podnikového vzdělá-
vání od identifikace a analýzy vzděláva-
cích potřeb až po realizaci vzdělávání. 
Zvláštní důraz je kladen na vyhodnoco-
vání dopadů vzdělávacích programů, 
což je důležité pro zvýšení efektivnos-
ti investovaných prostředků do vzdělá-
vání. Autoři v knize vycházejí ze svých 
zkušeností lektorů a konzultantů, dlou-
holeté praxe ve firemní sféře, zahranič-
ních zkušeností a působení na univer-
zitní půdě. Kniha je určena zejména 

manažerům, personalistům, trenérům, 
lektorům a majitelům firem.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Závislé vztahy
Léčba a uzdrave-
ní závislé poruchy 
osobnosti
HEINZ PETER RÖHR (NA-
KLADATELSTVÍ PORTÁL)
Autor popisuje na po-
zadí grimovské po-

hádky Husopaska, jak k chorobné zá-
vislosti dochází a jaké charakteristické 
formy na sebe může brát. Citlivě objas-
ňuje, jak může emocionální zneužívání 
v rodinách vést k masivnímu narušení 
pocitu vlastní hodnoty, a ukazuje, jak 
může dojít u dotyčného člověka k osvo-
bození a uzdravení.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Zdaňování nezis-
kových organi-
zací, zejména 
příspěvkových or-
ganizací, krajů, 
obcí, občanských 
sdružení, nadací, 
veřejných vyso-

kých škol, veřejných výzkumných 
institucí a obecně prospěšných 
společností s příklady z praxe
ING. HELENA STUCHLÍKOVÁ, ING. SOFIA KOMRS-
KOVÁ (NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Publikace nabízí co možná nejuceleněj-
ší informace v daňové problematice ne-
ziskových subjektů týkající se zejména 
stanovení základu daně z příjmů a s tím 
související daňové povinnosti; z tohoto 
pohledu se navíc zabývá stanovením 
správných daňových nároků nezisko-
vých subjektů plynoucích z dalších frek-
ventovaných  daňových zákonů, jako je 
například daň z přidané hodnoty a daň 
silniční. Podává obšírný přehled o mož-
ných slevách na daních, dále obsahuje 

popis aplikace zákonných ustanovení 
výše uvedených zákonů v jejich vzájem-
ných vazbách a popisuje dopady těch-
to vazeb. Mimo jiné vyzdvihuje rozdíly 
v přístupech ke zdanění u jednotlivých 
právních forem neziskových subjektů 
a upozorňuje subjekty na jejich práva 
a povinnosti při kontrole finančním úřa-
dem a možnosti dalšího postupu při 
případném doměření daně finančním 
úřadem z pohledu nově platného daňo-
vého řádu.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.

Meritum 
Nevýdělečné 
organizace 2011 
KOLEKTIV AUTORŮ 
(NAKLADATELSTVÍ 
WOLTERS KLUWER ČR)
Meritum Nevýděleč-
né organizace 2011 

je ucelený průvodce fungováním ne-
státních neziskových organizací v roce 
2011.
Obsahuje jasný a přehledný výklad 
v oblastech práva, daní a účetnictví pro 
nadace a nadační fondy, obecně pro-
spěšné společnosti, občanská sdruže-
ní, zájmová sdružení právnických osob, 
politické strany, církve a náboženské 
společnosti, vysoké školy, veřejné vý-
zkumné instituce, obchodní společ-
nosti založené za jiným než podnikatel-
ským účelem.
Meritum kromě výkladu obsahuje kon-
krétní příklady z praxe, návody na vý-
počet daňových povinností, postupy 
účtování, vzory dokumentů, formulářů 
a tiskopisů.
Součástí publikace je bezplat-
ná průběžná aktualizace na 
www.aktualizaceknih.cz.
Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového ná-
draží 6, 130 00 Praha 3.
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