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Nadace pro 
hloubku života
Jen pár dní po svém návratu ze světové výstavy EXPO 
2010 v Šanghaji, kde působil v pozici produkčního a zá-

stupce manažera českého pavilonu, se stal osmadvacetiletý Ing. Jiří Suchá-
nek ředitelem druhé největší firemní nadace v České republice. Jako šéf Na-
dace OKD se mimo jiné zaměřil na podporu zaměstnávání hendikepovaných 
lidí. Díky aktuálnímu programu Nadace OKD na cestách chce lidem v celé 
republice představit chráněné dílny tak, jak je zná jen málokdo.

„Určitě bychom se chtěli věnovat dlouhodobějším projektům, které budou 
mít víceletou kontinuitu. Počítáme s tím, že se budeme výrazně podílet na 
rozvoji moravskoslezského regionu, tam vždy bylo a bude těžiště naší práce. 
Nicméně bychom k tomu chtěli přidat i pár zajímavých inovativních celore-
publikových projektů, jako byly v letošním roce chráněné dílny,“ říká Ing. 
Jiří Suchánek. „ Každý rok rozdělíme desítky milionů, letos například kolem 
60 milionů. Je důležité vše vybalancovat se srdíčkem, kdy člověk musí ob-
čas malinko potlačit tu svou emocionální stránku. Ač by si podporu zaslouži-
lo daleko více projektů, tak zkrátka musíme vycházet z reálných podmínek, 
kdy finanční zdroje jsou omezené. A v tu chvíli je třeba s chladnou hlavou 
zhodnotit priority, možnosti, srovnat nabídku s poptávkou. Neziskový sektor 
je v podstatě jako kterýkoliv jiný, ač tam fungují jiné principy, tak systém 
nabídky a poptávky funguje univerzálně všude.“

Zástupci níže uvedených neziskových • 
organizací podporují zakotvení statu-
tu veřejně prospěšných organizací ve 
stávajícím návrhu občanského zákoní-
ku. Ten počítá s tím, že organizace bu-
dou moci při splnění zákonem daných 
podmínek dobrovolně zažádat o uděle-
ní statutu veřejné prospěšnosti. Pokud 
tento statut získají, budou moci čerpat 
daňové a další výhody. Podmínkou je, 
aby finanční prostředky vynakládaly 
účelně a jejich hospodaření bylo trans-
parentní.

Nové znění občanského zákoníku tak • 
pomůže zprůhlednit prostředí pro po-
skytování veřejně prospěšných služeb 
a nastavit spravedlivé principy pro po-
skytování státní podpory. Díky vyšší 
informovanosti pomůže nová legisla-
tivní úprava zároveň posílit důvěryhod-
nost neziskového sektoru na veřejnosti 
a kultivovat dárcovství v České repub-
lice.

V souvislosti s přijímaným občan-• 
ským zákoníkem vyzýváme vládu 
a zodpovědná ministerstva k nastarto-
vání a urychlení příprav navazující legis-
lativy, která mimo jiné upřesní podmín-
ky, za nichž může právnická osoba se 
statutem veřejné prospěšnosti čerpat 
daňové a další benefity.

Ustanovení o veřejné prospěšnos-• 
ti byla do návrhu občanského záko-
níku zapracována po třech letech in-
tenzivní odborné diskuze o statutu 

veřejné prospěšnosti a práci Rady 
vlády pro nestátní neziskové organi-
zace, v níž jsou neziskové organiza-
ce zastoupeny. Návrh je v souladu 
s tezemi chystané předlohy zákona 
o statutu veřejné prospěšnosti. Odrá-
ží zároveň připomínky mnoha nezis-
kových organizací vznesené během 
uplynulých měsíců ve standardním při-
pomínkovém řízení.

Jsme přesvědčeni, že většina nezis-• 
kových organizací v České republice 
dokáže svou veřejnou prospěšnost 
obhájit. I nadále budeme usilovat 
o posílení důvěryhodnosti neziskového 
sektoru, na níž je jeho budoucnost zá-
vislá. O dílčích tématech jsme připra-
veni vést věcnou diskuzi uvnitř nezis-
kového sektoru i s příslušnými zástupci 
veřejné správy a státu.

Celé prohlášení včetně organiza-• 
cí, které se k němu připojily, na-
leznete na: http://www.avpo.cz/
clanek/1510/619/zpravy/spolecne-
prohlaseni-neziskovych-organizaci-
podporujicich-legislativni-zakotveni-
statutu-verejne-prospesnosti/

Pokud chcete společné prohlášení pod-
pořit, učiňte tak prostřednictvím e-mai-
lu na adresu avpo@avpo.cz. Stačí zaslat 
zprávu „Podporujeme společné prohlá-
šení“ a připojit jméno osoby, pozici v or-
ganizaci a název organizace.
         (r)

editorial
Vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky a čtenáři,

je to k nevíře, ale opět 
začíná období dovolených. V posled-
ních letech už to nejsou jen prázdnino-
vé měsíce červenec a srpen, ale přidal 
se i červen se zářím. Tak máme před 
sebou 4 měsíce, kdy se výrazně zvyšuje 
pravděpodobnost, že na své e-maily 
dostanete odpověď „Dobrý den, jsem 
na dovolené…“.

Nelze ale očekávat, že nás čeká 
čtyřměsíční pomyslná okurková sezona. 
Ze zkušeností z minulých let víme, že 
je tomu právě naopak, pořád se něco 
děje – léto neléto. I když na druhou 
stranu nám vlastně okurková sezona již 
nastala – letos ji můžeme nazývat třeba 
„španělská střevní“. Alespoň se třeba 
po česneku začnou vracet do Česka 
i okurky.

Za AVPO a Neziskovky.cz mohu slí-
bit, že již teď připravujeme letní vydání 
Světa neziskovek a rozhodně nebudou 
dovolenková. Červencové vyjde vzhle-
dem ke svátečnímu týdnu až v pondělí 
11. července.

Ale teď se již pusťte do tohoto červ-
nového čísla. Jeho obsah naleznete na 
této stránce. S ním i společné prohlá-
šení neziskových organizací, kterým 
není lhostejná transparentnost a s ní 
související veřejná prospěšnost. Stále je 
možné se k němu připojit.

Pěkné léto, pěknou dovolenou!
MAREK ŠEDIVÝ, 

PREZIDENT AVPO

Společné prohlášení neziskových 
organizací podporujících 
legislativní zakotvení statutu 
veřejné prospěšnosti

ROZ
HOVOR

http://www.avpo.cz/clanek/1510/619/zpravy/spolecne-prohlaseni-neziskovych-organizaci-podporujicich-legislativni-zakotveni-statutu-verejne-prospesnosti/
http://www.neziskovky.cz
mailto:avpo@avpo.cz
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Poděkování
Občanské sdružení Iu-

ridicum Remedium (IuRe, 
www.iure.org) by touto 

cestou chtělo poděkovat Advokátní 
kanceláři Tomáš Rašovský (www.ras-
ovsky.cz) za významnou pomoc, kterou 
pro bono sdružení poskytla. Právníci 
kanceláře pracovali pro IuRe v rámci 
odborné činnosti pracovní skupiny 
Ministerstva spravedlnosti. IuRe, jako 
lidskoprávní organizace zaměřená na 
právní pomoc sociálně znevýhodněným 
a dlouhodobě se věnující exekucím, 
byla ministerstvem přizvána do pra-
covní skupiny pro přípravu novely 
exekučního řádu. Vzhledem k erudici, 
kterou AK Rašovský v problematice má, 
je expertní činnost AK Rašovský pro 
sdružení IuRe nenahraditelná. Věříme, 
že se i díky pomoci AK Rašovský po-
vede do novely exekučního řádu pro-
sadit změny, jež IuRe navrhuje a které 
směřují k zamezení excesů v rámci 
exekučních řízení.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IURIDICUM REMEDIUM

Velmi příjemný 
dýchánek
Ve středu 15. června od 19.00 ho-
din se v pražském areálu Habrovka 
uskuteční benefiční koncert na pod-
poru rané péče. Na koncertě zahrají bez 
nároku na honorář skupiny Rudovous 
a Neočekávaný dýchánek. Zakoupením 
vstupenky v minimální hodnotě 150,- Kč 
podpoříte udržení poskytování služby 
rané péče v Praze, Středočeském, Par-
dubickém a Ústeckém kraji. Celý večer 
bude moderovat dvojice herců divadla 
Inventura Josef Fojt a Martin Vošmik. 
Více informací o koncertě naleznete 
na www.ranapece.eu, nebo na face-
bookovém profilu Střediska pro ranou 
péči Praha. 

JIŘÍ KUBALÍK, 
STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PRAHA, O. P. S.

Akce cihla letos už
podvanácté

Již podvanácté se pořádá Akce cihla, 
při níž si můžete zakoupit benefiční 
cihličky a pomoci tak integraci handi-
capovaných občanů do společnosti. 
Letošní výtěžek pražské Akce cihla 
bude použit na stavbu nové chráněné 
dílny v obci Davle, kde najdou pracovní 
uplatnění handicapovaní lidé při výrobě 
nakládaných sýrů a utopenců s názvem 
Dobroty s příběhem.

Letošní ročník bude tradičně 
provázet řada zajímavých kulturních, 
společenských nebo sportovních do-
provodných akcí. V neděli 19. června 
sportovní odpoledne zejména pro děti 

ve Františkánské zahradě v Praze a 
od 22. do 24. července v chráněném 
bydlení v obci Slapy otevře své brány 
všem návštěvníkům kulturní festi-
val Cihlafest, kde se představí řada 
divadelních či hudebních souborů 
a skupin. Série doprovodných kulturních 
akcí bude pokračovat ještě 4. září 
benefičním divadelním představením 
Shirley Valentine v Divadle Palace 
v Praze na Václavském náměstí.

GABRIELA ŠTĚPÁNKOVÁ, 
PR AKCE CIHLA, PRAHA

FOTO: AKCE CIHLA

Vybírá se nový projekt
Nadace PROMĚNY uzavřela příjem 

žádostí v grantové výzvě Městský 
prostor 2010-2011 vyhlášené loni 
v září. Sešlo se 52 projektů na obnovu 
veřejných ploch 
zeleně z 50 měst 
z celé České repub-
liky. Z celkového 
počtu podaných 
žádostí je 33 z 
českých měst, 
19 z moravských. 
Nejvíce žádostí, 
celkem 9, pochází 
z Moravskoslezského kraje, následují 
Praha, Středočeský a Ústecký kraj. 
Odezvu měla výzva i v pěti krajských 
městech; Prahu reprezentuje sedm 
městských částí. Vítězný projekt 
vybere nadace do konce letošního 
roku. Jeho realizaci podpoří během 
následujících tří let grantem do výše 
25 mil. Kč a dá se očekávat v letech 
2012-2014.

PETRA HRUBOŠOVÁ, 
NADACE PROMĚNY, PRAHA 9

ILUSTRAČNÍ FOTO: NADACE PROMĚNY

Nadace Vodafone 
rozdělí pět milionů 
korun

Celkem 5 000 000 korun rozdělí 
Nadace Vodafone v rámci již 6.  kola 
grantového programu Vpohybu mezi 
neformální skupiny a neziskové projek-
ty vedené mladými lidmi. Během pěti 
let své existence rozdělila Nadace Vo-
dafone mezi neziskové projekty po celé 
ČR více než 80 milionů korun.

„Grantovým programem Vpohybu 
chceme podporovat samostatnou ini-
ciativu mladých lidí a komunit, v nichž 
žijí. Cílem programu je pomáhat 
mladým lidem rozvíjet společenskou 
zodpovědnost a kreativitu,“ říká ředitel 
Nadace Vodafone Ondřej Zapletal.

Do programu Vpohybu se mohou 
hlásit skupiny mladých lidí ve věku 
do 26 let nebo neziskové organizace, 
v jejichž vedení se angažují lidé do 
30 let. Hlavním cílem programu je za-
pojit mladé lidi do rozvoje komunity, 
podpořit jejich kreativitu a komunikační 
a organizační dovednosti. Jimi vypra-
cované projekty se mají zaměřovat na 
některé z potřeb místní komunity nebo 
řešení jejích problémů. 

Základní informace o Vpohybu 2011
v roce 2011 bude mezi žadatele • 
rozdělena částka 5.000.000 Kč

minimální ani maximální výše grantu • 
není stanovena
financování až do 100 % nákladů • 
projektu
doba realizace - od jednodenních • 
akcí až po 12 měsíců, ve výjimečných 
případech 24 měsíců
veškeré podrobnosti a náležitosti • 
k přihlášce naleznou zájemci na 
www.nadacevodafone.cz
Zájemci o grant Vpohybu mohou 

podat přihlášku včetně příloh, jako jsou 
výroční zprávy neziskových organizací 
či doporučení garanta, do 30. června, 
a to e-mailem i poštou či osobně 
v podatelně Vodafone v Praze.

JANA HÁJKOVÁ, 
VODAFONE CZECH REPUBLIC, PRAHA 1

Otevřený dopis 

Poděkování 
brněnských Romů 
(nejen) české 
veřejnosti

My, brněnští Romové, bychom 
alespoň takto ze srdce poděkovali všem 
dobrým a aktivním lidem, kteří nejen nás 
přišli podpořit 1. května 2011 do Brna 

a vyjádřili tak spolu s námi, že se nám 
nelíbí, co neonacisté dělají, jak přemýšlí 
a že nesouhlasíme s pochodem, navíc 
v ulicích, kde bydlí převážně národnos-
tní menšiny a sociálně znevýhodnění 
lidé. Společně jsme ukázali, že se jich 
nebojíme. Děkujeme za tak velkou pod-
poru od Čechů, lidí mladých, starých 
i lidí dalších národností. Velmi si toho 
vážíme! I mnozí naši předci, převážná 
většina moravských Romů a Sintů, 
umřeli v koncentračních táborech, 
a proto nechceme, aby se tato doba 
opakovala. Chceme chránit budoucnost 
našich dětí a vnuků!

Děkujeme také všem organizátorům 
a lidem, nejen z iniciativy Brno blokuje, 
kteří protestní akce pomáhali zorganizo-
vat, za to, že svým přístupem, vedením, 
slogany pomohli tomu, že se vše udrželo 
v duchu slušnosti a nenásilnosti. 

Děkujeme i všem veřejným au-
toritám a osobnostem, které protesty 
podpořili, jmenovitě však těm, kteří se 
i osobně a z vlastní vůle zúčastnili, panu 
Liškovi, Kocábovi a dalším. Je nám 
však velmi líto, že z brněnských poli-
tických zástupců nás nepřišel podpořit 
prakticky vůbec nikdo.  

ELIŠKA BIKÁROVÁ, MARIE RICHTROVÁ, 
EVA MALÍKOVÁ, BOŽENA HORVÁTHOVÁ, BRNO

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.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb hledá

KOORDINÁTORA REGIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

V rámci veřejné zakázky MPSV přijme Národní centrum nového kolegu/ kolegyni do 
pražského týmu. 

Hledáme schopného manažera, který bude koordinovat proces transformace ve 
13 krajích, dovede vést a motivovat tým pracovníků v regionech, poskytovat metodické 
konzultace a dokáže řídit práci expertní pracovní skupiny na úrovni krajů na základě 
pokynů MPSV. Koordinátor úzce spolupracuje s projektovým týmem Národního 
centra, předkládá výsledky činnosti region. týmů a provádí průběžné konzultace 
výstupů s MPSV.

Úspěšný kandidát má:
ukončené VŠ vzdělání;• 
minimálně 3 roky relevantní praxe v oblasti sociálních služeb;• 
koordinační zkušenosti s projekty financovanými strukturálními fondy • 
EU;
praxi s řízením týmu nebo pracovníků v regionech minimálně 2 roky;• 
zkušenost s organizací seminářů a přednáškovou činností;• 
dobrou obeznámenost s problematikou transformace služeb sociální • 
péče, kvalitou a dostupností sociálních služeb;
zkušenost s metodickou činností;• 
schopnost samostatného rozhodování a odpovědnosti;• 
rozvinuté komunikační a prezentační • dovednosti;
dobrou znalost práce na PC (Excel, Word, Power Point, Internet atd.);• 
aktivní ŘP.• 

Více informací najdete na: www.trass.cz nebo na tel. 739 548 443.

Pokud Vás pracovní nabídka oslovila, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis 
nejpozději do 10. 6. 2011 na e-mailovou adresu: 
petra.senohrabkova@3pconsulting.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb je součástí individuálního projektu 
odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR Podpora transformace sociálních služeb

http://www.iure.org
http://www.ras-ovsky.cz
http://www.ras-ovsky.cz
http://www.ras-ovsky.cz
http://www.ranapece.eu
http://www.nadacevodafone.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.trass.cz
mailto:petra.senohrabkova@3pconsulting.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.

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

kurzyotevřené
Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na červen - červenec 2011
6. 6. 2011 Vedení týmů v neziskové 
organizaci 
- PaedDr. Olga Medlíková
Skutečně týmová práce znamená vět-
ší efektivitu i příjemnější pracovní 
prostředí. Naučte se tedy identifiko-
vat situaci ve vašem pracovním týmu 
a nalézat způsoby rozvoje týmové práce. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4487.html

7. 6. 2011 Zvládání problematic-
kých situací a lidí v práci lektora/
konzultanta 
- PaedDr. Olga Medlíková
Podle motta Konflikt existuje, pou-
ze když ho připustíme, se můžete na-
učit používat techniky pro zvládnutí 
problematických situací a orientovat 
se v zátěžových situacích. Vyzkouší-
te si je a získáte návod, jak se s nimi 
vypořádat. Posílíte si profesionalitu 
a rozvinete schopnosti práce s dynami-
kou skupiny. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3702.html

8. 6. 2011 Rétorika - pomoc či 
zbraň? 
- MgA. Jitka Sedláčková
Schopnost mluvit a domluvit se má pro 
většinu z nás zásadní význam. Působit 
svou mluvou dobře a úspěšně na naše 
okolí přitom nemusí být vůbec složité. 
Naučíme vás používat řeč jako nástroj 
pro jednoduchá a jasná sdělení, pomocí 
kterých se snadno „domluvíte“. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4512.html

9. - 10. 6. 2011 Práce na standar-
dech kvality sociálních služeb 
- PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Dozvíte se, co od poskytovatelů poža-
duje Zákon o soc. službách 108/2006 
Sb. Poznáte požadavky inspekcí kvality 
sociálních služeb a podmínky zařazení 
sociální služby do Registru poskytova-
telů sociálních služeb. Seznámíte se se 
standardy kvality s důrazem na kritická 
kritéria. Kurz je akreditován MPSV. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4391.html

13. 6. 2011 Motivace a demotivace 
ovlivňují nejen pracovní výkon 
- Jana Tikalová M. A.
Ujasněte si rizika a faktory, které ovlivňu-
jí vaši práci a výkonnost. Mezi ně patří 
mimo jiné motivace a její zdroje. Zjistí-
te, jak funguje motivace u vás a u jed-
notlivých typů lidí. Zanalyzujete si vlast-
ní motivační program a dozvíte se, jak 
zabránit, snížit či odstranit demotivaci. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/

cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4339.html

14. 6. 2011 Komunikace s klientem 
v poradenství 
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Také tento kurz je určen pro pracovníky 
sociálních služeb a pomůže vám nalézt 
nejvhodnější formu řízeného individuál-
ního rozhovoru, orientovat se při iden-
tifikaci problému klientů, porozumět 
hranicím při přebírání odpovědnosti 
za vlastní jednání a jednání klienta, zo-
rientovat se v poradenství užívaných 
psychologických metodách apod. Kurz 
je akreditován MPSV. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4342.html

15. 6. 2011 Dokumentace 
v sociálních službách podle Stan-
dardů kvality sociálních služeb 
- PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
Pomůžeme vám zorientovat se ve stá-
vající formě a nastavení systému vedení 
dokumentace sociální služby. Porozumí-
te povinnostem pro vedení dokumenta-
ce dle zákona o sociálních službách a zá-
kona o ochraně osobních údajů. Budete 
schopni vytvořit životaschopný systém 
manažerského informačního prostředí 
v organizaci práce pro cílovou skupinu 
registrované sociální služby. Zbavte se 
zbytečných „papírů“! Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4362.html

16. - 17. 6. 2011 Personální mana-
gement 
- Mgr. Zuzana Richterová
Za úspěchem každé společnosti sto-
jí její lidské zdroje; náboru, motivaci 
a hodnocení pracovníků je proto třeba 
věnovat náležitou pozornost. Díky to-
muto kurzu získáte základní představu 
o nastavení hodnotícího a rozvojového 
procesu ve společnosti. Také posílíte své 
dovednosti v oblasti personálního řízení. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4520.html

20. 6. 2011 Finanční řízení nezisko-
vé organizace 
- Mgr. Petr Vrzáček
O financích v neziskové organizaci se 
nemusíte bavit, nicméně je musíte ří-
dit lépe než kterákoliv jiná, na tvorbu 
zisku zaměřená organizace. Proto je 
nutné znát optimální podobu nastave-
ní finančního systému a získat přehled 
o hlavních fázích finančního řízení. Mů-
žete si i vyměnit stávající zkušenosti 
o úskalích finančního řízení NO v ČR. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4344.html

21. - 22. 6. 2011 Nenásilná komuni-
kace aneb Emoce v komunikaci 
- Blanka Junová
Interaktivní seminář vycházející z potřeb 
účastníků vám umožní procvičit si různé 
techniky, což převažuje nad jednostran-
ně prezentovanou teorií. Naučíte se po-
mocí komunikace rozvíjet schopnost 
porozumění na emoční úrovni a nalézt 
cesty pro společnou domluvu. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4506.html

28. 6. 2011 Individuální fundraising 
- Bc. Hana Prchalová
Nabízí se vám získat přehled jednotli-
vých metod individuálního fundraisin-
gu, nastartovat jeho plánování, odhalit 
použitelné metody s ohledem na klien-
ty organizace či uživatele jejich služeb 
a připravit se na pozitivní i negativní 
stránky individuálního fundraisingu. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4158.html

30. 6. 2011 Rozpoznání manipulace 
a obrana proti ní 
- PaedDr. Olga Medlíková

S manipulací se setkáváme v pracovním 
i osobním životě. Díky tomuto semináři 
se naučíte rozpoznávat projevy manipu-
lativního chování a pochopíte jeho dů-
vody. Naleznete a definujete si vlastní 
nástroje obrany proti manipulaci. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4521.html

21. 7. 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 s podti-
tulem Pracuj moudřeji, ne více!, je sice 
určen pro všechny, kteří se chtějí naučit 
hospodařit s časem, ale přednostně jej 
doporučujeme vedoucím pracovníkům, 
asistentkám manažerů a „prvoliniovým“ 
pracovníkům. Pochopíte, jak důležité je 
plánovat čas. Smysl time managemen-
tu 4. generace, jak volit priority, kde na-
jít časové úspory, jak posilovat kondici 
a mnoho dalších užitečných rad. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3544.html 

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte se spolutvůrci našich kurzů
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
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http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4391.html
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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

kalendář akcí
Pobyt s kurzem angličtiny nejen 
pro seniory
Kdy: 4. - 9. 6. 2011
Kde: Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Kurz je určen pro chronické začá-
tečníky a velmi mírně pokročilé. 
Cena: 3690,- Kč. Více informací: 
http://www.dcshk.cz

III. Benefiční koncert Odpoledne 
s dechovkou
Kdy: 4. 6. 2011, 15.00 hod.
Kde: Myslibořice, zámecký park stře-
diska
Pořadatel: Diakonie ČCE - středisko 
v Myslibořicích
Na koncertě vystoupí dechová hudba 
Dubňanka. Záštitu převzala předsed-
kyně Poslanecké sněmovny ČR Miro-
slava Němcová. Výtěžek zdvojnásobí 
Nadace Divoké husy a bude z něj za-
koupeno sprchovací křeslo pro klien-
ty. Během koncertu si též můžete za-
koupit výrobky klientů. Více informací: 
http://www.domovmysliborice.cz 

Víkend se slámou a hlínou
Kdy: 10. - 12. 6. 2011
Kde: Ivanovice na Hané
Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Přednášky a víkendové workshopy 
s tématikou navrhování a realizace pa-
sivních a nízkoenergetických domů 
z přírodních materiálů. Praktická část: 
10. - 12. 6. 2011 - hliněné omítky 
z místní hlíny a recyklovaných vepřovic 
na různé povrchy, příprava a aplikace 
směsí jádrových omítek, vzorky finál-
ních omítek pro interiér, vzorky hlině-
ných a vápenných omítek pro exteriér 
+ konzultace k projektům účastníků. 
Přednášky pro veřejnost: 10. 6. - Vyu-
žití slámy ve stavebních konstrukcích 
- vlastnosti slaměných balíků a kon-
strukční systémy v příkladech, zku-
šenosti z realizovaných staveb, work-
shopů a kurzů; Srovnání pořizovacích 
a provozních nákladů pro pasivní dům, 
návratnost investice. 11. 6. - Svépo-
mocná stavba nízkorozpočtového „pa-
sivního“ domu z přírodních a recyklo-
vaných materiálů - jak na to levně 
a zdravě, stavební řízení, žádost o do-
taci; 11. 6. - Stavba a zkušenosti z pro-
vozu pasivního domu centra Veronica 
Hostětín.
Na přednášky a víkendové kurzy je nut-
né předem se přihlásit. Více informací: 
http://hostetin.veronica.cz/408/pla-
novane_akce/832

Ekofestival 2011
Kdy: 16. 6. 2011
Kde: Praha
Pořadatel: Zelený kruh
Jak už napovídá sám název festiva-
lu Jak se z města volá, tak se z lesa 
ozývá, rádi bychom upozornili na ak-
tuální problémy nejen v ochraně les-
ních ekosystémů. Během konání fes-

tivalu se bude prezentovat více než 
25 organizací z celé ČR, které pro-
střednictvím zajímavých aktivit infor-
mují návštěvníky o různorodých pro-
blémech životního prostředí. V rámci 
programu budou připraveny také hry 
a zábavně vzdělávací aktivity pro děti 
i dospělé, budou nabízeny ekologicky 
šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade 
a také lokální produkty. Více informací: 
http://www.zelenykruh.cz/cz/ekofes-
tival/ekofestival-2011/

Divadelní soubor Verdis v Praze
Kdy: 16. 6. 2011
Kde: Praha 2
Pořadatel: Zelený kruh
Divadelní soubor Verdis Brno (Vero-
ničí divadelní soubor) ve spolupráci 
s asociací ekologických organizací 
Zelený kruh – uvede v obnovené svě-
tové premiéře a současně v třetí der-
niéře původní divadelní hru Broučci 
– pohádku se špatným koncem. Hra 
pohlíží na problém kůrovců na Šumavě 
z úplně jiného konce. Více informací: 
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/
divadelni-soubor-verdis-v-praze/

VII. diecézní setkání seniorů 
a jejich přátel
Kdy: 18. 6. 2011
Kde: Hradec Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Program: 9.00 - 9.20 - Modlitba in-
spirovaná texty Hebrejské Bible a do-
provázená židovskými písněmi; 9.30 
- 10.15 - Izrael - výzva pro židovsko-
křesťanské vztahy?, Lucia Faltýnová 
MA, bývalá ředitelka mezinárodních 
programů, Centrum pro studium židov-
sko-křesťanských vztahů v Cambridge 
(Velká Británie); 11.15 - 13.00 - Pro-
gram ve skupinkách. Uvedení do sym-
boliky hebrejského písma - P. Mgr. Vác-
lav Loukota; Biblické tance - Ing. Irena 
Březinová; Putování na nejposvátněj-
ší místa Svaté země - Mgr. Veroni-
ka Čepelková; 13.00 - 13.30 - přesun 
do kostela Nanebevzetí Panny Marie; 
13.30 - Bohoslužba - hl. celebrant 
P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem. Více in-
formací: http://www.dcshk.cz

2. florbalová Octopus benefice
Kdy: 19. 6. 2011
Kde: Hala Sparty, Praha - Letná
Pořadatel: Octopus - Asociace pro 
vzdělávání, sport a kulturu 
Soutěžit se bude o hodnotné ceny 
a nebude chybět ani bohatý dopro-
vodný program. Aktivní účast na tur-
naji umožní sponzorům posílit vztahy 
v rámci svého pracovního kolektivu, 
prezentovat svou společnost prostřed-
nictvím reklamních bannerů a infor-
mačních materiálů a navázat osobní 
kontakt s ostatními partnery asocia-
ce přímo na místě. Cílem akce je zís-
kat dostatek finančních prostředků na 
letní předligové soustředění tělesně 

postižených členů asociace a také na 
výjezd na mezinárodní turnaj ve flor-
balu na elektrických vozících, jenž pro-
běhne v srpnu tohoto roku v Nizozemí. 
Více informací: http://www.asocia-
ceoctopus.cz

Arbor Vitae 2011
Kdy: 30. 6. - 9. 7. 2011
Kde: Orlovy
Pořadatel: Užitečný Život, o.s. 
Máme odvahu snít? O čem doopravdy 
sníme? Jakou cenu pro nás mají sny? 
Máme odvahu za nimi lézt do korun 
stromů? S kým se o ně dokážeme po-
dělit? Co všechno se dá prožít za devět 
dní? Arbor Vitae je 12. ročníkem zážit-
kového kurzu, který je otevřen i lidem 
s tělesným postižením. Vycházíme 
z metodiky Prázdninové školy Lipni-
ce, k jejímž poznatkům přidáváme své 
vlastní více než desetileté zkušenosti 
ze zážitkové pedagogiky a integrace. 
Více informací: 
http://www.arbor-vitae.cz/

Puťák - zážitková dobrovolnická 
akce
Kdy: 1. - 15. 7. 2011
Kde: Sázava u Pelhřimova
Pořadatel: ROZRAZIL, o.s. 
Překročíš pár představ o tom, „co 
všechno nejde“, prožiješ na vlastní 
kůži velké příběhy, nevyspíš se, pár-
krát zmokneš, užiješ si 14 dní v příro-
dě, poznáš mnoho cest a lidí na nich, 
uděláš mnohé nejen pro sebe. Putov-
ní tábor pro děti „s postižením“. Shá-
níme ještě někoho nového, nejlépe 
kluka. Tábor je napůl putovní, bydlí se 
v tee-pee. Program je trochu ve stylu 
zážitkové pedagogiky. Více informací: 
http://www.rozrazil.cz

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
- I. turnus
Kdy: 9. - 16. 7. 2011
Kde: Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Cena: dospělí - 3250,- Kč; studenti: 
3000,- Kč; děti do 15 let: 1850-2950,- 
Kč (dle počtu dětí); děti do 3 let: 
400,- Kč Informace a přihlášky: Bis-
kupství královéhradecké Diecézní 
centrum pro seniory Velké nám. 35, 
500 01, Hradec Králové
 tel.: 495 063 661 mob.: 737 215 328 
e-mail: dcs@diecezehk.cz. 
Více informací: http://www.dcshk.cz

Pobyt u moře pro harmonii těla 
i duše
Kdy: 12. - 23. 7. 2011
Kde: Řecko – Thassos – letovisko 
Potos
Ubytování: Apartmány a studia se na-
cházejí v zahradě, ve dvou budovách 
pouhých 10 m od moře s písčitou 
pláží. Vzdálenost do centra letovis-
ka je cca 150 m. Stravování: vlastní, 
možnost dokoupení servírovaných 
večeří v místní restauraci. Doprava je 
zajištěna luxusním klimatizovaným 
busem s WC. Program: Cvičení 5 tibe-
ťanů, tantrické masáže vonnými ole-
ji, harmonizace čaker, tibetské mísy, 
mandaly, základy numerologie, tarot, 
práce s kyvadlem, terapie. Cena po-
bytu: dospělý 7990,- Kč, dítě na při-
stýlce do 15 let 3990,- Kč, dítě bez 
lůžka do 6 let 2990,- Kč. Více informa-
cí: http://www.anael.iprostor.cz

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

http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/832
http://www.zelenykruh.cz/cz/ekofestival/ekofestival-2011/
http://www.zelenykruh.cz/cz/akce/divadelni-soubor-verdis-v-praze/
http://www.asociaceoctopus.cz
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4522.html
http://www.dcshk.cz
http://www.domovmysliborice.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.arbor-vitae.cz/
http://www.rozrazil.cz
mailto:dcs@diecezehk.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.anael.iprostor.cz
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Dva druhy lobbingu
Karel Firla ve svém příspěvku pří-

tomným pětadvaceti ředitelům ne-
ziskových organizací připomněl, co 
lobbing je. Hned na úvod rozdělil 
lobbing na dva proudy – informační 
a legislativní. Informační lobbing vyu-
žívá argumentaci, pracuje s analýzami 
a studiemi při prosazování konkrétních 
zájmů, kdežto v legislativním lobbingu 
jde o informování těch, kteří odpovídají 
za tvorbu zákonů, vyhlášek a vládních 
rozhodnutí.

V ČR se vyplatí 
o lobbingu nemluvit

Zajímavé bylo srovnání, jak je lob-
bing regulován a vnímán veřejností 
ve Spojených státech, Velké Británii 
a Evropské unii. K tomu, jak je to u nás, 
Karel Firla dodal: „V Česku takřka nee-
xistuje povědomí o tom, co lobbing je. 
V médiích dokonce naleznete pasáže 
typu »popírá obvinění z lobbingu«, jako 
by byl lobbing trestný čin.“ Podle Karla 
Firly je to způsobeno netransparentnos-
tí českého prostředí, stavem současné 
morálky ve společnosti a neexistence 
jasných směrnic a norem. Mnoho or-
ganizací, firem i jednotlivců proto raději 
než lobbista používají označení projek-
tový manažer.

Praktické nástroje 
lobbingu

Nejúčinnější formou je osobní setká-
ní. K tomu je třeba se dobře připravit 
a pracovat s průzkumy, studiemi a ana-
lýzami, které se specificky a účelově 
vztahují k dané problematice. Důleži-
té je také promyšlené využívání všech 
typů médií, výhodné je pořádat seminá-
ře, kulaté stoly nebo konference. Mohli 
bychom sem také zařadit spojování se 
za účelem prosazování společných zá-
jmů.

Jak vypadá ideální 
lobbista/tka

Lobbing je práce jako každá jiná. Aby 
se dařila, je závislá na osobnosti člově-

ka, který ji vykonává. Pro lobbing jsou 
klíčové vlastnosti jako samostatné roz-
hodování, rozvážnost, analytické schop-
nosti, schopnost improvizace a flexibili-
ta. Ze schopností jsou to znalosti z dané 
problematiky, znalosti zásad chování, 
komunikační dovednosti, v mezinárod-
ních aktivitách je nezbytná znalost ja-
zyků.

O lobbingu 
je třeba mluvit

Pokud chceme, abychom při vy-
slovení slova lobbing nepociťovali 
negaci, zklamání a nedůvěru, je tře-
ba neustále vysvětlovat, co skutečný 
lobbing je a co je jeho náplní. Několik 
dní po debatě účastníci napsali svoje 
dojmy. I z nich bylo jasné, že před 
debatou k lobbingu přistupovali 
jinak. Ředitelka jedné z přítom-
ných neziskovek popsala: „Při pre-
zentaci jsem si ujasnila mnohé. Ten, 
kdo chce něčeho dosáhnout, pře-
svědčit ostatní o tom, že jeho 
myšlenka nebo postup jsou správ-
né, nesmí ztrácet trpělivost, musí být 
dobře připravený a flexibilní. Nesmí 
se nechat odradit, když vše na po-
prvé, na podruhé ani na potřetí ne-
vyjde podle jeho představ. Může 
zhodnotit situaci, hledat cestu, kte-
rá povede k jeho cíli, i když bude 
delší, než předpokládal.“ Ta samá 
ředitelka dodala: „Včera jsem slyšela 
v rozhlase zprávy - mluvili o lobbisto-
vi. Opravdu to znělo jako nadávka. Ale 
kdo za to může? Kdyby se lobbisté 
u nás řídili etickým kodexem platným ve 
Velké Británii, jistě by slovo lobbista 
mělo jiný zvuk. Budu v nejbližších le-
tech raději používat projektový mana-
žer.“

Jiná z účastníků debaty potvrdila, 
že debata přinesla cenné informace: 
„Vzpomenu si na Karla Firlu kdykoliv 
budu potřebovat někoho nebo něco 
ovlivnit. Už se nebudu cítit trapně - a to 
je pro mne velmi důležité. Za to jsem 
mu velmi vděčná. Budu to již brát jako 
součást našeho poslání, jako legitimní 
činnost.“

MAREK ŠEDIVÝ, 
AVPO/NEZISKOVKY.CZ

Lobbing je řemeslo
Na začátku května se v Konírně Poslanecké sněmovny 
uskutečnilo první letošní fórum ředitelů neziskových 
organizací. Jeho hostem byl Karel Firla, akreditovaný lobbista 

Evropského parlamentu. Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové, která 
byla osobně přítomna, se debatovalo o prosazování zájmů a o lobbingu.

seriál

Tehdy byla hlavním způsobem ko-
munikace řeč. Většina lidí byla negra-
motná, neexistovala masmédia, ale 
v demokratickém Řecku se o všem hla-
sovalo. Někdo tedy musel občanům 
sdělit vše podstatné a vyložit otázky pro 
hlasování. Řečník (rétor) věnoval mno-
ho času obsahu a formě svého proje-
vu, protože chtěl lid pro svou myšlenku 
nadchnout. Díky verbálním projevům 
mohli být politici úspěšní, či naopak. 
O významu takového projevu svědčí 
i to, že se až do 18. století člověk ozna-
čoval jako homo loquens (z latinského 
slova loquor – hovořím), tedy člověk 
mluvící.

Dějiny výuky rétoriky
První rétorská škola byla založena 

v Athénách v roce 427 př. n. l. sicilským 
velvyslancem Gorgiásem z Leontin. 
Slavným řečníkem byl poté Démosthe-
nés a mezi další významné osobnosti 
patřil Sókratés, Platón, Cicero, a pře-
devším řecký myslitel Aristoteles, kte-
rý zformuloval řadu dodnes platných 
principů rétoriky. V 5. a 4. století př. n. 
l. působili v Řecku také sofisté (z řecké-
ho sofistai - učitelé moudrosti) - učitelé 
a filosofové, kteří obcházeli města a pro-
fesionálně vyučovali rétorice, případně 
vystupovali u soudů. V Římě promlou-
vali také významní řečníci a učitelé ré-
toriky - Cornelius Tacitus, Marcus Fabi-
us Quintiliánus. O významu rétoriky se 
dočteme i v různých filosofických smě-
rech a náboženstvích, ať už se jedná 
o buddhismus, islám nebo křesťanství.

Po založení Karlovy univerzity v Pra-
ze se na ní přednášel předmět mluvo-
krása. Mezi naše mistry slova řadíme 
Jana Husa a Jana Ámose Komenského. 
O několik století později se v dobách ná-
rodního obrození projevilo umění rétori-
ky Josefa Dobrovského a Josefa Jung-
manna.

Rétorika většinou slouží k pozitivním 
cílům, ale bývala i zneužívána... stačí 
vzpomenout na jiné mistry slova, jaký-
mi byl Adolf Hitler, Josif Vissarionovič 
Stalin nebo Fidel Castro.

Umění mluveného 
projevu

V přetechnizované době se potřebu-
jeme vrátit k jednoduchému sdělení, 
které využijeme stejně tak v soukromí 
jako v zaměstnání. Rétorika se stala 
také velmi důležitou manažerskou dis-
ciplínou.

Motto interaktivního semináře, který 
pořádají Neziskovky.cz, zní: Člověk kři-
čí, protože má dojem, že ho ten druhý 
neslyší.

Naučíte se v něm používat řeč jako 
nástroj pro jednoduchá a jasná sdělení. 
Posílíte si vlastní schopnost argumen-
tace, naučíte se trefně reagovat, najít 

přiměřenou míru sebevědomí, nebát se 
prosadit názor, umět si vystavět obhajo-
bu, najít v týmu tzv. společnou řeč, lépe 
si vzájemně porozumět, nenechat se 
manipulovat, ale ani nepřeceňovat své 
postavení.

Při projevu před skupinou poslucha-
čů je důležité se s nimi sžít, přičemž je 
nutné věřit obsahu svého projevu, ne-
boť právě o něm potřebujeme poslu-
chače přesvědčit. Upřimně a otevřeně, 
prostřednictvím pozivního a vstřícné-
ho přednesu. Vyžaduje to dostatečnou 
přípravu, neboť zaujmout lze bohatými 
myšlenkami, podanými v logickém sle-
du, prostě a přirozeně.

„Rétorika mě baví - je to jednoduché,“ 
říká lektorka kurzu MgA. Jitka Sedláč-
ková. „Začala jsem poslouchat lidi ko-
lem sebe a pozorovat je. Divili byste se, 
kolik lidí má problémy s vyjadřováním. 
Necháme se odbýt na úřadě, u dokto-
ra, na třídní schůzce. Umluví vás pojiš-
ťovák, dealer... Máte problém hovořit 
s nadřízeným a u podřízených nemáte 
autoritu. Jste ve vedoucí funkci, ale ne-
rad hovoříte na veřejnosti a tiskovka je, 
jako byste se chystali k zubaři. Vše se 
dá dostat na přijatelnou úroveň, řečník 
z vás asi nebude, ale budete v pohodě 
a bez stresu, když se po vás bude po-
žadovat nějaké verbální stanovisko. Po-
kusím se dát vám několik cenných rad, 
které jsem posbírala na své cestě réto-
rickým životem.“

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV JITKY SEDLÁČKOVÉ

MgA. Jitka 
Sedláčko-
vá je exter-
ní trenérkou 
společnos-
ti DEVELOR 
Czech, pe-
dagožkou na 
VOŠ herec-
ké v Praze 
a v angažmá v Divadle Pod Pal-
movkou. Pochází z rodiny PhDr. 
Marie Sedláčkové – profesorky 
českého jazyka na FFUK v Praze. 
Vystudovala DAMU – obor Čino-
herní herectví. Po dobu jednoho 
roku spolupracovala s agenturou 
Westminster, kde vedla semináře 
o rétorice určené pro zaměstnan-
ce státní správy na všech pracov-
ních pozicích včetně manažer-
ských, vedla také kurzy rétoriky 
pro seniory. Moderovala televiz-
ní pořady Prima jízda a Lampár-
na. Specializuje se na vzdělává-
ní v oblasti rétoriky, komunikace 
a moderování.

Rétorika – pomoc, 
nebo zbraň?
Hlavním komunikačním nástrojem člověka je řeč. Umění řeči - sdělovat 
druhým vlastní myšlenky - se říká rétorika a pochází již z dob antického 
Řecka.

slov
níček

Rétorika
Rétorika (z řeckého slo-

va rhésis – řeč) je nauka 
o verbálním projevu, věda, 
která pojednává o mluvení 
a o umění mluvit, jenž 

vede k řečnickému mistrovství. Leckdy se 
tedy označuje i jako věda o řečnictví. Ved-
le gramatiky a dialektiky se jednalo o jed-
no ze tří původních svobodných umění (tzv. 
trivium), které se vyučovalo ve středověku 
na univerzitách, ale vzniklo již ve starověku 

v Řecku. Rétorika bývala jednou z nejváže-
nějších věd hned po filozofii, označované 
jako královna věd. 

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE



6 SVĚT NEZISKOVEK 6 / 2011

30. 6. 2011 Nadace Preciosa
veřejné otevřené výběrové řízení (grant) 
na podporu humanitárních a sociálních projektů
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3102
Kontakt: marcela.vojtiskova@preciosa.com; 
info@nadace.preciosa.cz; 
483 415 111; 488 115 384
Adresa: Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

30. 6. 2011 Nadace Vodafone
Vpohybu
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/
zdravotní/humanitární,vzdělávání, volný čas, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2808
Kontakt: hana.lukacova-ext@vodafone.com; 
776 971 677

průběžná uzávěrka
Garris, a.s. 
Aktivní využití volného času, výchova a vzdě-
lávání
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2420
Kontakt: suchardova@garris.cz; 225275215
Adresa: Bozděchova 7, 150 00 Praha 5

průběžná uzávěrka
Euroregion Labe
Fond malých projektů
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, vzdělává-
ní, volný čas, regionální/komunitní rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2426
Kontakt: klara.pavlickova@euroregion-elbe-labe.
eu; 475 221 564
Adresa: Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem

Nezisková organizace
Jak lze přesně rozpoznat, co v neziskové or-
ganizaci (občanské sdružení) patří k hlavní čin-
nosti? Např. jestliže je ve stanovách určeno, že 
poslání je výuka a rozvoj nějaké konkrétního 
sportu či bojového umění (dále jsou v bodech 
určeny hlavní úkoly – zvyšování úrovně znalos-
tí a schopností, zvyšování odborné způsobilosti 
učitelů, vytváří vhodné podmínky pro tréninky, 
zabezpečuje tvorbu a rozvoj svých vlastních 
materiálních a finančních zdrojů).
a) Jak přesně musí být ve stanovách určeny 
příspěvky členů – nutná výše? Nebo stačí jen 
účel?
b) Tyto členské příspěvky se uvádějí do výkazů 
zisků a ztrát a poté se odečtou v DPH nebo se 
neuvádějí?
c) Pokud je ve stanovách, že členové výboru ne-
musí platit příspěvky, ale přesto je platí – je toto 
již zdanitelný příjem? 
d) Patří do příjmů z hlavní činnosti i příjem 
z pořádání stáží, ukázkových hodin apod.?
e) Mohou členové dávat tomuto sdružení dary, 
které jsou osvobozeny od darovací daně?

Odpověď:
V případě občanských sdružení jsou základ-
ním dokumentem ke stanovení hlavní čin-
nosti jednoznačně stanovy, čím pečlivěji 
a jednoznačněji jsou stanovy v tomto bodu 
zpracovány, o to jednodušší je potom posouze-
ní z daňového i účetního pohledu.
a) Předpokládám, že dotaz má souvislost 
s osvobozením těchto příspěvků od daně 
z příjmů právnických osob v souladu s § 19 
odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „ZDP“). Toto ustanovení jako 
podmínku pro osvobození stanoví pouze to, 
že se musí jednat o členské příspěvky podle 
stanov, jiná podmínka stanovena není. Roz-
hodující je tedy opět úprava ve stanovách 
a tomu odpovídající forma či výše členských 
příspěvků. Možností tak např. může být ve sta-
novách pouze stanovit, že členské příspěvky 
budou vybírány a jejich konkrétní výše bude 
stanovena samostatně pro každý rok např. na 
členské schůzi apod.
b) Výkaz zisku a ztrát je účetní výkaz, který 
nemá s DPH prakticky žádnou souvislost. Člen-
ské příspěvky představují příjmy (výnosy) ob-
čanského sdružení, a proto budou součástí to-
hoto výkazu. Z pohledu DPH platí, že členské 
příspěvky nepředstavují úplatu za zdanitelné 
plnění, a nejsou proto předmětem DPH. Plnění, 
které nejsou předmětem daně, se do daňového 
přiznání k DPH vůbec neuvádějí.
c) V tomto případě bude záležet na konkrétní 
úpravě stanov, ale obecně je možné konstato-
vat, že pokud stanovy neupravují povinnost čle-
nů výboru platit příspěvky, nebudou v případě 
jejich placení naplněny podmínky podle § 19 
odst. 1 písm. a) ZDP, protože se nebude jednat 
o členské příspěvky podle stanov občanského 
sdružení. Potom by se jednalo o zdanitelný pří-
jem.
d) Jestliže ve stanovách je jako cíl sdru-
žení uvedena výuka a rozvoj bojového 
umění či sportu, potom do hlavní činnosti podle 
mého názoru jednoznačně patří také pořádání 
stáží a ukázkových hodin. Příjmy z těchto akcí 

potom budou posuzovány jako příjmy z hlav-
ní činnosti a z pohledu zdanění bude nutné 
postupováno v souladu s § 18 odst. 4 písm. 
a) zákona o daních z příjmů a § 18 odst. 6 ZDP.
e) Osvobození od darovací daně je z pohle-
du občanských sdružení vymezeno zejména 
v § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převo-
du nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
Od darovací daně je osvobozeno bezúplatné 
nabytí majetku právnickou osobou se sídlem 
v tuzemsku nebo na území jiného evropského 
státu, založenou nebo zřízenou k zabezpečová-
ní činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy 
a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývo-
je, vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, eko-
logie, ochrany opuštěných zvířat nebo ohrože-
ných druhů zvířat, tělovýchovy, sportu a požární 
ochrany, je-li bezúplatné nabytí majetku určeno 
na zabezpečování uvedené činnosti. Pokud je 
bezúplatně nabytý majetek použit nebo poskyt-
nut na jiné účely, nárok na osvobození zanikne. 
Za těchto podmínek tedy mohou členové sdru-
žení dary poskytovat a tyto dary budou od daně 
darovací osvobozeny, musí se tedy jednat o dar 
na zabezpečování činnosti v oblasti tělovýcho-
vy nebo sportu a tento dar musí být na tento 

účel také použit. I tyto dary je ale nutné uvést 
v daňovém přiznání k darovací dani, a to v ter-
mínu podle § 21 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, 
tj. do 30. ledna následujícího roku.
Ještě poznámku k případné možnosti uplatně-
ní poskytnutých darů jako nezdanitelné částky 
u členů sdružení v souladu s § 15 odst. 1 ZDP. 
Protože se bude jednat o dar na účely sportovní 
a tělovýchovné, budou podmínky pro uplatnění 
tohoto odpočtu splněny, je nutné ale upozornit 
na možnost aplikace institutu zneužití práva, 
jak je vymezen i v některých judikátech Nejvyš-
šího správního soudu ČR, typicky sp. zn. 7 Afs 
115/2004-47 ze dne 19. 1. 2006. Nepředpo-
kládám ale, že by se jednalo o tento případ.

Doplňující otázka:
V dotazu byla chyba – u bodu B měla být uve-
dena daň z příjmu právnických osob - pak tedy
b) Tyto členské příspěvky se uvádějí do výkazů 
zisků a ztrát a poté se odečtou v DPPO nebo se 
do výkazu neuvádějí?

Odpověď:
Ano, je to tak, pokud se jedná o členské pří-
spěvky, které splňují podmínky osvoboze-
ní podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP, jedná se 
o příjmy které budou součástí příjmů ve výkazu 
zisku a ztrát a v daňovém přiznání budou tyto 
příjmy vyloučeny ze základu daně na řádku 
č. 110 jako příjmy osvobozené od daně.

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

po
radna Vaše dotazy Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

K účasti na projektu se hlásí z vlastní vůle 
a na dobrovolnictví se mohou podílet dvěma 
způsoby. 

„Skupinové akce ve všech krajích probí-
hají v předem vybraných dnech, organizace 
jsou vybírány ve spolupráci se zaměstnanci 
a jsou schváleny Fórem dárců. Je zajištěna 
doprava, občerstvení a případně i pracov-

ní pomůcky,“ vysvětluje Bohdana Horáčko-
vá, ředitelka komunikace Skupiny ČEZ, jejíž 
útvar má celorepublikový projekt na staros-
ti. „V případě individuálního dobrovolnictví 
si může každý zvolit jakoukoliv organizaci 
ve svém okolí, kterou osobně zná, a přihlá-
sit ji ve Fóru dárců ke schválení s údaji a in-
formacemi, jak chce pomoci. Dopravu si pak 
jednotlivec zajišťuje sám. Odpracovaný je-
den den v roce ve prospěch potřebným mají 
účastníci proplacený zaměstnavatelem, jako 
by byli na svém pracovišti.“

Štafeta pomoci
Již v roce 2008 se „pilotního“ projektu zú-

častnilo 331 zaměstnanců, pomohli 53 ne-
ziskovým organizacím v rámci 46 dobrovol-
nických dnů. Pracovali například v  Dětském 
centru ARPIDA v Českých Budějovicích, asi-
stovali při zájmových aktivitách seniorů, po-
máhali v Domově sociálních služeb ve Slati-
ňanech, dělali doprovod dětem na ekofarmu, 
pracovali ve středisku pomoci ohroženým dě-
tem ROSA v Kladně, trávili čas s tělesně po-
stiženými ve středisku Exodus v Třemošné,
pracovali v koňském útulku S.O.S. pro koně 

v Miřkově či pomáhali romským dětem 
z Dobré vody u Toužimi s úkoly.

Někteří působili v Koterově na Dětském 
ranči Raneček, kde sdružení Jitřenka zajišťu-
je hiporehabilitaci pro postižené děti.

„Na Ranečku bylo moc fajn, byla to pří-
jemná změna po každodenní práci v kance-
láři,“ říká Eva Fenclová. „Když jsem zjistila, že 

můžeme pomáhat v přírodě, u 
koní a budou z toho mít užitek 
hlavně děti, bylo rozhodnuto.“

V dalších dvou letech kro-
mě rychlé pomoci po niči-
vých povodních na Jesenicku 
a Liberecku pomáhali zaměst-
nanci také v neziskových or-
ganizacích na Moravě, ale 
například i v chomutovském 
Podkrušnohorském zooparku 
či v Dětském domově v Maš-
ťově.

Letos v dubnu se zapojili 
zaměstnanci ČEZ z Ústeckého 

kraje a v květnu z Moravskoslezského, Olo-
mouckého a Zlínského kraje. 

Jedním z pomocníků v Charitním domě 
sv. Václava v Ostravě – Heřmanicích byl 
i Martin Blecha, zaměstnanec ČEZ ICT Ser-
vices. „Již v loňském roce jsem se projektu 
Čas pro dobrou věc zúčastnil,“ uvádí. „Ten-
krát jsem natíral plot v zahradě Dětského 
centra Domeček. Pomohli jsme při sekání 
a úklidu rozsáhlé zahrady, která se nachází 
nedaleko charitního domu.“ 

Oceněný úspěch
„Od vzniku projektu se do něj zapojilo 

celkem 1217 firemních dobrovolníků Sku-
piny ČEZ, kteří po celé republice pomáhali 
v desítkách veřejně prospěšných organiza-
cí,“ dodává Bohdana Horáčková.

Společnost ČEZ byla v listopadu 2010 již 
posedmé vyhlášena v České republice podle 
absolutního objemu rozdělených prostředků 
v žebříčku TOP Filantrop největším firemním 
dárcem roku.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV SKUPINY ČEZ

Čas pro dobrou věc

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/

Investování do 
podílových fondů 
Podílové fondy jsou alternativou pro ty, kteří chtě-
jí zhodnotit své volné prostředky, ale nemají chuť, 
čas a zkušenosti investovat přímo. Fond shromaž-
ďuje peněžní prostředky od veřejnosti a používá je 
ke společnému investování a navenek vystupuje 
jako jediný velký investor. Pro podílníka je to poho-
dlná cesta, jak participovat na vývoji trhu, aniž by 

musel sám sledovat ceny akcií, komodit, dluhopisů 
a dalších instrumentů. Zároveň získá přístup k in-
vestičním příležitostem, ke kterým by se se svojí 
individuální výší investice nedostal a možnost lépe 
rozložit riziko, než kdyby investoval sám do jednot-
livých titulů. Stačí si pouze stanovit požadovanou 
míru rizika a časový horizont a zvolit vhodný fond.

MGR. MILOSLAV ZÁBOJNÍK,
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA J&T  
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Finanční okénko

partner rubriky

Energetici se zapojují do každodenního veřejného dění nejen svou profesí, ale 
neváhají aktivní formou pomáhat i ve svém okolí. Dárcovství času je součástí 
společensko-odpovědných aktivit Skupiny ČEZ. Již čtvrtým rokem dobrovolníci 
z řad zaměstnanců tráví v rámci filantropického projektu Čas pro dobrou 
věc jeden den v roce dobrovolnickou prací ve vybraných veřejně prospěšných 
organizacích. 

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3102
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2808
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2420
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2426
mailto:marcela.vojtiskova@preciosa.com
mailto:info@nadace.preciosa.cz
mailto:hana.lukacova-ext@vodafone.com
mailto:suchardova@garris.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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anketa
Naše sdružení nachá-

zí nové dárce spíše 
osobně, elektronická komu-
nikace je ale skvělým po-
mocníkem pro udržování 
kontaktu s nimi. Elektronic-
ké zázemí je nedocenitelné 
– pravidelně aktualizované 

webové stránky, možnost informovat veřejnost 
o našich akcích prostřednictvím e-mailu, pohotové 
odpovědi na e-mailové dotazy, nejnověji také strán-
ka na facebooku. To vše nejen spoří peníze, ale také 
pomáhá budovat obraz spolehlivé, transparentní 
a vstřícné organizace, jakou se snažíme být.

ZDENKA BUREŠOVÁ,VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ, 
SDRUŽENÍ NERATOV, O.S., BARTOŠOVICE V ORL.H.

FOTO: SDRUŽENÍ NERATOV, O.S

Tuto formu fundraisin-
gu hojně využívám 

a mám s ní dobré zkušenos-
ti a odezvy. Touto formou se 
podařilo získat pro organiza-
ci např.  hmotné dary, inzer-
ci projektu, stavební úpravy 
a práci architektky. Předat nad-

šení a přesvědčení, že váš projekt stojí za podporu, 
lze i elektronicky. Nenechám se odradit mlčením 
z druhé strany, a pokud mám opravdu o spolupráci 
zájem, opakovaně zkouším případného dárce kontak-
tovat. Mám pravidlo, že se každý týden pokusím kon-
taktovat pět nových potencionálních partnerů projek-
tu. Není to ubíjející, mám přehled a občas to vyjde!

MGR. LENKA ŠPANIHELOVÁ,
ŘEDITELKA, MATURUS, O. P. S., PRAHA 4

FOTO: MATURUS, O. P. S., PRAHA 4

Domnívám se, že on-line 
fundraising je stále dů-

ležitější forma získávání finanč-
ních prostředků pro podporu 
neziskového sektoru. Podle 
mého názoru tato forma jed-
nak umožňuje individualizo-
vat fundraising, tzn. získat pro-

středky na konkrétního člověka. A zároveň dovoluje 
oslovit velký počet potenciálních dárců - přispěvatelů. 
Ve světě moderních technologií a forem komunikace 
si již nedokáži představit, že by elektronický fundrai-
sing nebyl jedním z hlavních nástrojů pro získávání 
darů. 

MARTA PELLAR,
ŘEDITELKA, MÁME OTEVŘENO?, O.S., PRAHA 2

FOTO: MÁME OTEVŘENO?, O.S., PRAHA 2

Jakou máte zkušenost s „elektronickým“ fundraisingem?

Mobilita bez limitu
Handicapovaní řidiči mají v Autosalonu 
Klokočka k dispozici veškeré informace 
a služby potřebné k nákupu vozu a jeho 
úpravě podle druhu postižení. Komplex-

ní nabídka začíná už zajištěním přepravy do autosalo-
nu. Součástí konzultace je nejen výběr vhodného vozu 
a specifikace úpravy řízení, ale také možnosti financo-
vání včetně pomoci se zpracováním žádostí u poskyto-

vatele státního příspěvku. V Autosalonu Klokočka mají 
držitelé dokladu ZTP slevu z ceny nového vozu ve výši 
8 % a držitelé dokladu ZTP P slevu z ceny nového vozu 
ve výši 13 %. Součástí zvýhodněných služeb je 10% - 
20% sleva na pravidelné servisní práce a 5% sleva na 
originální náhradní díly a příslušenství. V rámci servis-
ní prohlídky je pravidelně prováděno měření tlumičů 
a emisní kontrola zdarma.

NAĎA MACHKOVÁ, 2MEDIA.CZ

FOTO: 2MEDIA.CZ

Sedmnáctá Cena 
Olgy Havlové
Prestižní cenu získala Věra Strnadová (foto) za celoživot-
ní angažmá ve prospěch lidí se sluchovým postižením. 
O sluch přišla po těžké nemoci v dětství. Dlouhodobě 
usiluje o zlepšování životních podmínek pro občany 
s postižením sluchu a odstraňování bariér zejména 
v oblastech komunikace, dopravy, ve zdravotnictví 
a v audiovizuálních médiích. Paní Strnadová ve svých 
aktivitách pokračuje přesto, že má v posledních letech 
vážné zdravotní pro-
blémy, které ji fyzic-
ky velmi omezují. V 
současné době je 
viceprezidentkou 
Asociace organiza-
cí neslyšících, ne-
doslýchavých a je-
jich přátel v ČR, kde 
též vede komisi pro 
skryté titulky a legis-
lativní komisi (jedná 
se o čestné funkce). 
Má velký podíl na 

prosazení obsahu zákona o komunikačních systémech 
neslyšících a hluchoslepých osob a uzákonění nové 
sociální služby, simultánního přepisu mluvené řeči. Ini-
ciovala a prosadila povinnost opatřovat českými titulky 
DVD z české produkce. Je autorkou jedenácti publika-
cí, které přispívají ke zvyšování porozumění veřejnosti 
ve vztahu k osobám s těžkým postižením sluchu.
„To, že mne lidé na Cenu Olgy Havlové nominova-
li a tato cena mi byla udělena, je pro mne signálem, 
že lidé moji práci potřebují a že ji oceňují,“ říká nosi-
telka letošní ceny. „Cena Olgy Havlové je vysoce 
prestižní ocenění, kterého si velmi vážím. Součas-
ně je to i závazek a motivace, abych lidem pomáhala 
i nadále.“

MONIKA GRANJA, 
VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ, PRAHA

FOTO: VDV

Diakonie spouští novou 
rodinu webů
Diakonie ČCE spustila v květnu 2011 nové společné 
webové stránky www.diakonie.cz, které díky vzájem-
nému propojení umožňují sdílení mnoha informací na-
příč středisky a školami po celé České republice. Rodi-
na webů, jak je systém nazýván, je výsledkem déle než 
roční spolupráce Diakonie ČCE se společností VIZUS.
CZ, která se podobný-
mi projekty zabývá již 
řadu let. 
„Na počátku bylo zadá-
ní zjednodušit, zkvalitnit 
a zlevnit celou komuni-

kaci vůči veřejnosti, proto-
že projektů a služeb Dia-
konie je obrovská řada a v 
nesourodé komunikaci se 
mnoho informací ztrácí,“ 

připomíná Martin Balcar, vedoucí oddělení vnějších 
vztahů z Diakonie ČCE. „Bylo škoda, když pozvánka na 
zajímavé akce visela jen na jediném webu konkrétní-
ho střediska. Nyní je možné různé pozvánky či inzeráty 
sdílet během pár vteřin a informace se pak dostávají k 
daleko širšímu okruhu čtenářů.“

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE, PRAHA 2
FOTO: DIAKONIE ČCE

Nadace Vodafone ČR má 
nové vedení
Novým ředitelem Nadace Vodafone, která patří mezi 
největší firemní nadace v ČR, se stal Ondřej Zapletal 
(36). Bohaté zkušenosti s vedením sociálně prospěš-
ných projektů si přinesl z neziskové organizace Člověk 
v tísni. V roli vedoucího působil od roku 2001 na misích 
v Afghánistánu, na Srí Lance a v Barmě a v roce 2010 
vedl programy humanitární a rozvojové pomoci pro 
jihovýchodní Asii, kde měl na starosti celkové řízení 
a koordinaci projektů. 
„Mou prioritou v Nadaci Vodafone bude další rozvoj 
unikátního a velmi úspěšného programu Rok jinak 
a dalších aktivit posilujících rozvoj občanské společ-
nosti a neziskového sektoru v České republice,“ řekl 

nový ředitel. „Chtěl 
bych, aby Nadace 
Vodafone byla in-
spirativním partne-
rem neziskovým 
organizacím a mla-
dým lidem, se kte-
rými spolupracuje, 
a přinášela i nadále 
jedny z nejkvalitněj-
ších a nejinovativ-
nějších programů, 
které jsou mezi fi-
remními nadacemi 

v ČR k vidění.
Novou koordiná-
torkou Nadace 
Vodafone se sta-
la Hana Lukáčová 
(29). Dříve půso-
bila zejména v ne-
ziskovém sektoru 
a v oblasti sociolo-
gického výzkumu. 
Pracovala jako 
fundraiser a pro-
jektový manažer 
v občanském sdružení Dům tří přání, které se zaměřuje 
na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám, podílela 
se na sociologických výzkumech ve společnosti GAC 
a v Národním institutu dětí a mládeže Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jako dobrovolník půso-
bila v řadě organizací zaměřujících se na pomoc znevý-
hodněným dětem. 

JANA HÁKOVÁ, VODAFONE CZECH REPUBLIC, PRAHA 10
FOTO: VODAFONE CZECH REPUBLIC

stalose

http://www.diakonie.cz
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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-manager-neziskove-a-prispevkove-organizace/
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
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Je půl šesté a sedíme v nadační kanceláři 
uprostřed Ostravy, váš pracovní den přitom 
rozhodně nekončí. Kde jste byl a jak jste se 
měl přesně před rokem?

Loni touto dobou jsme měli měsíc po otevření čes-
kého pavilonu na světové výstavě EXPO 2010, navíc 
po hlavní události – českém národním dni. Takže po 
stavu totálního vyčerpání přišla euforie, že výstava 
funguje, lidé se baví a pavilon se snad líbí. V podvečer 
jsem asi byl v pavilonu a vychytával drobnosti.

Jak vlastně vypadal „čínský“ pracovní den?
Vstával jsem v půl sedmé, abych byl v půl osmé 

v pavilonu, který se otevíral v devět hodin. Dost často 
jsem tam byl až do zavíračky, tedy do půl jedenác-
té večer. Dohlížel jsem na provoz pavilonu, obchodu 
a restaurace, směny, chování personálu, měl jsem 
také na starost přípravu významných akcí či plnění 
partnerských smluv.

Setkal jste se v Šangaji s nějakými 
neziskovými organizacemi?

Jelikož Čína a Šanghaj je jeden velký kapitalismus, 
tak neziskový sektor je tam myslím prozatím v plen-
kách. Dá se říct, že jsem žádné neziskové organizace 
nezaznamenal. Výjimkou byli dobrovolníci – dobro-
volnická služba je tam určitě velmi rozšířená, nicmé-
ně v jiném pojetí než jak ji známe ve střední Evropě. 
Dobrovolníci zkrátka musí. Je to pro vlast, pro jejich 
zemi, a proto bylo běžné, že dobrovolníků se hlásily 
tisíce. A určitě alespoň ti mladší to dělali s nadšením. 
Jednou jsem dokonce přednášel skupince čínských 
dětí, které měly tak od 12 do 14 let, a přijely na EXPO 
zkusit si pracovat, dobrovolničit, organizovat návštěv-
níky, pomáhat jim. Zároveň měly napsat o své čin-
nosti zprávu nebo reportáž, takže jsem jim poskytl 
i rozhovor. Stát se dobrovolníkem na EXPO bylo 
stejně jako o 2 roky předtím na olympiádě v Pekin-
gu velmi prestižní. Málokdo si uvědomuje, jak velká 
konkurence na trhu práce panuje ve vyspělých eko-
nomikách. Dobrovolnictví tak poskytuje skvělou praxi 
pro budoucí uplatnění.

Vraťme se z EXPO zpět na začátek kariéry. 
Pozoroval jste na sobě už třeba jako kluk 
na základní škole, že byste jednou mohl být 
jedním z lídrů neziskového sektoru?

Až na pár mých činností na základní škole jsem byl 
v té době hodně při zemi. Spíše jsem tíhnul k přízem-
ním věcem jako například finance, proto jsem šel na 
obchodní akademii a potom na Vysokou školu ekono-
mickou do Prahy. Takže vztah k neziskovému sektoru 
jsem si vybudoval až samotnou praxí, kdy jsem se za-
čal podílet na mnoha zajímavých věcech v kultuře.

Jaké byly první „neziskové“ krůčky?
Všechno začalo ve 2. ročníku vysoké školy, se tře-

mi kamarády jsme založili sdružení Nikolajka. Chtěli 
jsme propagovat sport jako alternativní zábavu pro 
studenty. Ti většinu času na kolejích tráví tím, že pobí-
hají po různých večírcích a párty. My jsme tuto jejich 
aktivitu částečně využili a na zajímavých večerních 

akcích jsme jim představili desítky netradičních spor-
tů, které si mohli na akcích přímo vyzkoušet a zjis-
tit, jak je dělat aktivně. Byl to opravdu široký průřez 
– od malých sportů, jako je fotbal freestyle, footbag, 
BMX, přes bojová umění jako thajský box nebo ka-
rate, Wing Tsung až po řekněme alternativnější věci 
typu diabolo, beatbox a moderní tance. 

Všechny ty sporty jste také předváděl?
Ne… na to jsme měli profíky z jednotlivých oborů. 

Těžištěm mé činnosti bylo moderovat akce a získá-
vat peníze.

Jak jste byl úspěšný?
První grant jsme získali přímo od školy, to nebylo 

až tak těžké. Tuším, že nám tehdy dali deset tisíc ko-
run. Pak to šlo různě. Ale největší grant, to byly řádo-
vě desítky tisíc korun, jsme paradoxně získali od jed-
né tabákové společnosti. Nijak na nás netlačili, třeba 
že by sportovci museli kouřit. Většinou jim stačilo, že 
jsme dali loga k pódiu.

Ve svém životopise mimo jiné uvádíte: Ředitel 
festivalu SOBOfest...

V roce 2007 se z těchto našich studentských ak-
tivit zrodila myšlenka uspořádat velký letní open-air 
festival, kde by se spojila moderní hudba a sport. Tak 
vznikl SOBOfest, letos připravujeme třetí ročník s de-
sítkou kapel a téměř dvaceti sporty.

Kolik jste jako ředitel dostával peněz?
První ročník byl hurá akce, všichni pořadatelé tam 

doslova nechali duši. Náklady byly 990 tisíc, což byla 
obrovská odvaha a investice, na straně výnosů byl na-
konec rovný milion, takže jsme měli prvních deset ti-
síc na další ročník.

Postupně jsme náš tým profesionalizovali – tedy 

tak, že každý dělá svou práci profesionálně, ale jako 
dobrovolník. Peníze se naopak snažíme dávat, pořá-
dáme benefiční zápas v lidském fotbalu, ve kterém se 
utkají hvězdy známé z televizních obrazovek. Výtěžek 
půjde dětem ze tří dětských domovů a jednoho staci-
onáře z okolí Sobotky, které na festival přijedou.

Jak daleká byla cesta ze Sobotky do 
Šanghaje? 

Po škole jsem začal hledat seriozní práci, jeden 
z konkurzů se vydařil, a tak jsem se stal součástí týmu, 
který připravoval EXPO 2010 v Šanghaji. Zaměstná-
valo mě ministerstvo zahraničních věcí a já jsem měl 
úžasnou příležitost v praxi skloubit dva obory, které 
jsem studoval, tedy regionalistku a veřejnou správu 
s event managementem. A mohl jsem hned po studi-
ích zorganizovat obří event pro státní správu, dokon-
ce ten největší na světě, potkat několik ministrů, vel-
vyslanců a zkrátka se otrkat ve velkém businessu.

A pak zpátky – proč vaše stopy nevedly do 
„rajské“ Sobotky, ale do průmyslové Ostravy?

Výběrové řízení na ředitele Nadace OKD mě zau-
jalo. Naše mise v Šangaji se pomalu chýlila ke konci, 
v srpnu 2010 jsem se na pár dní vrátil do Česka a ab-
solvoval dvoukolové výběrové řízení. Pak na mě ještě 
museli v Ostravě chvíli počkat – 19. prosince jsem při-
letěl a o den později už jsem byl na nadační správní 
radě, tehdy ještě jako host.

Po pěti měsících v Ostravě teď už můžete 
hodnotit…

První dojmy jsou úplně skvělé, jsem nadšený 
z práce, kterou nadace odvádí, ze spolupracovníků. 
Mám radost, že se můžu i kreativně realizovat. A také 
z toho, že nadace i ve skutečnosti funguje tak transpa-
rentně a veřejně prospěšně, jak to vypadá na papíře.

ROZ
HO
VOR

Nadace pro hloubku života 
Jen pár dní po svém návratu ze světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji, kde 

působil v pozici produkčního a zástupce manažera českého pavilonu, se stal 
osmadvacetiletý Jiří Suchánek ředitelem druhé největší firemní nadace v České 
republice. Jako šéf Nadace OKD se mimo jiné zaměřil na podporu zaměstnávání 
hendikepovaných lidí. Díky aktuálnímu programu Nadace OKD na cestách chce 
lidem v celé republice představit chráněné dílny tak, jak je zná jen málokdo.
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A co město? Lidé se z Ostravy spíše stěhují.
Je pravda, že Ostrava není nejvíc sexy místo v Ev-

ropě, kam by se každý toužil přestěhovat, ač tuto ná-
lepku má určitě částečně neprávem. Přistěhoval jsem 
se sem s přítelkyní a už jsme se s Ostravou sžili. Za-
čal jsem sportovat, chodit ven, lézt po Beskydech. 
Je tady spousta možností, kde sportovat, na okraji 
města úžasný Landek Park. Taky místní divadlo mě 
nadchlo, je hodně kvalitní. A samostatnou kapitolou 
jsou lidé, bezprostřední a upřímní.

Už jste fáral do podzemí?
Samozřejmě, a byl to pro mě velký zážitek. Hor-

nická činnost je pro naši generaci téměř neznámý 
pojem, který neumíme uchopit. Byl jsem uchvácený 
z toho, že kilometr pod zemí jsou kombajny a další 
obrovské důlní stroje, že se tam dá dýchat a pracovat 
v těžkých, ovšem lidských podmínkách. Taky mě pře-
kvapilo, jak je důl složitý organizmus, jak musí být jed-
notlivé činnosti provázány. Je to „vysoká dívčí“ v lo-
gistice, stavařině, inženýrství. Klobouk dolů.

Nadace si ještě před vaším příchodem zvolila 
jako hlavní prioritu pro letošní rok chráněné 
dílny. Překvapilo vás něco, když jste se s touto 
problematikou seznamoval?

Upoutal mě počet lidí, kteří v České republice 
s hendikepem žijí. Osob se zdravotním postižením je 
přes milion. Nejsou moc vidět, ale přitom si zaslou-
ží být součástí našeho světa. Uvědomil jsem si, že 
systém chráněných dílen propojuje strašně důležitý 
sociální účel, tedy integraci hendikepovaných s pod-
nikáním. Pro hendikepované lidi je chráněná dílna 
místem, kde se mohou realizovat a vydělat si na své 
živobytí a zároveň se kvalitativně posouvat tak, jak by 
to nebylo možné v sebelepším zařízení sociální péče.

Jaký mají chráněné dílny v Česku největší 
problém?

Když se na to ptám šéfů jednotlivých dílen, větši-
nou mě překvapí. Očekávám, že řeknou peníze, ale 
většinu z nich nejvíce trápí nedostatek času. Provozo-
vatelé dílen se těmto aktivitám často opravdu obětují 
a dělají je naplno, tedy alespoň ta poctivější část. Ve 
výčtu problémů pak samozřejmě následuje finanč-
ní nejistota. Chybí jim peníze na provoz a na udrže-
ní zaměstnanců či klientů, když třeba zrovna nema-
jí zakázky. Zároveň se jim nedostává peněz na další 
rozvoj. Je vidět obrovská chuť i dobré nápady, ale to 
se často nepotkává s realitou, která je bohužel krutá. 
A taky proto se snažíme pomoci udržovat i dále roz-
víjet dobré myšlenky a vytvářet podmínky pro vznik 
nových výrobních programů, pracovních míst i dílen 
samotných.

A naopak – jaké jsou největší klady systému 
chráněných dílen?

To, že na rozdíl od minulosti vůbec existuje. I když 
si myslím, že nejlepší variantou je integrace hendike-

povaných do běžné firmy na ote-
vřeném pracovním trhu, kde hendi-
kepovaní přijdou do styku s mnoha 
lidmi. Tam samozřejmě probíhá 
integrace nejlépe. Ale na druhou 
stranu si musíme přiznat, že větši-
na lidí toho není schopna. Proto je 
skvělé, že chráněné dílny tady jsou 
a dávají možnost těm, kteří se ne-
mohou začlenit, aby byli součástí 
nějakého kolektivu a mohli žít co 
nejhodnotnější život.

Můžu srovnávat s Čínou, kde je 
mnoho hendikepovaných oprav-
du na okraji společnosti. Je úplně 
běžné, že tam vznikají ústavy dale-
ko od civilizace. Na druhou stranu 

tam hraje daleko větší roli rodina, takže pokud je to 
pro příbuzné alespoň trochu možné, tak se o člověka 
s hendikepem postarají, celá rodina se složí na opera-
ci nebo se snaží jiným způsobem přispět.

Chcete provozovatelům jen rozdat peníze, 
nebo máte vyšší ambice?

Granty jsou jen první stupínek. Chtěli bychom troš-
ku změnit náhled lidí na chráněné dílny. Dnes si mno-
zí myslí, že v dílnách pouze plácají smutní lidé výrob-
ky z keramiky. My chceme veřejně ukázat, že mnohé 
chráněné dílny fungují jako dobře prosperující podni-
ky, a že tam, kde to funguje ekonomicky, tak je větši-
nou i lepší nálada, a to se zpětně odráží zase do vý-
sledků a taky do zdravotního stavu lidí. 

Takže bychom chtěli ukázat dobré příklady chrá-
něných dílen, kterým se podařilo zkombinovat soci-
ální účel s podnikatelským a motivovat i ostatní pro-
vozovatele, aby se zamysleli, jak svou dílnu posunout 
a dále zlepšovat.

Dalším bodem je pomoc s legislativou. V posled-
ních měsících se nejednou objevily zkazky o tom, že 
je třeba zrušit nebo výrazně omezit dávky pro hen-
dikepované. Chceme pomoci nastavit legislativu tak, 
aby byla příznivá pro ty poctivé a aby eliminovala ne-
poctivce, kteří zneužívají celého systému. A není jich 
málo.

Už jste některé chráněné dílny navštívil? Co 
vás tam překvapilo?

Určitě bych jmenoval dílnu Charity sv. Alexandra 
v Ostravě, která sídlí v areálu bývalého Dolu Alexandr. 
Tam právě umí skloubit manažerskou činnost s tím, 
že jsou schopni odvádět opravdové řemeslo, mají 
tam mimo jiné stolařskou dílnu. Je to důkaz, že i v ta-
kovémto provozu se dají dělat výrobky, které mají na-
prosto skvělou užitnou hodnotu, od běžného stolu až 
po kuchyňskou linku. 

Často myslím také na zmíněný ateliér na hudeb-
ní nástroje z Nové Vsi u Lomnice nad Popelkou. Tam 
mají krásný problém – mají pořád vyprodáno a jen 
kvůli omezeným kapacitám nejsou schopni vyrábět 
na sklad.

Nebo nově vznikající medodílna v Líšnici u Žam-
berku, kterou jsme také v letošním grantovém kole 
podpořili. Tam se ukazuje, že jedna rodina, která má 
dobré srdce, může mít obrovský vliv na celý region 
a za jeden rok jsou schopni pomoci stovkám klien-
tů. A mimo to se věnovat poměrně slušně i podnika-
telským aktivitám, přičemž výnos opět používají pro 
ostatní.

Medodílna, to zní moc zajímavě.
Vyrábějí med, produkty z medu, včelího vosku 

a samozřejmě i medovinu. Tu jsem zatím neochutnal, 
ale určitě nepohrdnu. Medodílnu i hudební dílnu totiž 
sebou letos bereme na hudební festivaly.

Můžete to nějak vysvětlit?
V červnu a červenci vyrazíme s nadačním stanem 

na festivaly a další akce pro veřejnost, kde předsta-
víme nadaci, s našimi kamarády divadelníky pobaví-
me děti a dáme prostor k prezentaci chráněných dí-
len. Naším cílem je ukázat pár dobrých příkladů, jak 
mohou lidé s hendikepem pracovat a bavit se, a to 
vše předvést běžnému publiku, které často ani neví 
o tom, že nějaké chráněné dílny existují. K tomu je 
české léto plné festivalů ideální.

Po třech letech od svého založení Nadace 
OKD naznačila, že chystá změny ve svém 
směřování. Už se ví, kam se bude nadace 
v příštích letech ubírat?

Mnoho věcí je ve stádiu rozpracovanosti a interních 
diskuzí, proto lze naznačit, ale nerad bych je komuni-
koval směrem k veřejnosti, na to čas jistě ještě přijde. 
Nicméně určitě bychom se chtěli věnovat dlouhodo-
bějším projektům, které budou mít víceletou kontinu-
itu. Počítáme s tím, že se budeme výrazně podílet na 
rozvoji moravskoslezského regionu, tam vždy bylo 
a bude těžiště naší práce. Nicméně bychom k tomu 
chtěli přidat i pár zajímavých inovativních celorepub-
likových projektů, jako byly v letošním roce chráněné 
dílny. Tím nepřímo říkám, že v jejich podpoře bude-
me pokračovat, i když možná ne ve stejné míře, ale 
určitě nechceme vyskakovat z dobře rozjetého vlaku.

Na začátku rozhovoru jste říkal, že už jako 
kluk jste byl hlavně ekonom. Jak to jde 
dohromady s charitativním posláním nadace?

Velmi dobře! V současné době máme nadační jmě-
ní v hodnotě přes 50 milionů korun. Každý rok roz-
dělíme desítky milionů, letos například kolem 60 mi-
lionů, takže je třeba o financích nějaký přehled mít. 
A je důležité vše vybalancovat se srdíčkem, kdy člo-
věk musí občas malinko potlačit tu svou emocionální 

stránku. Ač by si podporu zasloužilo daleko více pro-
jektů, tak zkrátka musíme vycházet z reálných podmí-
nek, kdy finanční zdroje jsou omezené. A v tu chvíli 
je třeba s chladnou hlavou zhodnotit priority, mož-
nosti, srovnat nabídku s poptávkou. Neziskový sektor 
je v podstatě jako kterýkoliv jiný, ač tam fungují jiné 
principy, tak systém nabídky a poptávky funguje uni-
verzálně všude.

Naše hornická nadace má pozoruhodné 
heslo: Život by měl mít hloubku. Co znamenají 
tahle slova pro vás?

Rozdávat. Nebýt tu jenom pro sebe. A uvědomit si, 
že svět je větší než moje kancelář, moje auto, moje 
koníčky, i než moje rodina. A zamyslet se nad tím, že 
když už jsme tu a jsme zdraví, tak je to obrovská de-
víza a je dobré se podělit a občas třeba jen malou po-
mocí někomu prospět. 

VLADISLAV SOBOL, MLUVČÍ OKD A NADACE OKD, OSTRAVA

FOTO: ARCHIV NADACE OKD
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NEWTON Media, a. s. 
ZDARMA - možnost využití monitorin-
gu médií pro členy AVPO
Na adrese neziskovky@neziskovky.
cz si můžete objednat  výpis zmínek 
o vaší organizaci v českých tištěných 
a internetových médiích i v televizi 
a rozhlasu od společnosti NEWTON 
Media 

NEWTON Media, a.s., jednička na stře-
doevropském trhu v oblasti monitorun-
gu a analýz médií, dodává v elektronické 
podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, 
časopisů), zpravodajských pořadů tele-
vizních a rozhlasových stanic, agentur-
ního zpravodajství a internetu. Na zá-
kladě zadání klienta sledujeme aktuální 
dění, inzerci, sociální sítě a zajišťujeme 
cenné informace a kvalitní podklady pro 
strategické plánování nebo tvorbu mar-
ketingových kampaní. S mediálními ana-
lýzami našich odborníků získají uživatelé 
užitečný nástroj pro komunikaci s médii 
a účinný prostředek kontroly mediálního 
obrazu firmy.
Obsah periodik získáváme z jednotlivých 
médií přímo od redakcí a vydavatelů na 
smluvním základě a zpracováváme jej na 
jednotnou platformu – archiv. Tento me-
diální archiv obsahuje více než 59 mil. 
článků v plném znění. Spojení archivu 
a špičkové vyhledávací technologie před-
stavuje na českém trhu velmi kvalitní ná-
stroj pro práci s mediálním obsahem. 
Odpadá návštěva knihoven a specializo-
vaných archivů. Už není potřeba ztrácet 
čas kopírováním a pořizováním přepisů. 
Každému, kdo potřebuje rychlou a poho-
dlnou rešerši, nabízí archiv prostřednic-
tvím webového rozhraní snadný přístup 
k celému obsahu z jakéhokoli počíta-
če připojeného k internetu. Informace 
je možné vyhledávat pomocí fulltextu 
a výsledky ukládat do některého z voli-
telných formátů pro snadnější další zpra-
cování. Pravidelní uživatelé mohou po 
registraci ukládat průběžně historii své-
ho vyhledávání nebo zvolit způsob indi-
viduálního účtování využívaných služeb 
a ušetřit tak další čas i náklady.

Kromě přístupu do mediálního archivu 
poskytuje společnost klasický monito-
ring (elektronická výstřižková služba na 
zadaná témata), mediální analýzy, krizo-

vou komunikaci, monitoring inzerce a re-
klamy, monitoring sociálních sítí a další 
služby. 
Při výběru služby či produktu je důleži-
té si uvědomit, k čemu se budou výstu-
py z médií používat a jak se s nimi bude 
dále pracovat. Ke sledování firmy, jejího 
managementu či konkurence je vhodný 
Media monitoring, který má různé formy 
výstupu. Ideálním řešením pro klienta 
je Internet media monitoring, moni-
toring médií poskytovaný prostřednic-
tvím webového rozhraní, které je uži-
vatelsky velmi přívětivé a jednoduché, 
s průběžnou automatickou aktualizací 
dat. Pro zasílání dat e-mailem doporu-
čujeme Media monitoring document, 
k analytické práci je vhodný Media mo-
nitoring software. Pokud si chce uživa-
tel sám a rychle vyhledávat důležité infor-
mace on-line, využije rozsáhlou databázi 
mediálních zpráv – Mediasearch.
Klientům, kteří se zajímají o to, proč se 
některé informace objevují v médiích, jak 
často a s jakým zabarvením, jak působí 
oni nebo jejich konkurent na veřejnost, 
je určena mediální analýza. Mediální 
analýza nabízí kvantitativní i kvalitativní 
grafické a statistické výstupy usnadňu-
jící strategické rozhodování. 

Společnost NEWTON Media, a.s., vám 
může nabídnout kompletní servis, 
tzn. sledování medializace vaší oso-
by, umožní vám včasnou připravenost 
na nepříjemné dotazy novinářů, ukáže 
vám, jak vás a vaši agenturu vníma-
jí nejen prestižní média, ale i lifestyle 
tituly. Díky profesionálnímu monitorin-
gu můžete sledovat a pružně reagovat 
na veškeré dění kolem vás a nebudete 
zaskočeni nečekanými událostmi. 

NEWTON Media, a. s., působí v České 
republice, na Slovensku a v Polsku. Pod-
poruje řadu neziskových organizací a za-
kládá si na firemním dárcovství.

Kontakty:

NEWTON Media, a. s.
Na Pankráci 1683/127, 
budova Gemin
140 00 Praha 4
www.newtonmedia.cz

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

• Zdravotní sestry 

• Paliativní péče 

• Snižování stigmatu zdravotně postižených 

• Hygiena, dospívání a sexuální výchova 

• Péče o dítě a matku 

Bližší informace o jednotlivých podporovaných 
oblastech a postupu při vyplňování elektronické 
žádosti naleznete na  www.jnjcz.cz

Podmínky podpory:

• Činnost organizace je prokazatelně veřejně 
 prospěšná a je v souladu s podporovanými    
 oblastmi;

• Podpořený projekt musí být realizován 
 na území České nebo Slovenské republiky;

• Organizace má minimálně tříletou historii 
 činnosti s měřitelnými výsledky; 

• Organizace je nevládní a nezisková; 

• Organizace má za poslední 3 roky auditované 
 a zveřejněné účetní závěrky; 

• Organizace zveřejňuje výroční zprávy 
 (min. poslední 3 roky);

• Organizace má webovou stránku a zveřejňuje  
 všechny základní dokumenty: 
 zakládací listinu, registraci, stanovy, seznam  
 pracovníků, kontakty, účetní závěrky 
 a výroční zprávy. 

Uzávěrka všech žádostí o podporu projektů 
na rok 2012 je 8. září 2011 v 17.00 hodin.

Společnost Johnson & Johnson, s.r.o. 
vypisuje grantové řízení pro výběr 
a podporu projektů v těchto oblastech:

http://www.newtonmedia.cz
http://www.jnjcz.cz
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V minulém fejetonu jsem se dotkl problematiky odpovědnosti 
v její obecné, celospolečenské rovině a v závěru jsem slíbil, že otázce odpověd-
nosti v prostředí neziskových organizací se budu věnovat v dalším čísle. Měsíc 
uplynul jako voda, takže jsem zpět i se slíbeným tématem. Tentokrát jsem se do-
konce s vědomím své odpovědnosti za svěřenou rubriku přinutil odevzdat text 
ještě před uzávěrkou.

Zatímco v komerční sféře je etické chování často považováno jen za jakousi 
nadstavbu, od neziskových organizací se samozřejmě očekává, že se budou etic-
kými zásadami řídit a aktivně je prosazovat. Klást na neziskové organizace vyšší 
etické nároky je jistě v pořádku, v tomto očekávání bývá ale často skryto čertovo 
kopýtko v podobě alibismu. Mnoho z nás má tendenci se z otázek etiky a odpo-
vědnosti vyvazovat tím, že občas podpoří nějaké to dobro, odešle DMS, koupí 
si klíčenku, klikne na tlačítko s nápisem „podpořte nás“ na webových stránkách 
s dojemnými obrázky hladovějících dětí nebo se prostě jen podepíše do předlože-
ného petičního archu. Takové drobnosti jistě stojí za hřejivý pocit, že jsme vykonali 
dobrý skutek, těžko ale můžeme mluvit o naplnění principů odpovědnosti. Takový 
dárce nebo signatář totiž často mívá o záležitosti, kterou podpořil, jen velmi po-
vrchní přehled, pokud vůbec nepodlehne jen chvilkovému působení televizního 
spotu nebo třeba půvabným pouličním naháněčkám.  

Dříve na nás útočily především pouliční kampaně a jen několik vyvolených orga-
nizací mělo přístup ke službě dárcovských DMS zpráv. Dnes jsou v kurzu přede-
vším elektronické formy fundraisingu. V poslední době jsem se zúčastnil několika 
prezentací, kde zástupci neziskových organizací - většinou ve spojení s renomo-
vanými IT firmami - představovali nová řešení, jak lze získat příspěvky od dárců 
pomocí webových aplikací. Hlavním imperativem pro tvůrce těchto nástrojů je, 

aby vše bylo co nejjednodušší a intuitivní. Dárce vlastně nemusí skoro nic, aplika-
ce pro něho dokáže vyhledat vhodnou organizaci, je ujištěn o tom, že organizace 
byla pečlivě prověřena administrátory projektu,  a poté si může vybrat z několika 
komfortních možností, jak přispět. S trochou nadsázky se dá říci, že jediná akti-
vita, která se po dárci požaduje, je, aby se smířil s úbytkem peněz na svém účtu. 
Není divu, že v tomto prostředí neziskové organizace příliš neprezentují své poslá-
ní, cíle a prostředky, jak jich chtějí dosahovat - na to zde prostě není prostor. Ve 
světě elektronického dárcovství probíhá tvrdý konkurenční boj o dárce, v němž 
vítězí především ten, jehož prezentace je podbízivější a emotivnější.

Za svou osobu musím říci, že mě mrzí, kolik neziskových organizací se soustře-
dí na to, aby co nejvíce vytěžily z takového druhu kampaní, místo toho, aby se sna-
žily o získávání dlouhodobých dárců a budování vztahů vzájemné důvěry s nimi. 
Neodsuzuji samozřejmě DMS zprávy a další formy elektronického dárcovství jako 
takové - zvláště v případě jednorázových kampaní, jako je vybírání prostředků na 
pomoc oblastem postiženým přírodními pohromami, jde o velmi vhodný a efek-
tivní způsob, jak rychle získat finance. Neziskové organizace by však měly tako-
vé nástroje používat uvážlivě a nehledat v nich spásu, pokud jde o jejich běžné 
financování.

Metody elektronického dárcovství nevedou dárce k odpovědnému rozhodování 
a v důsledku tak nepodporují zájem o neziskový sektor. Myslím si, že z hlediska 
dlouhodobého fungování by se měly naše neziskovky především snažit o navázání 
vztahů s dlouhodobými pravidelnými dárci. Takové vztahy ale nefungují přes DMS 
ani přes klikání na webové stránky. Jsou to vztahy založené na vzájemné známosti 
a důvěře a jejich budování samozřejmě stojí mnoho času a úsilí - odměnou je však 
podpora, na kterou se lze skutečně spolehnout.     AM

(Ne)chvála moderních forem dárcovství

Když jsem se před pár lety někde 
zmínila o sociálním podnikání, až 
na pár jedinců prakticky nikdo 
nevěděl, o čem je řeč. Nyní, v roce 
2011, se už o sociálním podnikání 
v určitých kruzích ví nebo se aspoň 
tuší, co by to mohlo být. O tento 
nový koncept se zajímá zejména ne-
ziskový sektor – je to vnímáno jako 
něco inovativního a zajímavého, 
co by mohlo vyřešit řadu problé-
mů naší společnosti. Jak to tedy se 
sociálním podnikáním je? O co se 
vlastně jedná? V čem nám to může 
pomoci a jaká rizika jsou s tím spo-
jena?

Milovníky definic odkážu na stránky 
www.socialni-ekonomika.cz. Lidsky řeče-
no, jedná se o podnikání, jehož účelem 
není primárně zisk, ale společenský pří-
nos. Zisk je ale žádoucí a zachází se s ním 
jinak než v klasické firmě. Sociální pod-
nik se má chovat slušně ke svým zaměst-
nancům i svému okolí a snaží se skloubit 
dohromady sociální, ekonomický i ekolo-
gický prospěch. Je jedno, co dělá a jakou 
má právní formu, důležité je, aby dodržo-
val určité hodnoty. Často zaměstnává lidi, 
kteří mají nějaké znevýhodnění a obtížně 
shánějí práci; není to ale podmínkou.

Paleta nových 
sociálních podniků

Na podporu sociální ekonomiky byla 
ustavena v roce 2009 Tematická síť pro 
sociální ekonomiku TESSEA. Jedná se 
o názorovou platformu, jejímž účelem 

je prosazovat koncept sociální ekonomi-
ky a sociálního podnikání v podmínkách 
ČR. Jejími členy je přes 180 organizací 
i jednotlivců. Mezi její aktivity patří kromě 
jiného i panelové diskuze, které se konají 
na regionálních úrovních a jsou zaměřeny 
na téma, jak rozhýbat sociální podnikání. 
Akce mívají velký ohlas a je vidět, že téma 
zajímá jak neziskový sektor, tak i veřejnou 
správu. 

Kromě TESSEA je v ČR ještě několik 
dalších subjektů, které se problematikou 
sociální ekonomiky zabývají. Významným 
hráčem je Svaz českých a moravských vý-
robních družstev, protože naše družstva 
bývala historicky předchůdci sociálních 
podniků. SČMVD propaguje a podporuje 
sociální družstva a spolupracuje s řadou 
mezinárodních organizací, protože druž-
stevnictví a sociální ekonomika jsou na 
úrovni EU spojité nádoby. Nemůžu opo-
menout ani Fokus Praha a jeho podporu 
modelu sociálních firem, které také sám 
provozuje. Jedná se o poměrně častou 
formu sociálního podniku v ČR. Původně 
jde o britský model zaměstnávání znevý-
hodněných osob. Další organizací aktivní 
v oblasti sociálního podnikání je Nadace 
VIA, která provozuje Akcelerátor Akade-
mie sociálního podnikání. Jedná se o asi-
stenční program na podporu sociálního 
podnikání NNO. V ČR působí také mezi-
národní organizace NESsT, která podpo-
ruje podnikání NNO tím, že jim poskytuje 
konzultace a školení v kombinaci s finanč-
ním příspěvkem. 

Pro vznik nových sociálních podniků 
je rozhodující mít možnost získat startov-
ní kapitál. Již 2 roky se mohou zájemci 

ucházet o finanční prostředky ze struk-
turálních fondů. Zatím bylo podpořeno 
53 projektů. Skutečný počet sociálních 
podniků je menší, protože řada z nich vy-
užívá možnost kombinace investičních 
a neinvestičních dotací a realizuje dva pro-
jekty. Bez dobře zpracovaného podnika-
telského plánu nelze tuto podporu získat 
a ani pak není vyhráno, protože pro soci-
ální podnikatele tím začíná obtížná cesta, 
aby se udrželi na trhu a prokázali svou 
udržitelnost.

Postřehy z praxe
V ČR jsou sociální podniky často spo-

jovány s úklidovými službami nebo za-
řízeními typu kaváren, cukráren či re-
staurací. Praxe je však mnohem bohatší. 
Najdeme mezi nimi výrobní i zpracovatel-
ské  podniky, digitalizační dílny, grafická 
studia či call centra. Stačí se podívat na 
stránky www.esfcr.cz, kde jsou zveřej-
něni úspěšní i neúspěšní žadatelé o do-
taci ESF na založení sociálního podniku. 
V současné době TESSEA připravuje prv-
ní ucelenější přehled sociálních podniků 
v České republice. Půjde o výsledek tele-
fonického šetření, které bylo provedeno 
call centrem 1.SDZP, které je samo sociál-
ním podnikem. Zajímavé je regionální roz-
ložení zájemců o sociální podnikání a jeho 
problematiku. Nejvíce aktivní jsou kromě 
Prahy hlavně Ústecký, Moravskoslezský 
nebo Zlínský kraj. Naopak Jihomoravský, 
Jihočeský kraj nebo kraj Vysočina moc 
aktivity nevykazují. 

Problémy, se kterými se setkávají soci-
ální podnikatelé, jsou velmi podobné těm, 

které mají „normální“ podnikatelé. Navíc 
jsou ještě často limitováni zdravotním 
nebo sociálním stavem svých zaměst-
nanců a přísnými podmínkami čerpání 
dotací, pokud je využívají. Mají potí-
že získat úvěr, protože v nich finanční 
instituce vidí rizikové klienty. Nejčastější 
chyby, kterých se začínající sociální pod-
nikatelé dopouštějí, je nedostatečná ana-
lýza trhu, podcenění marketingové stra-
tegie a někdy jim chybí jasné investiční 
záměry. 

Rozhodně nedoporučuji, aby se do za-
kládání sociálního podniku pouštěly ty 
NNO, které mají problémy a chtějí je ře-
šit touto cestou. Bude je to stát spoustu 
peněz, času, práce a nervů a v případě 
neúspěchu mohou ohrozit i svou vlastní 
organizaci. Pro část neziskového sekto-
ru se jedná o perspektivní cestu, protože 
tak získají nezávislé financování a větší 
svobodu. Pro některé klienty sociálních 
služeb je nástup do zaměstnání 
přirozeným završením jejich úspěšné in-
tegrace, protože se přerodí z klientů v za-
městnance a získají možnost žít plnohod-
notný život. 

Na závěr mne napadá obraz. Sociální 
podnikání je možné v dnešní době při-
rovnat ke křehké rostlince, spíše ještě 
k výhonku, který má naději vyrůst, do-
zrát a nést plody. Aby k tomu došlo, je 
potřeba ji zalévat a okopávat, aby mohla 
nést časem užitek. Vytvořme sociálnímu 
podnikání příznivé podmínky, aby mohlo 
společnosti pomáhat, protože v sobě po-
tenciál a schopnosti rozhodně má. 

PETRA FRANCOVÁ,
NOVÁ EKONOMIKA, O.P.S.

Pomalu, ale přece aneb Sociální podnikání v ČR

http://www.socialni-ekonomika.cz
http://www.esfcr.cz
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Neziskové 
organizace – 
vznik, účetnictví, 
daně  
ING. RŮŽENA MERLÍČKOVÁ 

RŮŽIČKOVÁ (NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Podává ucelený pohled na proble-
matiku institucí v neziskové sféře, 
a to především z pohledu účetnic-

tví, daní, vlast-
nických vztahů 
k majetku a způ-
sobu jeho nabytí, 
včetně návodu na 
řešení některých 
dosud nevyjasně-
ných okruhů čin-

ností tak, jak vyplynuly z praxe au-
torky. Publikace je rozšířena o nové 
účetní předpisy pro sféru příspěv-
kových organizací a návrhy oblastí 
vnitřních předpisů, které by organi-
zace měly mít zpracované pro řídící 
potřeby. Vše v souladu s právními 
předpisy platnými pro rok 2011.

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

Vedení lidí, 
týmů a firem
Praktický atlas 
managemen-
tu - 4., zcela 
přepracované 
vydání
JIŘÍ PLAMÍNEK (NA-

KLADATELSTVÍ GRADA)
Čtvrté vydání velmi úspěšného 
a dnes již klasického díla v oblasti 
managementu je zcela přepracova-
ným vydáním, téměř novou knihou. 
Autor, jeden z nejuznávanějších 
českých odborníků na manage-
ment a související oblasti, do ní za-
hrnul zhruba desetileté zkušenosti 
uplatňování teorie vitality v praxi. 
Jednotlivým tématům je věnován 
nový prostor podle důležitosti je-

jich vlivu na dosahování úspěchu 
při aplikaci ve firmách a institu-
cích. Autor text dále doplnil no-
vými příklady používání různých 
manažerských teorií v praxi a více 
provázal výklad s ostatní literatu-
rou v oboru. Forma atlasu ovšem 
naznačenou revoluci přežila: na 
většině dvoustran najdete vpravo 
obrazovou tabuli a vlevo souvise-
jící výklad. Publikace je vlastně 
průvodcem po světě podnikání. 
Snaží se ukázat, že i v oceánu 
manažerských pouček a teorií je 
možné se spoléhat na zdravý ro-
zum a dobré pochopení sou-
vislostí. Směs hutného obsahu, 
logické návaznosti a bohaté ná-
zornosti činí z knihy srozumitelný 
návod k úspěšnému řízení a pod-
nikání: vše, co si dnes přečtete, 
můžete již zítra začít používat 
v praxi.

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

Mentální mapo-
vání
TONY BUZAN (NAKLA-
DATELSTVÍ PORTÁL)
Svými MIND 
MAPS (myšlen-
kovými mapami) 
zavedl autor kni-
hy revoluční sys-

tém tvorby poznámek, který může 
pomoci rozvoji v řadě oblastí živo-
ta. Praktická příručka ukazuje, jak 
tento nástroj používat a jak ho vy-
užít k rozvoji kreativity, k hledání 
řešení každodenních problémů, 
ke stanovování cílů, k sebemoti-
vaci a k motivaci druhých a k tré-
ninku a zlepšení paměti. Kniha 
osloví zájemce o vlastní osobnost-
ní rozvoj, o rozvoj kreativity, 
o trénink a zlepšení paměti, o zkva-
litnění života.

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

Meritum 
Příspěvkové 
organizace 2011 
5. vydání 
DANUŠE 
PROKŮPKOVÁ, ALENA 
MOCKOVČIAKOVÁ, 
ZDENĚK MORÁVEK 

(NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER ČR)
Kniha je uceleným průvodcem fun-
gováním příspěvkových organizací 
v roce 2011.
Obsahuje komplexně zpracova-
né informace z oblasti práva, daní 
a účetnictví, přesně takové, které 
potřebují znát příspěvkové organi-
zace a jejich zřizovatelé.
V publikaci naleznete informace 
o fungování příspěvkové organi-
zace od jejího počátku, do případ-
ného zrušení, o vztahu se zřizova-
telem, o daňových povinnostech 
(včetně vzorů podání dle pravidel 
nového daňového řádu), o účetnic-
tví (povinnosti vyplývající z reformy 
účetnictví státu, návody a postupy 
k účtování tam, kde chybí legisla-
tiva). Meritum kromě výkladu ob-
sahuje konkrétní příklady z praxe, 
návody na výpočet daňových po-
vinností, postupy účtování, vzory 
dokumentů, formulářů a tiskopisů.
Součástí publikace je bezplatná 
průběžná aktualizace dostupná 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 uplat-
nit slevu 20 %, a to po předlože-
ní klubové karty v sídle naklada-
telství: U Nákladového nádraží 6, 
130 00 Praha 3.
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