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Na otázku, jak má komunikovat nezisková organizace, říká: „Upřednostni-
la bych otevřenost a cyklicky podávané informace. Ideální formou je třeba 
tento newsletter. Lidé by měli být pravidelně informováni o existenci, poslá-
ní a činnosti organizace a o tom, jaké připravuje novinky. Podle velikosti si 
může zvolit, zda bude newsletter vydávat jako měsíčník, čtvrtletník, pololet-
ník nebo jej zveřejní jednou za rok. Za zásadní považuji i webovou prezenta-
ci nebo výroční zprávy. Neziskové organizace sice mají omezený rozpočet, 
o to více mohou uplatnit kreativitu a nápaditost. Líbí se mi, pokud spolu ne-
ziskovky komunikují, a za důležité považuji také, pokud kooperují a snaží se 
společně působit na veřejnost. Neměly by vystupovat jako samostatně žijící 
jednotky, ale uvědomit si, že ve sféře, které se věnují, nejsou samy.“

Dne�1.�listopadu�2011�byla�odevzdána�
Petice�Ano�Charitě�včetně�podepsaných�
petičních�archů�předsedkyni�
Poslanecké�sněmovny�Parlamentu�ČR�
Miroslavě�Němcové,�která�by�měla��
s�výsledkem�petice�seznámit�poslance,�
kteří�budou�v�dohledné�době�hlasovat��
o�zákonu�o�jednotném�inkasním�místu.

Petice vznikla z obav před neuváženým 
zrušením odvodů části výtěžku z loterií na 
veřejně prospěšné účely, který v rámci vlád-
ního návrhu zákona schválili poslanci v prv-
ním čtení 20. září 2011. Tento návrh to-
tiž předpokládá, že odvod výtěžku přímo 
neziskovým organizacím bude nahrazen 
speciální loterijní daní. Firmy by kromě daně  
z příjmu ve výši 19 % odváděly 20 % z ob-
ratu a společnosti, provozují hrací auto-
maty, by navíc za každý automat zaplatily  
20 000 Kč. U výherních hracích automa-
tů a videoloterijních terminálů by dostaly  
70 % odvodů obce, které by je povolily, zbýva-
jících 30 % pak státní rozpočet. U kurzových 
sázek, kasin a dalších forem hazardu naopak.

Signatáři petice Václav Krása, předse-
da Národní rady osob se zdravotním po-
stižením ČR, Taťána Kuchařová, před-
sedkyně správní rady Nadace Taťány 
Kuchařové – Krása pomoci, Zdeněk Pšenica, 
předseda Folklorního sdružení České republiky  
a Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla 
Brno se snaží upozornit na hrozící kolaps fi-
nancování neziskového sektoru, který by při-
šel o miliardové příjmy, jenž nemá šanci z ji-
ných zdrojů jakkoliv nahradit. V konečném 
důsledku by to ochromilo stovky neziskových 
organizací, které působí v oblasti péče o soci-
álně potřebné, kultury, zájmové činnosti, eko-
logie, sportu a podobně. Pro mnohé by tato 
změna mohla mít existenční dopad. Jejich 
činnost je přitom často nezastupitelná, neboť 
pracují v sektoru, o který se stát neumí nebo 
není schopen sám postarat.

Pravidla pro zdanění hazardu by měla platit 
od ledna 2012, zbytek daňové reformy o rok 
později.

(ep)
Zdroj: www.AnoChArite.CZ  
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Petice�varuje�před�dopadem�zákona�o�loterii

roz
hovor

editorial

podzim je období, kdy se 
příroda ukládá ke spánku. 
Nám lidem bohužel žádný zimní spánek 
ani období vegetačního klidu dopřány 
nejsou. Přesto v přírodě paralelu pro život 
neziskových organizací najít můžeme. 
Podzim je totiž také obdobím, které je pestré 
a přináší spoustu barev. V životě neziskovek 
je to podobné. Během podzimních měsíců 
probíhá nejvíce konferencí, setkání, 
bilancuje se, předávají ocenění, hledají 
zdroje na další rok. Ze své palety se do 
této kompozice rozhodly několik tahů 
přimalovat i Neziskovky.cz s Asociací veřejně 
prospěšných organizací. V reprezentativních 
prostorách pražského Autoklubu uspořádaly 
třídenní akci nazvanou Dny lobbingu, 
skládající se z konference, navazujících 
kulatých stolů, workshopů  
a tréninků. Úspěch akce a pozitivní reakce 
účastníků pořadatele utvrdily v tom, že 
tématům souvisejícím s prosazováním zájmů 
je třeba se dále věnovat. Podrobnou reportáž 
ze Dnů lobbingu najdete na straně 10.
Další energii tomuto číslu dodává rozhovor 
s Ing. Bohdanou Horáčkovou, ředitelkou 
komunikace Skupiny ČEZ, která nejen 
nastínila, jak tato mamutí společnost 
přistupuje k tématům jako je podpora 
neziskového sektoru a dobrovolnictví, ale 
pojmenovala i několik užitečných zásad pro 
úspěšnou komunikaci.
Samozřejmě to není ani zdaleka vše, ale více 
už se do tohoto sloupku nevejde. Nezbývá 
tedy než Vás vyzvat: „Račte vstoupit!“

Aleš MráZek,
ZáStupCe ředitel neZiSkovky.CZ

vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky a čtenáři,

 Kabinet.Petra.Nečase.25..října.postavil.
do.čela.vládní.rady.pro.nestátní.neziskové.
organizace.ministra.práce.a.sociálních.věcí.
Jaromíra.Drábka.(TOP.09).

Posledním předsedou rady byl bývalý pre-
miér Jan Fischer. Svoji činnost rada sice neza-
stavila a její návrhy a informace předkládal vlá-
dě Petr Nečas, ale řada úkolů nebyla splnitelná 
bez jmenování jejího předsedy. Předsednictví 
jednoho z nejstarších poradních orgánů vlády 

(funguje od roku 1998) vláda určila ministrovi 
sociálních věcí jako vedoucímu resortu, který 
s významnou částí NNO v roli poskytovate-
lů sociální služeb dlouhodobě spolupracuje. 
Nově bude v radě trojice místopředsedů. Je-
den z nich bude zastupovat neziskový sektor, 
druhým bude zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva Monika Šimůnková a třetím jeden z mi-
nistrových náměstků. 

Zdroj: Čtk

Nový�předseda�Rady�vlády�pro�NNO

http://www.neziskovky.cz
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Karlínský 
bazárek

Po loňském úspěchu 
pořádá společnost Spolu dětem od 8. do 
10. 11. 2011 od 10.00 do 19.00 charitativní 
akci v Oáze Karlín v Praze 8. Koupí netradič-
ního levného dárku podpoříte vzdělání a ta-
lent dětí z dětských domovů a pěstounských 
rodin. Výtěžek z prodeje bude totiž použit na 
podporu projektů zaměřených na posílení 
znalostí, dovedností a na osobnostní rozvoj 
dětí a dospívající mládeže.

KRISTÝNA LIMANOVÁ, 
SPOLU DĚTEM, PRAHA

KPMG pro 
onkologicky nemocné

Společnost KPMG Česká republika v příš-
tích měsících podpoří činnost občanské-
ho sdružení Amélie, které poskytuje psy-
chosociální pomoc lidem s onkologickými 
onemocněními. Tuto organizaci si k dlou-
hodobější spolupráci vybrali celofiremním 
hlasováním samotní zaměstnanci mezi ně-
kolika organizacemi, které nejlépe prošly 
vzdělávacím programem ROK společně – 
KROK dopředu. „Zatímco ve finále posled-
ních dvou ročníků se naši zaměstnanci roz-
hodli podpořit organizace pečující o klienty 
s určitým tělesným či psychickým handica-

pem, letos bude pomoc směřovat organiza-
ci, která se na profesionální úrovni věnuje 
onkologicky nemocným lidem a jejich rodi-
nám. Činnost občanského sdružení Amélie 
vnímáme jako velmi důležitou, jedinečnou 
a v České republice nezastupitelnou,“ upřes-
nil výběr Pavel Závitkovský, Partner KPMG 
ČR odpovědný za CSR. „Dlouhodobé spolu-
práce s KPMG si velmi vážíme, protože její 
projekty v oblasti společenské odpovědnos-
ti jsou pro neziskové organizace prospěšné 
a smysluplné,“ dodává ředitel o.p.s. Nezis-
kovky.cz Marek Šedivý. „Konkrétně vzdě-
lávání je u nás dlouhodobě podceňováno 
a o to více si ceníme energie, kterou společ-
nost a její odborníci neziskovým organiza-
cím věnují. Udělalo nám mimochodem ra-
dost, že úspěšného projektu ROK společně 
– KROK dopředu, u jehož zrodu jsme stáli, 
si všimli i organizátoři soutěže VIA BONA 
a udělili mu letos prestižní ocenění.“ 

KLÁRA TICHÁ, 
KPMG ČESKÁ REPUBLIKA, PRAHA

FOTO: KPMG

Pojďte s námi
Nadace Naše dítě pořádá (pod záštitou 

Miroslavy Němcové, předsedkyně Posla-
necké sněmovny) 19. listopadu 2011 při 
příležitosti Světového dne prevence týrání 
a zneužívání dětí pochod Prahou s cílem vy-
jádřit hromadný nesouhlas s týráním a zneu-
žíváním dětí. Od 14.00 do 15.00 půjde prů-
vod v čele s bubenickým orchestrem Tam 
– Tam Batucada z Václavského náměstí od 
sochy sv. Václava na Staroměstské náměstí, 
kde se uskuteční hromadné písknutí jako ne-
souhlas s týráním a zneužíváním dětí. V prů-
běhu celého pochodu budou dobrovolníci z 
GE Volunteers rozdávat účastníkům píšťalky 
s osvětovou kartou STOP násilí na dětech.

MARKÉTA SODOMKOVÁ, 
NADACE NAŠE DÍTĚ, PRAHA

Pomoc dětem 
po úrazech

Kostní vrtačku v hodnotě téměř 
400 000 Kč věnoval nadační fond Kolečko 
Centru dětské traumatologie Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem. Primář od-
dělení dětské chirurgie dětského úrazové-
ho centra MUDr. Petr Polák (na fotografii 
s patronkou a členkou správní rady Kolečka 

Lindou Rybovou) potvrzuje užitečnost daru: 
„Centrum dětské traumatologie hospitalizu-
je zhruba 600 dětí za rok, z toho operací kos-
tí máme asi 200. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu úrazů nám už dvě dosavadní vrtačky 
nestačily, nebyli jsme schopni operovat dvě 
děti za sebou. Proto jsme rádi za tento velko-
rysý dar a nadačnímu fondu Kolečko velice 
děkujeme.“ 

MARTIN VEJVODA, 
BISON & ROSE, PRAHA

FOTO: BISON & ROSE

Závěrečná 
mezinárodní 
konference TESSEA

Ve dnech 12. - 13. 10 2011 proběhla zá-
věrečná mezinárodní konference Tematické 
sítě pro rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA), 
které se zúčastnilo přes 100 zástupců ne-
ziskových organizací, veřejné správy, aka-
demické sféry i soukromého sektoru. Pro-
gram konference se zaměřil na představení 
výstupů a závěrů, ke kterým odborníci z řad 
TESSEA dospěli během realizace projektu. 
Představena byla také Studie infrastruktury 
sociální ekonomiky v České republice, jejíž 
stěžejní částí je zejména sada doporučení 
navržená pro další rozvoj sociální ekonomiky 
v ČR. Kromě uvedeného členové TESSEA na 
návrh expertního výboru schválili přechod 
sítě a realizačního týmu v čele s přední ex-
pertkou na problematiku sociální ekonomiky 
Petrou Francovou na organizaci P3 – People, 
Planet, Profit, o.p.s. „Děkujeme všem sociál-
ním podnikatelům, kteří mají odvahu jít do 
toho i přes všechny těžkosti, které s sebou 
sociální podnikání nese,“ řekla Petra Fran-
cová, předsedkyně TESSEA. „Musejí přitom 
používat nejen rozum, ale i srdce, a přitom 
dávat pozor, aby obojí udrželi v rovnováze.“

GABRIELA KURKOVÁ, 
TESSEA, PRAHA

Nadace Auxilia 
rozdávala

Celkem 114 funkčních PC tiskáren od 
společnosti Metrostav, které se v této před-

ní stavební firmě staly nadbytečné po jejím 
přechodu na centralizovaný tisk, rozdala 
Nadace Auxilia nestátním neziskovým a pří-
spěvkovým organizacím. „Během tří dnů 
si je předběžně rezervovaly neziskovky ze 

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.

všech koutů České republiky,“ uvedla Hana 
Prchalová, tajemnice Nadace Auxilia. „Za 
celou akci bych chtěla poděkovat nejen já, 
ale také zástupci obdarovaných organiza-
cí. Pomoc firem neziskovým organizacím 
a potřebným lidem i touto nefinanční cestou 
je velice vítaná. Věřím, že se o podobných 
akcích bude stále více mluvit. Firmy jako Me-
trostav jsou příkladem pro ty další.“

„Máme radost z toho, že se naše nabídka 
pomoci setkala s pozitivním ohlasem. Jak 
může být pro organizace důležitá, jsme si 
uvědomili s ještě větší naléhavostí,“ dodal 
Jiří Kavan, vedoucí útvaru vztahů k veřejnos-
ti Metrostavu.

(EP)
FOTO: JOSEF HUSÁK, METROSTAV

Výstava Galiny 
Ingulové

Ještě do 16. 11. 2011 máte možnost 
zdarma zhlédnout výstavu neslyšící ukrajin-
ské malířky Galiny Ingulové, která se koná v 
budově ÚMČ Praha 8 (tzv. Bílý dům)..

MARIE HORÁKOVÁ, 
APPN, O. S. – AGENTURA 

PRO NESLYŠÍCÍ, PRAHA 

Festival otevřených 
sklepů

Největší vinotéka přímo ve znojemských 
sklepech otevírá! Festival se uskuteční 

19. a 20. 11. 2011 ve Znojmě, Novém Šal-
dorfu, Šatově, Dobšicích a Chvalovicích 
a nabídne unikátní kolekci asi 300 vín zno-
jemských vinařů. Nebudou chybět letošní 
mladá vína se známkou Svatomartinské, vína 
se známkou VOC a medailová vína z meziná-
rodních soutěží. Nadace Partnerství, která 
festival organizuje, připravuje i doprovodný 
program, z něhož nejlákavějšími budou pro-
hlídky unikátních pískovcových sklepů.

MARTIN GILLÁR, 
NADACE PARTNERSTVÍ, BRNO

Dobré náhradní 
plnění

Od 1. 11. 2011 startuje na www.prace-
postizenych.cz obchodní rozcestník prověře-
ných sociálních firem a držitelů značky Práce 
postižených. Web nabízí katalog a e-shop vý-
robků a služeb těchto firem. Cílem e-shopu 
je co nejrychleji dostat kvalitní a prověřený 
výrobek k tomu, kdo jej potřebuje, případně 
zprostředkovat nabídku na poptávanou služ-
bu. Projekt reaguje na neutěšenou situaci za-
městnávání osob se zdravotním postižením.  
Pro firmy z otevřeného trhu práce, které 
budou muset hledat nové dodavatele posky-
tující výrobek a službu v režimu náhradního 
plnění, tak e-shop přinese jedinečnou mož-
nost vybrat si kvalitního dodavatele.  

HANA POTMĚŠILOVÁ, NADAČNÍ FOND PRO 
PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM (NFOZP), PRAHA

http://www.prace-postizenych.cz
http://www.prace-postizenych.cz
http://www.prace-postizenych.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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Nový týdeník  

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

V listopadu se zaměříme na aktivity pro lidi s mentálním nebo 
kombinovaným handicapem (2. 11.), o týden později 9. 11. 
bude tématem magazínu obecně právní rámec fungování 
neziskových organizací a jejich práva a povinnosti. Ve středu  
16. 11. vás seznámíme s vyhlašováním cen soutěže o nejlepší 
veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2011 a 23. listopadu se 
budeme věnovat potřebám lidí po poškození mozku.

Máte k těmto tématům co říci? Pořádá vaše občanské sdružení, obecně 
prospěšná společnost, nadace, občanská iniciativa nebo příspěvková 
organizace nějakou zajímavou akci? Chcete dát veřejnosti vědět o novém 
projektu nebo dni otevřených dveří? 
Napište nám na jakjinak@rozhlas.cz!

Vysíláme každý den 
nepřetržitě na digitálních platformách radiocesko.cz, DVB-T, DVB-S a DAB  
od 8 do 18 hodin.

Vysíláme na VKV vysílačích BBC World Service od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin.
Praha 101,1 FM, Brno 101,3 FM, Ostrava 106,3 FM, Plzeň 98,6 FM,  
Zlín 93,9 FM, Olomouc 105,6 FM, Liberec 99,2 FM, Ústí nad Labem 105,8 FM,  
České Budějovice 89,8 FM, Pardubice/Hradec Králové 99,1 FM, Jihlava 96,7 FM, 
Karlovy Vary 94,7 FM.

kurzyotevřené
výběr z nabídky kurzů neziskovek.cz na listopad – prosinec 2011
14. 11. 2011 Time management
- PaedDr. Olga Medlíková
Čas v hlavní roli. Nečekejte, nemarně-
te čas a pojďte si ho správně a efektivně 
zorganizovat. Pochopíte, jak důležité je 
plánovat čas a smysl time managemen-
tu 4. generace, jak volit priority, kde na-
jít časové úspory, jak posilovat kondici  
a mnoho dalších užitečných rad. Bližší 
informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=138

15. - 16. 11. 2011 Úspěšná asistentka
- PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Kurz vám pomůže získat základní princi-
py komunikačních a prezentačních do-
vedností, které tvoří náplň práce asistent-
ky, odhalit zákonitosti i úskalí písemného  
a ústního vyjadřování i jejich uplatnění v pra-
xi. Bližší informace: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=188

16. 11. 2011 Odpovědnost ředitele 
obecně prospěšné společnosti
- Mgr. Petr Vít (NOVINKA)
Jak se vyhnout rizikům, která vyplývají  
z nové (zpřísněné) zákonné úpravy odpo-
vědnosti ředitele o.p.s.? Petr Vít vám pomů-
že na tříhodinovém semináři objasnit změ-
ny v zákoně a předejít tak možným rizikům. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=191

21. 11. 2011 Kultura prezentačních 
materiálů projektu a organizace
- Štefan Novák (NOVINKA)
Odhalte nedostatky vašich prezentač-
ních materiálů: internetových stránek; 
prezentace organizace; prezentace pro-
jektu; propagačních materiálů. Prvních 
15 účastníků, kteří nám zašlou své pre-
zentační materiály k posouzení 14 dní 
před datem konání workshopu, od nás 
obdrží konkrétní připomínky. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=190

21. 11. 2011 Etika v neziskové 
organizaci
- Bc. Zdeňka Konečná
Rozvíjejte a podporujte prosociálnost, 
humánní jednání, harmonické vztahy  
v rodině i na pracovišti. Učte se toleranci  
v organizaci i mimo ni. Zastavte se a uvě-
domte si ošidnost tzv. jednoduchých ře-
šení. V organizaci i mimo ni můžete být 
tolerantní, odpovědně hodnotit situace, 
mít snahu o pochopení souvislostí a za-
ujímat svá stanoviska. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=181

22. 11. 2011 Práce se správní radou
- Ing. Marek Šedivý
Stanovte si ve své organizaci povinnosti 
správní rady a ředitele. Nalezněte osobní 

plán pro další práci se správní radou nebo 
ředitelem organizace. Posilte stabilitu or-
ganizace! Kurz určený pro ředitele obec-
ně prospěšných společností, nadací a na-
dačních fondů, pro členy správních rad 
NNO, ale i pro všechny, kteří přicházejí do 
kontaktu se správní radou, pomůže získat 
podklady pro jasné nastavení „náplně prá-
ce“ pro členy správní rady a ředitele. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=135

23. – 24. 11. 2011 Příprava projektů  
a psaní žádostí o grant, včetně SF EU
- Mgr. Jan Horký
„Chceme peníze!“ – ozývá se ze všech kou-
tů světa. Ale každý svého štěstí strůjce… 
Štěstí totiž přeje připraveným! S námi získá-
te grant snadněji! Kurz vám pomůže získat 
informace a dovednosti pro sestavování  
a přípravu zejména neinvestičních projektů 
financovaných ze strukturálních fondů EU. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=152

24. – 25. 11. 2011 Lektorské 
dovednosti pro junior lektory
- PaedDr. Olga Medlíková
Máte co říct? Rádi byste své zkušenosti 
předávali dál, ale chybí vám lektorské do-
vednosti? Staňte se dobrým lektorem! In-
teraktivní výcvikový seminář vám pomůže 
identifikovat vzdělávací potřeby klienta a vy-
tvořit podle nich vzdělávací akci. Naučíte se 
efektivní lektorské návyky a posílíte si meto-
dickou stránku lektorských aktivit. Zároveň 
získáte schopnost zaujmout posluchače. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=153

28. 11. 2011 Umění říci NE
- Blanka Junová
Od kývání hlavou na znamení ANO už vás 
bolí záda a krční páteř? Rádi byste tento 
svůj „návyk“ změnili? Máme pro vás lék  
a zaručeně zabírá. Pro ty, kteří zjistili, že je 
pro ně těžké říkat NE, je určen kurz, který 
vám pomůže vytvořit si prostor pro sebe 
sama a skrze tento prostor pak dávat 
ostatním dle své svobodné vůle. Seznámí-
te se s asertivitou a pojmy jako jsou popře-
ní, manipulace, vzorce chování, pasivita, 
naučený altruismus, umění dávat, sebepo-
znání, měkké dovednosti apod. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=176

29. 11. 2011 Jednejte s firmami – 
máte jim co nabídnout!
- Ing. Pavel Němeček
Narovnejte záda a bradu sebevědomě 
vpřed. Nabízejte firmám to, co umíte. Ne-
choďte prosit. Firmy a neziskovky se vzá-
jemně potřebují, proto nechoďte prosit, 
ale nabízejte, co umíte! Kurz je zaměřen 
na specifika jednání s firemními dárci a bu-
dování dlouhodobých partnerství. Naučíte 

se analyzovat své zdroje a definovat proti-
hodnoty, které můžete nabízet pro spolu-
práci s firmami. V modelových situacích 
si vyzkoušíte prezentovat svou organizaci 
i vyjednávání s potenciálním sponzorem. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=154

30. 11. – 1. 12. 2011 Práce na 
standardech kvality sociálních 
služeb (AKREDITACE MPSV)
- PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Znáte Zákon o soc. službách 108/2006 Sb. 
jako básničku, a přesto nevíte, jak propojit 
požadavky zákona do praxe? Nejste sami.  
Ale Neziskovky.cz vás v tom nenechají. 
Bližší informace: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=162

2. 12. 2011 Rétorika 
- Jana Rychterová
Najděte jistotu poutavě promluvit na ve-
řejnosti. Interaktivní seminář vás seznámí 
se základy mimoslovní komunikace, tech-
nikou dýchání, prací s hlasem i slovní záso-
bou, s pomůckami a gesty. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=189

5. 12. 2011 Facebook a sociální sítě 
pro neziskové organizace
- Kateřina Fadljevičová
Facebook znají snad všichni, ale sociál-
ních sítí s celosvětovou popularitou exis-
tuje více. Některé jsou určené pro sdílení 
informací a zábavu, jiné pomáhají hledat 
práci, případně sdružují lidi určitého za-
měření. Znáte je? Víte, jak jich využít ve 
prospěch neziskové organizace? V rám-
ci kurzu si také ujasníte, co lze od těchto 
nástrojů očekávat, jaké jsou jejich přínosy  
a rizika. Seznámíte se s pravidly komuni-
kace prostřednictvím sociálních sítí. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=4&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=155

9. 12. 2011 Jak zvládat trému při 
veřejném vystoupení 
- PhDr. Renata Novobílská PhD.
Bojujte s trémou! Seminář s mottem „Kdo 
ovládá druhé, je silný. Kdo ovládá sebe, je 
mocný“ vám pomůže identifikovat příčiny 
vlastní trémy. Pomůžeme vám osvojit si 
techniky, které zmírňují/odstraňují paraly-
zující vliv trémy na váš výkon. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=187 n

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

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=138
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=188
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=191
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=190
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=181
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=135
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=152
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=153
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=176
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=154
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=162
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=189
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=4&ACT=kurz_detail&idkurzu=155
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=187
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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kalendář akcí
Staročeský bál
Kdy: 5. - 6. 11. 2011
Kde: Kulturní dům Dukla Pardubice
Pořadatel: Folklorní soubor Lipka Par-
dubice
Zažijete tradiční tancovačku, jakou 
znali naši předkové. O pestrost progra-
mu se postarají 4 lidové muziky. Folk-
lorní soubor Lipka, Baldrián a Formani 
vás potěší písněmi a tanci našich regi-
onů, zatímco cimbál rozžhaví soubor 
z Moravy. Na sebe si můžete vzít buď 
lidový kroj, nebo společenský oděv. 
Večerem nabitým zábavou vás prove-
dou vedoucí souboru Baldrián, Aleš 
Mokren se scénáristkou souboru Lip-
ka, Kateřinou Praxovou. Více informa-
cí: http://www.facebook.com/event.
php?eid=174173339325016

Benefiční koncert
Kdy: 6. 11. 2011, 19.00 hod.
Kde: Kostel Sv. Ignáce, Praha 1
Pořadatel: Vlastní cestou o.s.
Zahrají Šabrilach Ethno-symfonetický 
židovský orchestr, vstupné je dobrovol-
né, výtěžek půjde vyváženě na provoz, 
financování osvětových akcí, a zejmé-
na na konkrétní pomoc klientů občan-
ského sdružení Vlastní cestou, které se 
snaží zapojit lidi se zdravotním postiže-
ním do společnosti.
Hudební ukázka: http://www.youtube.
com/watch?v=C0SbA4kozAQ. 
Více informací: 
http://www.vlastnicestou.cz

Dílna Zahřejte se zázvorem
Kdy: 9. 11. 2011, 17.00-19.30 hod.
Kde: Brno
Pořadatel: EkoCentrum Brno
Zázvor se v kuchyni využívá nejen jako 
koření, ale i jako lék. Naučíte se jej po-
užívat coby součást běžného jídelníč-
ku i jako první pomoc při nachlazení. 
Vyzkoušíte si recepty tradiční české 
i cizokrajné, slané i sladké. Účastnic-
ký poplatek: 250 Kč. Lektorka: Gábina 
Kolčavová. Přihláška ke stažení a další 
informace: www.ecb.cz

Benefiční večer Světlo pro 
Světlušku
Kdy: 9. 11. 2011, 21.00 hod.
Kde: Pražská křižovatka - kostel 
sv. Anny
Pořadatel: Nadační fond Českého roz-
hlasu
I v tomto roce podpoří nevidomé řada 
známých osobností: patronka Aneta 
Langerová a její hosté Jiřina Bohdalo-
vá, Simona Stašová, Pavel Liška, Da-
vid Koller, Anna K., Ondřej Brzobohatý, 
Matěj Ruppert, 4TET, Michal Hrůza, To-
nya Graves, Kašpárek v rohlíku, Kühnův 
dětský sbor a nevidomé děti. Večerem 
provede dvojice Vojta Dyk a Adela Ba-
nášová. Více informací: 
http://www.svetluska.net

„Dveře dokořán...“
Kdy: 11. 11. 2011, 15.00–19.00 hod.
Kde: Studio Citadela, Praha 1

Pořadatel: Studio Citadela
Otevřený výtvarný ateliér – ochutnávka 
technik, umělecká řemesla. Více infor-
mací: http://www.studiocitadela.cz

13. umisťovací výstava koček bez 
domova
Kdy: 13. 11. 2011, 10.00-17.00  hod.
Kde: Kongresové centrum Praha
Pořadatel: Sdružení na ochranu zvířat 
v krajní nouzi
Budete si moci vybrat ze spousty ko-
ťátek a kočiček s veterinárním osvěd-
čením, nebo jim alespoň přispět fi-
nančním či materiálním darem. Více 
informací: http://www.kocici-utulek.cz

„20/15 FEST“ Hudební maratón!
Kdy: 29. 11. 2011, 19.00-24.00 hod.
Kde: Futurum Music Bar, Praha 5
Pořadatel: Studio Citadela
Na benefičním koncertu pro Studio Ci-
tadela vystoupí: TRABAND, GOODFEL-
LAS, T. Reindl, Kolektivní Halucinace, 
H. G. Bang. Doprovodný program: Tara 
dance company, VJ Grey Goo, B.I.B., 
Bohnická divadelní společnost. 
Více informací: 
http://www.futurum.musicbar.cz

Tam, kde postižení není 
překážkou...
Kdy: 30. 11. - 1. 12. 2011
Kde: Praha
Pořadatel: Rytmus, o.s.
Konference pro rodiče, učitele a ředi-
tele škol, kteří se chtějí dozvědět více 
o inkluzívním, tj. společném vzdělá-
vání dětí s postižením v běžné škole. 

Obsahem budou nejen zajímavé před-
nášky s tematikou inkluzívního vzdě-
lávání dětí, ale i praktické a diskusní 
workshopy vedené zkušenými lekto-
ry. Během nich se seznámíte s nový-
mi technikami a přístupy užívanými 
v inkluzívní praxi ve škole i mimo ško-
lu. Součástí konference bude prezen-
tace úspěšných příkladů z Česka a Ev-
ropy a představení možností konkrétní 
podpory pro rodiče dětí s postižením, 
kteří mají zájem své děti do běžné školy 
zařadit. Více informací: 
http://www.rytmus.org

Současný pohled na komplexní/
koordinovanou péči
Kdy: 30. 11. 2011
Kde: Americké centrum, Praha 1
Pořadatel: Dílny tvořivosti o.s.
Odborná multidisciplinární konference, 
tradičně věnovaná problematice péče 
o osoby po poškození a poranění moz-
ku, která je určená zájemcům z oboru 
neurologie, neuropsychologie, psychi-
atrie, psychologie, fyzioterapie, ergo-
terapie a všem, jež pracují s cílovou 
skupinou osob po poškození/poranění 
mozku. Konference je v akreditačním 
řízení u České asociace ergoterapeu-
tů, České asociace sester, Asociace kli-
nických logopedů, Unie fyzioterapeutů 
a Asociace klinických psychologů ČR. 
Více informací: 
http://www.dilnytvorivosti.cz

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

http://www.facebook.com/event.php?eid=174173339325016
http://www.youtube.com/watch?v=C0SbA4kozAQ
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://www.vlastnicestou.cz
http://www.ecb.cz
http://www.svetluska.net
http://www.studiocitadela.cz
http://www.kocici-utulek.cz
http://www.futurum.musicbar.cz
http://www.rytmus.org
http://www.dilnytvorivosti.cz
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Supervize obsahuje složku podpůr-
nou (provázení případnými obtížemi 
práce s lidmi), vzdělávací (doplňování 
a prohlubování odbornosti), kooperač-
ní (vyjasňování kompetencí a rolí uvnitř 
pracovního týmu, koordinace a řízení lid-
ských zdrojů), rozvojovou (aktivace vlast-
ního profesního i lidského potenciálu 
a kreativity) a kontrolní (upřesňová-
ní pracovních postupů a jejich soulad 
s etickými a právními normami). Proces 
supervize představuje napojení se na ji-
ného odborníka, který umožňuje super-
vidovanému získat nové znalosti, schop-
nosti, nadhled i odhodlání. Supervize 
rovněž umožňuje vstup do odborné ko-
munity dané profese. 

Specifika supervize
V současné době poskytují nejčastěji 

supervizi v sociálních službách psycho-
logové. Mají sice dostatek odborných 
kompetencí v oblasti supervize vztahu 
klient versus pomáhající i v oblasti dyna-
miky pracovního týmu, mohou mít však 
obtíže orientovat se v konkrétních meto-
dách sociální práce, vztahových nuan-
cích tohoto pomáhajícího vztahu (např. 
otázka totální fyzické závislosti klientů 
na osobách poskytujících pečovatelské 
úkony) a řešení konkrétních případů 
s ohledem na sociální a právní aspekty 
problematiky sociální práce/poskytová-
ní sociálních služeb. Specifickým rysem 
supervize v sociální práci je potřeba od-
borné a metodické podpory při hledání 
a posuzování vhodnosti sociálních inter-
venčních strategií zvolených při řešení 
životní situace klienta. Z tohoto pohledu 
je potřeba, aby supervizor nebyl jedno-
stranně zaměřen pouze na oblast vzta-
hovou a řešení interpersonálních vztahů, 
ale měl by umět adekvátně odborně po-
soudit i zvolené strategie sociální inter-
vence. 

Supervizí dovednosti
Kurz se skládá z teoretické, praktické 

a sebezkušenostní části. V teoretické 
části budou zájemci seznámeni s proble-
matikou supervize v sociální práci/sociál-
ních službách, se zohledněním českých 
i mezinárodních zkušeností v této oblas-
ti. Praktická část slouží k nácviku kon-
krétních komunikačních a supervizích 
dovedností. Frekventanti by si měli osvo-
jit konkrétní postupy jak vést pracovníky 
sociálních služeb k akceptaci práv kli-
entů, jejich zplnomocňování při řešení 
konkrétních sociálních situací, zvýšené 
citlivosti vůči možným konfliktům zá-
jmu mezi klientem a pomáhajícím nebo 
zneužití moci a pozice pomáhajících na 
úkor klientů. Smyslem sebezkušenostní 
části je podpořit sebereflexi vlastní role 
pomáhajícího u jednotlivých účastníků 
kurzu – např. proč pomáhám, jaké mám 
vztahy ke svým klientům, kolegům a za-

městnavateli, jaký jsem v roli pomáhají-
cího a jaký bych chtěl být, kde jsou mé 
silné a slabé stránky v roli pomáhajícího. 
Tato sebereflexe je významným nástro-
jem profesního rozvoje účastníků kurzu, 
ale i následně všech, které budou super-
vidovat. 

Nabízený kurz zohledňuje všechny 
výše uvedené aspekty a nabízí kom-
plexní vzdělávací program v obsahu 
i rozsahu, který je běžný pro obdobné 
kurzy v oblasti poradenské psychologie 
a psychoterapie. Výhodou lektorského 
týmu (PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD. 
– psycholog/pedagog, Mgr. Terezie Pe-
mová – sociální pracovnice) je interdis-
ciplinární spolupráce a integrace dvou 
zásadních oblastí psychologie a sociální 
práce, ale i spojení teoretického přístu-
pu s prakticky zaměřeným pohledem. 
Absolventi kurzu budou moci pracovat 
jako supervizoři ve všech typech soci-
álních služeb. Prostřednictvím nově na-
bitých dovedností mohou přispět k zvý-
šení kvality i profesionality každodenní 
praxe v sociálních službách.

MGR. TEREZIE PEMOVÁ,
LEKTORKA NEZISKOVEK.CZ

FOTO: WWW.PROZENY.CZ

Supervize v sociálních 
službách slov

níček

Supervize
Supervizi lze označit 
jako formu celoživotní-
ho učení zaměřenou na 
rozvoj profesionálních 

dovedností a kompetencí pracovníka. 
Významná je aktivace vlastního poten-
ciálu v bezpečném prostředí vzájemní 
spolupráce mezi supervizorem a super-
vidovaným. 
(Jeklová, Reitmayerová, 2007)

Úloha supervize
Práce v sociální sféře pod supervizí by 
měla pomoci pracovníkům vidět měnící 

se potřeby klientů a také měnící se spo-
lečenské a odborné požadavky v dané 
oblasti péče.
(Havrdová, 1999)  

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Mgr. Terezie Pemová, DiS. vy-
studovala obor sociální práce na 
FF UK. Zabývá se problematikou 
sociální práce s ohroženými dětmi 
a jejich rodinami a terénní sociál-
ní práce, vede kurzy komunikace 
pro pedagogy, sociální pracov-
níky a další pomáhající. Pracuje 
v občanských sdruženích NI-
DAR a ISEV – Institut pro super-
vizi, evaluaci a vzdělávání, učí na 
středních a vysokých školách 
v Praze.

Neziskovky.cz připravily pro 
nadcházející období speciální 
nabídku. „Chceme co nejvíce 
reagovat na potřeby lidí 
z neziskového sektoru, nabízet 
lektory, kteří jsou výjimeční 
a jejich kurzy jsou v nabídkách 
vzdělávacích agentur neziskovým 
organizacím cenově nedostupné. 
A také realizovat stávající i nové 
rekvalifikační kurzy, aby lidé 
pracující v neziskovém sektoru měli 
více prostoru pro sebeuplatnění,“ 
říká Hana Prchalová. 

Co tedy konkrétně nová nabídka 
obsahuje?

Díky pochopení a pomoci ze strany,
PhDr. Renaty Novobílské, Ph.D. na-
bízíme atraktivní příležitost zúčast-
nit se semináře na téma Tréma v na-
šem životě. Určitě ne každý den 
máme možnost naučit se porozumět 
tomu, co vlastně tréma je, jak vzniká 
a jakými postupy a technikami může-
me svou trému ovlivnit pod vedením 
prezidentky České asociace transakč-
ních analytiků. Současně je paní doktor-
ka jednatelkou poradenské a vzdělávací 
firmy IT&C, lektorkou, poradkyní a kou-
čem. Ve spolupráci s českými i zahra-
ničními organizacemi se podílí na tvorbě 
a realizaci tréninků v oblasti rozvoje osob-
nosti, komunikačních strategií, mediál-
ních vystoupení a leadershipu s využitím 
konceptů a postupů transakční analýzy. 
Nezbývá než dodat – koho víc bychom si 
mohli přát?

Tento kurz je zaměřen na člověka. 
Je něco nového i pro neziskovou 
organizaci jako celek?

Otázka Jak získat dobrovolníky a dár-
ce? je v neziskovém sektoru stále živá. 
Většina lidí z managementu neziskových 
organizací ví, že bez publicity nejsou ani 
dobrovolníci, ani dárci a mnohdy ani uži-
vatelé služeb. Workshop s názvem Kultura 
prezentačních materiálů je exkluzivní mi-
nimálně ze dvou důvodů. Za prvé: prvních 
patnáct účastníků, kteří zaslali své pre-
zentační materiály k posouzení čtrnáct 
dnů před datem konání workshopu, ob-
drží od lektorů konkrétní připomínky 
a zpětnou vazbu. Každý účastník získá 
manuál společnosti ABB s.r.o. pro NNO, 
jak připravit prezentační materiály, aby 

se zvýšila šance na zahájení spolupráce. 
A za druhé: seminář vede Štefan Novák 
a jeho odborným hostem je Magdalena 
Steinerová, CSR manager ABB s.r.o.

Nabízí se otázka, zda máte 
připraveno něco pro člověka i pro 
organizaci dohromady.

Takové propojení najdete v novém 
a na trhu ojedinělém rekvalifikačním kur-
zu Supervize v sociálních službách, který 
nabízíme ve spolupráci s Národním insti-
tutem pro děti a rodinu. Kurz je akredi-
tovaný u MPSV ČR pro pracovníky v so-
ciálních službách - další vzdělávání (dle 
§ 116 odst. 9 Zákona č. 108 / 2006 Sb.), 
sociální pracovníky (dle § 111 Zákona 
č. 108 / 2006 Sb.) a vedoucí pracovní-
ky sociálních služeb (dle § 117a Zákona 
č. 108 / 2006 Sb.).

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu je 
připravit pracovníky sociálních služeb 
pro poskytování supervizích služeb. Su-
pervize je specifickým, zároveň nepo-
stradatelným nástrojem osobnostního 
a profesního rozvoje pomáhajících pro-
fesí a zárukou kvality poskytování sociál-
ních služeb.

V čem je tento kurz tak výjimečný?
Supervize v sociálních službách musí 

rovněž skýtat záruku, že sociální služby 
jsou poskytovány v souladu se standar-
dy kvality. Předkládaný kurz zohledňu-
je všechny aspekty a nabízí komplexní 
vzdělávací program, prostřednictvím kte-
rého budou schopni supervizi provádět 
pracovníci sociálních služeb.

Kurz je vzhledem k řešené problemati-
ce koncipován jako výcvik, který se sklá-
dá z teoretické a sebezkušenostní části 
a samostudia. Svým rozsahem (256 výu-
kových hodin) je vysoce nadstandardní, 
ale je plně v souladu s obdobnými vzdě-
lávacími programy pro psychology a psy-
choterapeuty.

Tento rekvalifikační kurz by měl začí-
nat ještě v tomto roce.

Doplním ještě poslední větu jako při-
pomenutí, ne novinku. Stále platí nabídka 
Neziskovek.cz, že veškeré semináře z na-
bídky na našich webových stránkách, ale 
i další dle potřeb organizací, jsme schop-
ni zajistit na klíč přímo v prostorách zada-
vatele po celé České republice. 

EVA PAVLATOVÁ

Novinky v nabídce kurzů Neziskovek.cz

Supervize je jedním z nejefektivnějších způsobů učení 
a zlepšování profesionálních schopností a dovedností při práci 
s lidmi, přičemž k učení dochází skrze sebepoznání a následné 
změny v konání.
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20. 11. 2011 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na 

realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové 

politiky MZ pro rok 2012

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3204
Kontakt: mzcr@mzcr.cz; 224 971 111
Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

24. 11. 2011 Krajský úřad Středočeského kraje

2. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 3 - oblast 

podpory 3.2

Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3229
Kontakt: http://www.kr-stredocesky.cz/portal
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

průběžná uzávěrka 
Garris, a.s. 
Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, vzdělá-
vání, volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2420
Kontaktní osoba: Mgr. Zdenka Suchardová 
Kontakt: suchardova@garris.cz; 225 275 215
Adresa: Bozděchova 7, 150 00 Praha 5

průběžná uzávěrka
The Heinrich Böll Foundation
Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/humanitár-
ní, vzdělávání, lidská práva, regionální/komunitní rozvoj, 
rozvoj neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2393
Kontakt: info@boell.de; +30/285 34-0; 
+30/285 34-109 (fax)
Adresa: Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41, 10178 
Berlin, Spolková republika Německo

Přečerpaná dovolená
Jaký je správný postup výpočtu 
mzdy při zjištění překročení ná-
roku na dovolenou za kalendářní 
rok (např. při dlouhodobé nemo-
ci, ukončení pracovního poměru 
v průběhu roku 
apod.) – tzv. pře-
čerpání dovolené?

Odpověď:
Pokud jde o „vý-
počet“ mzdy za-
městnance, nemá 
čerpání dovolené či její tzv. pře-
čerpání na tuto skutečnost žád-
ný vliv. Mzda nebo plat se za-
městnanci poskytují v souladu 
s § 109 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „ZP“), 
za vykonanou práci. Napro-
ti tomu za dobu čerpání dovo-
lené přísluší zaměstnanci ná-
hrada mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku. Podle 
§ 222 odst. 5 ZP je však 

zaměstnanec povinen vrátit 
vyplacenou náhradu mzdy 
nebo platu za dovolenou nebo 
její část, na níž ztratil právo, 
popřípadě na níž mu právo ne-
vzniklo. Jestliže zaměstnavatel 

zjistí, že došlo 
k vyčerpání 
dovolené, na 
níž zaměstna-
nec ztratil prá-
vo nebo na níž 
mu právo ne-
vzniklo, může 

si tuto částku srazit ze mzdy 
zaměstnance, aniž by k tomu 
potřeboval jeho souhlas. Dru-
hou možností je, že zaměstnava-
tel vrátí požadovanou náhradu 
mzdy, na níž ztratil právo, po-
případě že na něm bude tato fi-
nanční částka vymáhána soudní 
cestou.

JUDR. JAROSLAV JAKUBKA,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

po
radna Vaše dotazy Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

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/

Směnka
Směnky představují relativ-
ně snadný způsob investování 
a vyšší zisky. Směnka je krát-
kodobý cenný papír v listinné 
podobě se zákonem přede-
psanými náležitostmi. Majiteli 
směnky vy-
plývá právo 
na zaplace-
ní pohledáv-
ky vůči smě-
nečnému dlužníkovi k datu 
uvedenému v textu směnky. 
Investorům nabízejí směneč-
né programy vyšší výnosy na-
příklad oproti dluhopisům, 

protože nejsou zajištěny mo-
vitými či nemovitými statky 
a za toto zvýšené riziko nesou 
vyšší úrok. Držitel směnky je 
zvýhodněn před jinými věřiteli. 
V případě insolvence podniku 
jsou směnky vypláceny před-

nostně. 
Do smě-
nek lze in-
vestovat 
napřímo, 

prostřednictvím fondů či služby 
obhospodařování portfolia. 

ING. ROMAN FLORIÁN, CFA, 
ŘEDITEL J&T IB &CAPITALMARKETS

Finanční okénko

partner rubriky

Účtování 
dotací
Základní literaturou 
v případě účtová-
ní dotací budou Čes-
ké účetní standardy 
v účetnictví příspěv-
kových organizací 
a dalších nevýděleč-
ných organizací, kon-
krétně standard č. 411. 
Podle interpretace Ná-
rodní účetní rady I-14 by 
mělo být o dotaci účtováno v pří-
padě nezpochybnitelnosti právní-
ho nároku, bez ohledu na datum 
finančního vypořádání. Je tak roz-
šířenou představou, že o dotaci 

účtujeme v době podpisu smlou-
vy. Dle ČUS č. 411 je ale třeba 
o nároku na dotaci účtovat sou-

časně s přijetím dotace 
na účet, kdy mezi účty 
22 a 69 vždy vstupu-
je zúčtovací účet 34. 
Účtujeme pouze ak-
tuálně přijatou částku 
dotace. Vykazujeme-
li ke dni účetní závěr-
ky vyšší náklady, které 
budou uhrazeny splát-
kou dotace v příštím 

období, účtujeme pak pomocí 
účtu 34 ve prospěch účtů 69.

MARTIN SÍGL, 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ, O.P.S.

Zahraniční 
studenti v NNO
Neziskové organizace už dávno 
nehrají v kulturním, sociálním 
a profesním životě pouze 
druhotnou roli. Stávají se stále 
silnějším hráčem v našem 
každodenním životě a na jejich 
provozu se podílí čím dál více lidí 
různých věkových kategorií, kultur 
i sociálních vrstev.

Někteří si přejí bojovat za dobrou věc, 
jiné k dobrovolnictví přivádí touha získat 
cenné zkušenosti a dovednosti, další hle-
dají nové přátele a smysluplnou náplň vol-
ného času. To vše a mnohem víc nabízí 
budoucím dobrovolníkům neziskové or-
ganizace u nás i v zahraničí, které se po-
dílí na organizaci mezinárodních projektů 
a dodávají tím dobrovolnictví zcela nový 
rozměr - multikulturní.

Dobrovolníci, především studenti 
a mladí lidé z celého světa, tak získáva-
jí navíc možnost zlepšit si komunikační 
schopnosti v cizích jazycích, poznat odliš-
nou kulturu či získat zahraničního kamará-
da. Nejčastějším způsobem, jak se zapojit 
do práce v neziskovém sektoru, je vyces-
tovat na zahraniční stáž jako dobrovolník. 
Zájemci si ve většině případů můžou vy-
brat náplň pracovního projektu i jeho lo-
kalitu. 

Organizace studentů 
pro studenty

Mladí lidé po celém světě hledají příle-
žitosti a nové výzvy a AIESEC ČR jim je už 
45 let nabízí. Je to největší mezinárodní 
studentská organizace, která má v sou-
časnosti na 400 členů v České republi-
ce a asi 62 000 členů celosvětově. Zpro-
středkovává stáže českým studentům 
v zahraničních neziskových organizacích 
a firmách, ale zajišťuje i stáže zahranič-
ních studentů u nás. Kromě toho spolu-
pracuje i s řadou středních a základních 
škol, municipalit a korporátních partnerů.  
V neposlední řadě nabízí neocenitelnou 
zkušenost svým členům, kteří mají mož-
nosti najít si v rámci organizace obor, kte-
rý je zajímá, a dozvědět se o něm co nej-
více, a to jak z praktického hlediska, tak 
z teoretického. Lidé, kteří již prošli struk-
turou AIESEC, jsou žádaní zaměstnanci 
s adekvátní kvalifikací, kterou získali svým 
členstvím v organizaci.

Mládež v akci
AIESEC ve spolupráci s dalšími ne-

ziskovými organizacemi vytváří pracov-
ní stáže v rámci projektu Mládež v akci 
podporovaného Evropskou unií. Pomá-
há zahraničním studentům při výbě-
ru toho pravého programu a provází je 
po celý pobyt v ČR – zajišťuje jejich pří-
chod do země, pomáhá jim zorientovat 
se v novém prostředí aj. Stejně tak spo-
lupracuje i se zahraničními organizacemi 
a pomáhá s umístěním českých dobrovol-
níků v zahraničí.

Zahraniční studenti působí v ČR jako 
dobrovolníci v českých neziskových or-
ganizacích. Ve většině případů je do jed-
né neziskové organizace umístěn tým 
6 dobrovolníků. Po dobu pěti týdnů po-
máhají jak při každodenních činnostech, 
tak i v rámci jednorázových úkolů. Náplň 
práce se liší jak stáž od stáže, tak i podle 
kvalifikace dobrovolníka. Může se jednat 
o manuální práce zaměřené na kulturní 
výměnu, ale v nabídce jsou i stáže odbor-
nějšího charakteru. Vždy však jde o prá-
ci v mezinárodním týmu, což umožňuje 
studentům i jejich zaměstnavatelům pro-
niknout do tajů cizích kultur a rozdílných 
životních stylů. Mnoho bývalých účastní-
ků popisuje zahraniční stáž jako výbornou 
zkušenost, která jim změnila pohled na 
svět, odhalila nové životní hodnoty a ote-
vřela dveře k dalším možnostem. Bývalí 
dobrovolníci navíc často zůstávají v kon-
taktu se svými vysílajícími organizacemi 
a spolupracovníky.

Do projektu se v současnosti zapojilo 
pět poboček AIESEC (Praha ČZU, Praha 
VŠE, Olomouc, Ostrava, Zlín) a několik 
dalších neziskových organizací (DDM Uli-
ta, Humanisti.cz, JIKA Olomouc, 4Street, 
Faust/v rámci projektu HOP Klub pro 
mládež, STOP, RADAMOK, Nadace To-
máše Bati Zlín a DD Vizovice).

Benefit pro 
neziskovky

Tyto stáže nepřináší prospěch jen 
dobrovolníkům, ale i organizacím samot-
ným. Na pět týdnů získají vysoce motivo-
vané pracovníky plné energie a nových 
nápadů a jejich netradiční a nové po-
hledy na věc můžou přinést další zlep-
šení a posunout danou organizaci o dal-
ší krok vpřed. Není tedy divu, že tento 
projekt se setkává s kladným ohlasem 
a vede k všestranné spokojenosti, aneb 
kdo se jednou stane dobrovolníkem, srd-
cem jím zůstane navždy.

DANA SOBOTOVÁ, AIESEC

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3204
mailto:mzcr@mzcr.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3229
http://www.kr-stredocesky.cz/portal
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2420
mailto:suchardova@garris.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2393
mailto:info@boell.de
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/


7SVĚT NEZISKOVEK 11 / 2011

Velmi pravděpodobně 
opominu některou 

z důležitých oblastí, která 
je hodna podpory a strádá. 
Základní vymezení - zdra-
votní péče, sociální služby, 
vzdělání, sport, ochrana pří-
rody a podpora obecního 

života podle mne zůstává platné. Každá vyda-
ná koruna má být spojena s jasným výsledkem 
- třeba počty těch, kterým se díky penězům 
z hazardu zvýšila kvalita života. Odpovědnými 
za rozdělení peněz stanovit konkrétní osoby - 
dát jim právo a povinnost rozhodnout, že ta či 
ona činnost je hodna podpory.

ING. MGR. MATĚJ LEJSAL, 
ŘEDITEL, DOMOV SUE RYDER, PRAHA

Peníze z hazardu prame-
ní občas z lidské potře-

by „pomoci si“. Znám seniory, 
kteří sází 20, 30 nebo 50 ko-
run s vidinou toho, že vyhrají 
a budou si moci dopřát třeba 
lepší rehabilitaci, lázně nebo 
vhodnější vůz. Peníze z hazar-

du umí pomáhat, pokud za nimi stojí firma, která si 
uvědomuje, že „konat dobro“ znamená zapojit rozum 
a pracovat s průhlednými fakty. Tyto peníze by pak 
měly získat pouze neziskové organizace, které napl-
ňují požadavky veřejné prospěšnosti, kterou (doufej-
me) bude upravovat novelizovaný Občanský zákoník 
a Zákon o veřejně prospěšných společnostech.

HANA POTMĚŠILOVÁ, 
ŘEDITELKA, NFOZP, PRAHA 

Jsem zastáncem mo-
delu, aby peníze 

z loterijních společností i 
nadále podporovaly nezis-
kový sektor, který se jinak 
ocitne v ohrožení. Stát by 
ale měl stanovit jasná pra-
vidla pro vymezení okruhu 

možných příjemců výtěžku a také způsoby kon-
troly. Každou darovací smlouvu by mělo odsou-
hlasit ministerstvo financí a následně zveřejnit 
na internetu pro zajištění transparentnosti. Sa-
motní příjemci výtěžku by pak měli státnímu 
dozoru zpětně doložit, jakým způsobem takto 
získané finanční prostředky využili.

IVO VALENTA, 
ZAKLADATEL HOLDINGU SYNOT

Jak si myslíte, že by měly být v ČR využité peníze získané zdaněním hazardu?anketa

Dlouhé Stráně 
vyhrály

Přečerpávací vodní elektrárna Dlou-
hé Stráně navázala na 6 let starý úspěch a stala se ab-
solutním vítězem ankety Olomouckého kraje o 7 divů 
tohoto kraje. Absolutním vítězem se stala také v an-

ketě, kterou vyhlásil Olomoucký deník na svých we-
bových stránkách. „Děkuji všem, kteří podpořili naši 
elektrárnu. Vítězství v anketách svědčí o tom, že ji oce-
ňují nejen technici, ale i široká veřejnost,“ pronesl Zde-
něk Saturka, ředitel vodních elektráren Skupiny ČEZ.

JAROSLAV JURČA, SKUPINA ČEZ, OSTRAVA

FOTO: SKUPINA ČEZ

Být vidět 2011
V soutěži vyhlašované Fórem dárců získala hlavní 

cenu v kategorii Nejlepší integrovaná komunikace za 
probíhající sociální kampaň Otevřeno seniorům Dia-
konie ČCE. Dlouhodobá kampaň je věnovaná tématu 
znevýhodnění starších lidí ve společnosti. Veřejnosti 
se postupně představuje cestou velkoplošné reklamy 
na telefonních budkách a díky podpoře významných 
mediálních skupin. Senioři představují nejpočetnější 

skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje ve střediscích 
po celé republice. 

MGR. VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE, PRAHA

Audit rodina a zaměstnání
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolu-

práci s Národním centrem pro rodinu v Brně zahájilo 
projekt na podporu harmonizace pracovního a rodin-
ného života s názvem Audit rodina a zaměstnání. Ten 
je v zahraničí osvědčeným nástrojem, který umožňuje 
zaměstnavatelům zařadit pro rodinná opatření do per-
sonálních strategií. „Z tohoto pohledu jsou hlavním cí-
lem auditu oblasti, jako je např. firemní kultura, pra-
covní doba, mateřská a rodičovská dovolená, návrat 
do zaměstnání nebo personální rozvoj,“ uvádí vedoucí 
projektu Vít Liška. 

MGR. VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE, PRAHA

stalose
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Co  vás vedlo k technicky zaměřenému studiu?
Je to rodinná tradice, mí rodiče i oba sourozen-

ci, všichni máme technické vzdělání. Já jsem se stu-
diem komunikace začala zabývat až v průběhu své 
kariéry.

Komunikace je trochu z jiného soudku...
To určitě ano, ale musím říct, že mi mé technické 

vzdělání po celou mou kariéru velmi pomáhá. Už na 
počátku, kdy jsem pracovala ve zpravodajství České 
televize, jsem stavěla na svém technickém vzdělání. 
Měla jsem na starosti sektor průmyslu a ekonomiku. 
A i po té, kdy jsem se stala ředitelkou komunikace, 
bylo to v průmyslové firmě. 

Proč jste se i nadále nevěnovala práci redak-
torky v České televizi nebo podobné profesi 
v jiném médiu?

Jsem člověk, který má velmi rád změnu. Změna je 
adrenalin, který mě velmi motivuje. V době, kdy jsem 
se rozhodovala, zda přejít takzvaně na druhou stra-
nu, z médií do korporátní oblasti, jsem měla pocit, že 
mi média už nenabízí další možnost růstu. I zpětně 
jsem za své rozhodnutí ráda.

Anglický spisovatel John King řekl: „Naslou-
chejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou.“ Jak 
důležité je v komunikaci naslouchání?

Velmi, zvláště ve fázi, kdy si mapujete téma, které 
chcete komunikovat, a cílovou skupinu, na kterou se 
budete obracet. Pro dobrého komunikátora je také 
velmi důležité mít znalosti z oblasti psychologie.  
Způsobů, jak cokoliv sdělit, je mnoho. Pouze taková 
forma sdělení, která je adekvátní s ohledem na po-
sluchače, může mít úspěch.

Komunikace je pro člověka naprosto přiroze-
ná, ale určitě má své náležitosti. Na co by si 
měl člověk dát pozor?

Určitě na vyváženost a férovost, když budete při 
komunikaci tlačit druhou stranu příliš do kouta, může 
se vám sice krátkodobě podařit uspět, ale z dlouho-
dobého hlediska se to nakonec obrátí proti vám.

Odbor komunikace ve vašem současném pů-
sobišti pokrývá všechny oblasti vnější komu-
nikace: public relations, média a marketing. 
Která z nich je pro firmu tou nejdůležitější 
a proč?

Všechny. Upřímně, zažívám v kariéře často postoj, 
že jedna ze složek komunikace je důležitější než jiná, 
ale já s tím nesouhlasím. Vyvážený mix komunikace 
ke všem cílovým skupinám, které jsou pro danou fir-
mu relevantní, je jediný správný a profesionální pří-
stup.

Jak má komunikovat byznys firma, jakou je 
například ČEZ?

Komplexně, srozumitelně, otevřeně, rychle 
a s ohledem na cílovou skupinu. My se věnujeme 
vztahům s širokou veřejností, se zákazníky, i odbor-
né komunikaci se zájmovými uskupeními, vysokými 

školami, s neziskovými 
organizacemi a další-
mi. Třeba na webových 
stránkách Nadace ČEZ 
jsou k dispozici jasné 
a přehledné návody 
k žádostem o granty, 
aby lidé neztráceli čas 
a energii. Snažíme se 
tak ulehčit vzájemnou 
spolupráci.

Komunikační útvar 
Skupiny ČEZ není pou-
ze centrální v Praze, ale 
komunikujeme i pro-
střednictvím regionál-
ních kolegů, kteří s vý-
hodou znalosti terénu 
a ve spolupráci s námi 
reagují lépe na konkrét-
ní místní potřeby.

Skupina ČEZ je 
vzhledem k akti-
vitám společnosti 
vnímána některými 
neziskovými orga-
nizacemi kontro-
verzně, především 
ekologicky zaměře-
nými neziskovkami. 
Jak komunikujete 
s nimi?

Jsme mimo jiné 
i jaderná firma a stále 
informujeme o stavu 
a bezpečnosti provo-
zovaných jaderných 
elektráren a komuniku-
jeme ohledně nejrůz-
nějších kontrol, které 
z mezinárodních kruhů 
přicházejí. To souvisí 
i s reakcemi nezisko-
vých organizací, které 
se soustředí na životní 
prostředí. Nemyslíme si, že je správné nereagovat 
a mlčet, takže to neděláme. Jsme s nimi v kontak-
tu, odpovídáme na všechny jejich dotazy, zveme je 
do všech informačních center, které máme nejenom 
v Dukovanech a v Temelíně, ale třeba i na severu 
Čech nebo u vodních elektráren. Byli jsme dokonce 
mile překvapeni velkým zájmem o naši přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách.

A jak má komunikovat nezisková organizace?
Upřednostnila bych otevřenost a cyklicky podáva-

né informace. Ideální formou je třeba tento newslet-
ter. Lidé by měli být pravidelně informováni o exis-
tenci, poslání a činnosti organizace a o tom, jaké 
připravuje novinky. Podle velikosti si může zvolit, zda 
bude newsletter vydávat jako měsíčník, čtvrtletník, 

pololetník nebo jej zveřejní jednou za rok. Vážím si 
všech newsletterů, které dostávám i od neziskovek, 
se kterými právě nespolupracujeme na žádném pro-
jektu. Je to můj vlastní zájem vědět více, ale pokud 
někdo nemá potřebu newsletter dostávat, může ho 
odmítnout a to je také v pořádku.

Za zásadní považuji i webovou prezentaci nebo 
výroční zprávy. Neziskové organizace sice mají ome-
zený rozpočet, o to více mohou uplatnit kreativitu 
a nápaditost.

Jaký máte názor na neziskový sektor?
Líbí se mi, pokud spolu neziskovky komunikují, 

a za důležité považuji také, pokud kooperují a snaží 
se společně působit na veřejnost. Neměly by vystu-
povat jako samostatně žijící jednotky, ale uvědomit 

Vyvážený komunikační mix je to pravé
Ing. Bohdana Horáčková, ředitelka komunikace Skupiny ČEZ, je absolventka strojní 

a elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, která svou kariéru 
zahájila v roce 1993 v České televizi jako redaktorka a dramaturgyně zpravodajství 

a publicistiky. V letech 1996-1999 byla ředitelkou PR a tiskovou mluvčí skupiny 
Moravia Steel a Třineckých železáren, poté řídila coby členka představenstva 

marketingové projekty skupiny Conti Capital a do ČEZ přišla z pozice jednatelky 
a ředitelky soukromé firmy, zabývající se regulací a automatizací pohonů.

ROZ
HO
VOR
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si, že ve sféře, které se věnují, nejsou samy. Nedávno 
se snažily upřesnit zákon o dobrovolnictví a je tedy 
v pořádku, když se sdružuje víc organizací s určitým 
zájmem. 

Jakým způsobem Skupina ČEZ podporuje ne-
ziskový sektor?

V rámci soutěže TOP Odpovědná firma spolupra-
cujeme každý rok na stovkách projektů a reportuje-
me dle metodiky Standard odpovědná firma, která 
vychází z anglického LBG a umožňuje zhodnotit fi-
nanční prostředky, které jsou věnovány na prospěš-
né účely trochu jinak než pouze z hlediska daru. 
Minulý rok jsme opět zvítězili v kategorii věnování 
finančních prostředků, které přesáhly 300 milionů 
korun. Metodika zohledňuje třeba vybavení sportov-
ního vesnického hřiště ve spojení s reklamním part-
nerstvím. Striktně oddělujeme reklamu v profesionál-
ním sportu od podpory regionální kultury a menších 
komunálních zájmových akcí a činností, které popu-
larizují mládeži vhodně prožitý volný čas.

Nadace ČEZ je firemní nadace Skupiny ČEZ a já 
i moji kolegové se snažíme administrátorům projektů 
pomáhat při různých akcích. Spolupracujeme napří-
klad při slavnostním otevření dětských i sportovních 
hřišť u dlouhodobého projektu s názvem Oranžová 
hřiště. Ve spolupráci s obcemi už bylo postaveno 
přes 200 velmi kvalitních 
a bezpečných hřišť. Navazu-
jeme vztah s danou komu-
nitou a po předání nadále 
pomáháme udržovat kvalitu 
hřiště. 

Výběr provádí určitá ko-
mise v nadaci?

Žádostí o finanční podpo-
ru chodí neuvěřitelné množ-
ství a nemůžeme mít ambi-
ci vyhovět všem, to bohužel 
není možné. Správní rada 
zasedá pravidelně a vybrané 
regionální projekty z hledis-
ka jejich potřebnosti schva-
luje většinou v měsíčním 
intervalu. Vyhlašujeme také 
roční granty. Komunikujme 
s neziskovými organizacemi 
od chvíle, kdy za námi při-
šly s dobrým nápadem, až 
po takové náležitosti, jako je 
provedení správného vyúč-
tování. Kromě Oranžových hřišť realizujeme projekt 
Oranžové kolo, Oranžové schody a Oranžové učebny. 
Minulý rok se zrodil nový projekt Stromky, který pod-
poruje zlepšení veřejných prostranství v blízké lokali-
tě našich elektráren. 

Jakou mají zkušenost s neziskovými organi-
zacemi zaměstnanci Skupiny ČEZ, kteří jezdí 
pomáhat jako dobrovolníci?

O akce firemního dobrovolnictví, které probíha-
jí již čtvrtým rokem, mají zaměstnanci zájem. Sami 
navrhují nové organizace, které pomoc potřebují. 
Letos navštívilo 313 našich zaměstnanců-dobrovol-
níků 45 organizací ve vyhlášených 7 etapách v ob-
dobí od června do října. Zaměstnancům uhradíme 
denní mzdu, na základě požadavků můžeme poskyt-
nout mikrobus nebo autobus pro dopravu na místa 
s horším přístupem, každý zaměstnanec je pojištěný 
a každá organizace od nás dostává 150 korun na 
den a osobu na jejich občerstvení. Také si může 
neziskovka kalkulovat ve výši 100 korun na osobu 
pracovní pomůcky nebo pracovní prostředky, kte-
ré dobrovolníci potřebují k práci. Jednotlivci mohou 
dobrovolničit v průběhu celého roku ať fyzickou či 
odbornou formou.

Opravdu koncept firemního dobrovolnictví fun-
guje tak, že podporuje loajalitu zaměstnanců 
ke společnosti?

V rámci platformy Byznys pro společnost spolu-
pracujeme s Fórem dárců a na portále www.zapo-
jimse.cz naši dobrovolníci v průběhu celého roku sle-
dují nabídku nejrůznějších akcí, do kterých se hlásí. 
Jsou si vědomi toho, že jsou nositeli určité důvěry 
a podpory firmy, která pomáhá dané neziskové or-
ganizaci.

Myšlenka firemního dobrovolnictví je užitečná 
v tom, že se firemní specialisté setkají s něčím no-
vým. Mají možnost poznat jiný svět. Například nad 
dětským domovem Mašťov si už parta kolegů ze 
severních Čech vzala osobní patronát. Vykonávají 
i složité práce, např. čistili okapy, což při výšce budo-
vy zámečku bylo hodně náročné. Věnují se ale i sa-
motným dětem, chodí s nimi ve svém volném čase 
třeba sbírat brambory. To je víc než dobrovolnic-
ký den, je to počin, který nikdo dělat nemusí. Co je 
společensky odpovědné, je nad rámec zákona. 
Odpovědně se chová ten, kdo sám z vlastní 
iniciativy, ať je to jednotlivec nebo firma, dělá 
něco navíc, než je nutné. Od nás, od velké firmy 
se to všeobecně očekává. Snažíme se o to 
a snažíme se to dělat pořádně. Ať je to velký či drob-
ný projekt.

Kromě Nadace ČEZ a firemního dobrovolnictví 
existují tedy i další projekty?

Dlouhodobá iniciativa FUTUR/E/MOTION se vě-
nuje vědě, výzkumu a inovacím. Kromě podpory 
vývoje a popularizace elektromobilů se věnujeme 
např. konceptu Smart Region, tzv. chytrému městu – 
úspornému a modernímu. Zvolili jsme pilotní spolu-
práci s Vrchlabím a hodnotíme první výstupy.

Jak probíhá v případě dobrovolnického
 projektu Čas pro dobrou věc komunikace 
s médii?

ČEZ informuje úplně o všem, vždy píšeme v rám-
ci akcí firemního dobrovolnictví jak o našich za-
městnancích, tak o činnosti neziskových organizací, 
které jsme navštívili. Regionální novináři se i při-
jeli podívat. Za projekt odpovědná kolegyně 
Simona Kaňoková akce v rámci dobrovolnického 
dne v  organizacích objíždí a zjišťuje, jakým způso-
bem akce probíhá. Získá tak zpětnou vazbu od na-
šich zaměstnanců a naváže kontakt s neziskovkou. 
Jsem přesvědčena, že osobní přítomnost člověka 
a sdělení informací všem přítomným včetně 
novinářů je to nejlepší pro rozvíjení i tohoto malého 
projektu.

Informují média o vašem přínosu v oblasti 
společenské odpovědnosti? Nebo se zveřejňují 
pouze negativní kauzy?

Společenská odpovědnost firem je nesmírně veli-
ké, košaté a bohaté téma, ale novináři jej u nás pří-
liš nevyhledávají. Jde o to, jak firma přistupuje ke 
svému podnikání, jak je šetrná k okolí, na což si ČEZ 
dává záležet. Bohužel novináři píší o více o tom, co 
je šokující v negativním smyslu, co čtenáře překva-
pí, zaskočí...

Jak hodnotíte současný stav médií, které prav-
divé informování o pomoci a podpoře veřejně 
prospěšných aktivit považují za reklamu?

Tohle je pro mě hodně citlivá otázka. Jako ředi-
telka celé komunikace Skupiny ČEZ musím samo-
zřejmě řešit nejrůznější situace a mrzí mě, že tím, 
že jsme velká a úspěšná firma, tak víceméně cokoliv 
pozitivního chceme zveřejnit v celostátních médiích, 
je od nás vyžadováno formou placené reklamy. Tato 
vnitřní pravidla médií ale respektujeme. Informuje-
me o všem, odpovídáme na všechny dotazy, ať jsem 
to já nebo moji kolegové tiskoví mluvčí. Vyhovět po-
žadavku ze strany médií je pro nás standard.

Udělala vám nějaká informace radost?
V rámci letošního Evropského roku dobrovol-

nictví byl na we-
bových stránkách 
www.dobrovolnik.
cz zveřejněn pří-
běh naší dobrovol-
nice. Firemní dob-
rovolnictví je jen 
kapička v moři lidí 
s otevřeným nitrem 
a s osobní snahou 
pomáhat potřeb-
ným. O to víc si vá-
žím, že si ho všimli 
a takový příběh byl 
zveřejněn.

Co vás čeká v nej-
bližší době?

Ke konci roku pro-
bíhá tradiční akce 
Plníme přání. Vnitř-
ní komunikace spo-
lu s námi a Nadací 
ČEZ vyhlašují mezi 
zaměstnanci sbírku 

pro dobrý účel. Začínali jsme u okrajových dětských 
domovů, zapomenutých třeba v Aši, přidaly se soci-
ální ústavy a v rámci spolupráce s nadací Charta 77 
s Kontem BARIÉRY jsme plnili přání po celé repub-
lice. Lidé dostali třeba speciální vozík, byla jim pře-
stavěna koupelna, získali dekubitní podložky apod. 
Další rok jsme se soustředili na děti, které opouš-
tějí pěstounské rodiny. Plnili jsme přání, jako byl zá-
chranářský kurz, hudební nástroj, kufřík pro cukrář-
ku. Tento rok se těšíme na přání z chráněných dílen 
a z nejrůznějších center, kam chodí klienti na pracov-
ní terapii. Každá dílna si může přát to, co by jí pomoh-
lo zlepšit činnost, třeba keramickou pec. Snažíme se 
zároveň podpořit prodej jejich výrobků na předvá-
nočních trzích.

Co nového připravujete pro rok 2012?
Rok 2012 bude pro celou společnost finančně slo-

žitý a i my se budeme snažit být i nadále výdělečná 
a udržitelná firma. Přesto nelze vše vyčíslit penězi 
a je dobré podílet se na pomoci různě znevýhod-
něným lidem. Uvidíme, čím nás naši zaměstnanci 
osloví.                    

     Eva Pavlatová
Foto: archiv Bohdany Horáčkové

http://www.zapo-jimse.cz
http://www.zapo-jimse.cz
http://www.zapo-jimse.cz
http://www.dobrovolnik
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Co to lobbing vlastně je? Jak jej 
vnímáme a jak by se dal použít 
pro neziskový sektor? Jak pro 
svou potřebu použít sociální sítě 
a jak správně komunikovat s mé-
dii? V tom všem měli jasno ti, kte-
ří dorazili na Dny lobbingu.

Ve dnech 18. až 20. října se 
v Autoklubu České republiky v Praze 
konala konference Dny lobbingu pořá-
daná společností Neziskovky.cz. Prvore-
publikový sál se zaplnil hosty z mnoha 
různých odvětví neziskového sektoru. 
Na první den, během kterého proběh-
ly úvodní přednášky a následně diskus-
ní stoly, dorazilo asi padesát účastníků, 
takže sál byl příjemně zaplněn. 

Konferenci začal úvodním slovem 
ředitel Neziskovek.cz Marek Šedivý. 
Ve své řeči zmínil, že se jedná o vůbec 

první konferenci o lobbingu v Česku po 
velice dlouhé době. Zároveň také uve-
dl, že téma lobbingu není v neziskovém 
sektoru příliš časté. 

Následně vystoupil se svým proje-
vem kulturní atašé Velvyslanectví Spo-
jených států amerických David Gainer. 
Ve své řeči uvedl, že lobbing má v mno-
ha zemích negativní pověst a praktic-
ky všude je spojovaný s korupcí. Nezis-
kové organizace potřebují být slyšeny, 
a když budou brát lobbing jako ďábel-
ský nástroj, dostanou se automaticky 
do nevýhody.

Chřipkové viry si začala vybírat daň 
mezi pozvanými hosty, a tak kvůli náh-
lému onemocnění nedorazila předsed-
kyně správní rady Neziskovek.cz Dana 
Bérová a ani poslanec Petr Tluchoř. Ten 
v e-mailem zaslaném projevu zdůraznil, 
že je potřeba veřejně prospěšný lob-
bing, který dokáže měnit zákony a zlep-
šovat naši společnost. Veřejný prostor 
je jen jeden a je jen na nás, jaký si jej 
uděláme. 

Zapálená znalkyně 
nezisku z USA

Ještě než Marek Šedivý usedl, před-
stavil následujícího řečníka, a to prv-
ního ze zahraničních hostů Audrey P. 
Kintzi, ředitelku pro rozvoj na Univer-
zitě Saint Mary a lektorku na Univerzi-
tě St. Thomas v Minnesotě. A na úvod 
varoval překladatelky, že se patrně za-
potí. Měl pravdu, protože Audrey Kintzi 

začala slovní smršť ve své mateřštině. 
Kdo neměl na uších sluchátka a věřil si, 
že bude rozumět, najednou začal svého 
rozhodnutí litovat. Na samotné Audrey 
bylo vidět její zapálení pro neziskový 
sektor. Svoji přednášku nazvala Fund-
raising jako lobbing, nebo lobbing jako 
fundraising?

Začala však větou, která mnohé pře-
kvapila. Podle ní fundraising nezname-
ná žádat lidi o peníze. Z jejího úhlu po-
hledu to je přizvání lidí a jejich zapojení 
do naší věci. Tím, že zůstane nezisková 
organizace uzavřená, ničeho nedosáh-
ne. Pouze tím, že se otevře navenek 
a bude nabírat nové členy a sponzory, 
tak tito noví členové s sebou přinesou 
nové pohledy, názory, směry i finance. 

Podle Audrey je zcela nezbytné sdílet 
příběh. Na druhou stranu, nikdy nelze 
očekávat, že se věci změní hned. Vždy 

je to běh na velmi dlouhou trať 
a výsledky budou vždy zpočát-
ku jen malé. Ale je třeba v tom 
vytrvat a snažit se až do úplné-
ho konce. 

Zároveň zmínila velmi důle-
žitou věc, a to umět komuniko-
vat s médii. Podle ní je třeba 
jasně a srozumitelně definovat 
svůj cíl a ten pak šířit. Ale říci 
ho tak, aby to zasáhlo co nej-
víc lidí. Na druhou stranu sama 
přednášející uznala, že tak, 
jak to funguje ve Spojených 
státech, nebude to fungovat 
u nás. V její domovině mají 

neziskový sektor i regulaci lobbingu za-
kotvenou v zákonech. Základním kame-
nem její přednášky byla komunikace, 
a to uvnitř neziskové organizace i nave-
nek, což se dá použít celosvětově. 

Lobbing v Evropě
Po Audrey následovala druhá ze za-

hraničních hostů Anna Mazgal, pre-
zidentka sítě ENNA, se svou před-
náškou Význam lobbingu NNO na 
evropské úrovni. Její přednáška se sklá-
dala z mnoha metafor a stejně tak i její 
prezentace, o kterou se hodně opírala, 
byla velmi nečitelná. Na obrazovce se 
neobjevilo jediné písmeno, pouze ob-
rázky, a to často zejména vojáků. Na 
nich pak Anna Mazgal demonstrovala 
působení skrytých a jasně viditelných 
sil (což byli právě ti vojáci). Silou mys-
lela autority, tedy ty, na které se může-
me obrátit v případě prosazování na-
šich zájmů. Ovšem na druhou stranu 
ne všechno, co se na první pohled zdá, 
že je ve vedení, tam skutečně je. Čas-
tou chybou v prosazování svých zájmů 
je podceňování těch, kteří právě meta-
foricky „drží ovladač“. Právě tyto osoby 
je třeba najít a mluvit s nimi a ne je ob-
cházet a ignorovat, protože jinak by se 
nedosáhlo skutečně ničeho. 

Nesprávná 
interpretace lobbingu

Po přestávce se řeči ujal Chief con-
sultant společnosti Essential Commu-

nication Václav Pecka. Ve 
svém příspěvku velmi ob-
šírně a na mnoha příkla-
dech ukázal, jak je lobbing 
nesprávně interpretován 
a přeložen. Téměř žádný 
novinář už slovo lobbing ne-
použije jinak než ve spoje-
ní s korupcí, takže v našem 
vnímání je lobbing vlastně 
vlivová komunikace. Pro-
blém této špatné interpre-
tace i toho, že k ní došlo, 
viděl Václav Pecka v tom, že po dobu 
dvaceti let lobbing nikdo nedefinoval 
a na rozdíl od anglosaských zemí nikdo 
také neukotvil v zákonech. Pro prosa-
zení vlastního zájmu Pecka nezisko-
vých organizacím doporučil, ať se obrá-
tí nejdříve na veřejnost a tu do svého 
snažení zapojí. Až lidé poté půjdou za 
konkrétní osobou (politikem), tak aby 
jí přednesli takové argumenty, které už 
bude znát například z otevřených dopi-
sů či petic. 

Na závěr prvního dne představil Aleh 
Drohal společnosti Newton Media, kte-
rá se zaměřuje na zpracování informací 
z médií, čímž svým klientům poskytují 
zejména informace o tom, jaký jejich 
kampaň měla účinek v médiích a jak 
o ní média informovala. 

Dny workshopů 
a tréninků

Druhý den probíhaly souběžně dva 
workshopy, které se prakticky oba za-
měřily na finance a jejich získávání. Prv-
ní workshop vedla Jana Heřmanová 
a účastníci se učili, jak zvládnout lob-
bing NNO na místní úrovni. Druhý 
workshop s názvem Jak si pacientská 
organizace může vybudovat důstojnou 
pozici? vedla Audrey Kintzi. Lektorka ze 
Spojených států amerických převedla 
vybudování si důstojné pozice zejména 
na sehnání dostatku financí pro svoji 
organizaci, čímž obratně svedla řeč na 
téma jí nejbližší. Sama je totiž velmi vá-
ženou fundraiserkou s nejvyšším mož-
ným certifikátem v této oblasti. 

Účastníkům nejprve představila tak-
zvanou dárcovskou pyramidu, do které 
postupně rozřadila různé druhy dárců 
a jejich mobilitu uvnitř samotné pyrami-
dy. Audrey uvedla, že nejlepší způsob, 
jak získat finanční pomoc od kohokoliv, 
je uvést přesný důvod, proč by měli dár-
ci peníze věnovat a na co peníze budou 
použité. Z čehož pochopitelně vyplý-
vá, že je třeba najít vztah mezi dárcem 
a problémem. Aby mu byl blízký, proto-
že tím snáze se pak ke spolupráci pře-
svědčí. 

Třetí den konference běžely souběž-
ně dva praktické tréninky. První z nich 
s názvem „Pochopte média a veřejnost. 
Prosaďte se.“ vedla dvojice pracovnic 
v médiích Gabriela Bechynská a Mag-
daléna Trusinová. Druhého tréninku se 
ujala opět Audrey Kintzi a zaměřila svůj 
program na používání sociálních sítí 
v neziskovém sektoru. S masivním roz-

vojem sociálních sítí, pro nás zejména 
Facebook, přišlo i mnoho nových mož-
ností, jak šířit své sdělení a jak hledat 
nové členy. Audrey následně zchladila 
nadšení všech, že obecně se sociální 
sítě dají použít jako dobrý nástroj pro 
jeden druh vlastní propagace a komuni-
kace, ale nikoliv jako jediný kanál. Je to 
pohodlná cesta, jak oslovit mnoho lidí, 
tedy i potencionálních dárců, ale stále 
by se podle Audrey neměly podceňovat 
i zbylé komunikační kanály. 

Má lobbing 
budoucnost?

Dny lobbingu byly podle účastníků 
velice přínosné. Jeden z účastníků za-
stupující na konferenci brněnskou nezis-
kovou organizaci ParaCENTRUM Fenix 
uvedl: „Mně se to líbí, je to inspirativní 
a dalo mi to informace, které jsem do-
teď neměl. Konkrétní plány sice ne-
mám, ale na základě toho, co jsem tu 
viděl a slyšel, se mi nějaká ta představa 
už rodí.“ 

Zástupkyně Sdružení pro rehabilitaci 
osob po cévních mozkových příhodách 
už byly trochu skeptické: „Přínosem 
tato konference je, ale nejsem si jistá, 
jestli jsou všechny věci z přednášek 
pro naší českou společnost použitelné. 
Zkusíme zalobbovat u jedné firmy, kte-
rou nebudeme jmenovat, a uvidíme, jak 
to dopadne.“  

LUKÁŠ VANÍČEK

FOTO: ALEŠ MRÁZEK, NEZISKOVKY.CZ

Mezinárodní Dny lobbingu

První den konference 
Dny lobbingu

Olga Medlíková, Anna Mazgal a David Gainer

Audrey P. Kintzi s tlumočnicí
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V Neziskovkách.cz se mimo jiné snažíme naučit neziskové 
organizace, jak získávat finance z různých zdrojů, aby nebyly zcela závislé 
na státu a jeho dotacích. Objem finančních prostředků ze státního rozpoč-
tu, na které mohou neziskové organizace dosáhnout, se v poslední době 
stále zmenšuje a tento trend bude jistě pokračovat i v následujících letech. 
Vícezdrojové financování se tak z dobré rady stává čirou nutností.

Odpovědným pracovníkům neziskovek, kteří navštěvují naše kurzy, a stej-
ně tak studentům, pro které občas pořádáme přednášky, vštěpujeme, že 
žádná podpora není automatická - všichni, kteří vstupují do veřejného pro-
storu, se musí připravit na to, že o své potřebnosti, prospěšnosti a kvalitě 
budou muset přesvědčit dostatečně široký okruh osob a institucí, aby jejich 
záměr mohl přežít. Na rozdíl od obchodních společností nejde neziskovkám 
jen o nabízení produktů a služeb. Často nabízejí komoditu méně uchopitel-
nou, avšak neméně důležitou, a tou jsou ideje. Snaží se ve společnosti pro-
sadit určité myšlenky a etické principy nebo alespoň volají po dodržování 
těch stávajících. Takové organizace samozřejmě nemohou žádat o finance 
na zajištění fungování nějaké veřejně prospěšné služby, ale musejí získat 
dostatečně široký okruh podporovatelů, kteří budou jimi prosazované hod-
noty sdílet.

Takovou soutěž idejí, dokonce v jakési vyšší, krystalické podobě, by měly 
reprezentovat i politické strany. V určitém širším pojetí jsou politické strany 
vlastně také neziskovkami nabízejícími ideje. Voličům, ale také svým podpo-
rovatelům, nabízejí svůj systém hodnot, tvořící celý světonázor a na něm za-
ložený styl správy věcí veřejných. Záměrně říkám „by měly“. Místo nabízení 
idejí jsme totiž již po několik volebních cyklů vystaveni pouze megaloman-
ským marketingovým kampaním. Místo vysvětlování a nabízení programů 
je pořádán hon na voliče, jehož vítěze čeká zlatý poklad v podobě státních 

příspěvků a dalších výhod. Názory od jednotlivých kandidátů uslyší voliči jen 
na právě aktuální konfliktní témata, hlubší ideje a vize většinou scházejí. Na 
otázku „Co si myslíte?“ se z billboardů a z televizních obrazovek ozývá spíše 
protiotázka „Co byste chtěli, abychom si mysleli?“

Zatímco velkým stranám jde o to, jak zisky maximalizovat, ty malé se 
soustředí na překročení minimálních několikaprocentních hranic, které jim 
zajistí alespoň nárok na příspěvek za voličské hlasy, ze kterého v klidu pře-
žijí další volební období. 

Média na nás denně chrlí různé kauzy a pseudokauzy a představitelé po-
litických stran se předhánějí ve shazování svých oponentů. O financování 
politických stran ze státního rozpočtu se však víceméně cudně mlčí. Trou-
fám si říct, že většina občanů ani neví, jakými různými způsoby jsou poli-
tické strany z rozpočtu financovány. Pro příklad se tedy podívejme, jak to 
chodí při volbách do Poslanecké sněmovny ČR. Na základní příspěvek za 
každý obdržený voličský hlas má nárok každá strana, která získá více než 
1,5 % hlasů, další bonusy následují při překročení 3% a 5% hranice. Kromě 
příspěvku na činnost strany existuje ještě příspěvek za každý poslanecký 
mandát - vesměs jde o značné sumy peněz.

Když se toto téma před časem mihlo v médiích, shodli se oslovení před-
stavitelé politických stran napříč politickým spektrem, že snižovat výši těch-
to příspěvků by „nebylo vhodné“, dokonce zaznělo, že prý představují dů-
ležitý protikorupční nástroj. Přeloženo to znamená zhruba toto: „Když nás 
nebudete dotovat, budeme muset hledat jiné pokoutné zdroje financování, 
protože legální cestou si dostatek prostředků zajistit neumíme.“Jak by asi 
dopadla nezisková organizace, která by tímto způsobem prezentovala své 
cíle a názory? 

ALEŠ MRÁZEK

Tak trochu jiné neziskovky…

Projekt Pomocná ruka NNO patří 
mezi jednu z aktivit Informačního 
střediska Mikuláš o.p.s. (ISM), 
neziskové organizace zabývající 
se podporou náhradní rodin-
né péče. V tomto případě se ale 
zaměřuje úplně jiným směrem. 
Pomocnou ruku podává všem 
neziskovým organizacím (NNO), 
které se pohybují v byrokratické 
džungli opatření, nařízení, povin-
ností a administrativních úkonů 
potřebných k fungování nevládní-
ho sektoru.

Jiří Jakoubek začínal svou profesní 
dráhu finančního specialisty v zisko-
vém sektoru, před rokem se stal záro-
veň součástí týmu Pomocné ruky NNO 
a jak sám říká, o neziskový sektor se za-
čal zajímat i proto, že viděl, co součas-
ná byrokracie dokáže s lidmi.

„Devadesát procent mých kamarádů 
vyskočilo z nezisku proto, že neutáhli 
administrativní a byrokratickou zátěž,“ 
dodává. „Prostě se z nich stali úředníci. 
A cílem našeho střediska je právě tomu 
předejít. Neziskovým organizacím od-
lehčit od věcí, které je zdržují, aby se 
mohly cele věnovat cíli, za jakým byly 
založeny.“

Asistence se vším, co 
se týká komunikace 
s kýmkoliv

Jak zajistit všechny interní procesy, 
které jsou potřeba k vedení a provo-
zu neziskových organizací? Jak všech-
no správně finančně, účetně i právně 
zpracovat? To bývá komplikace, která 

v neziskovém sektoru vydatně ubírá na 
energii nebo finančních prostředcích. 
Tomu se dá předejít. 

„Poskytujeme takové ceny, aby bylo 
pro neziskové organizace ekonomic-
ky výhodné svěřit tyto věci poraden-
ské firmě a získat tak více času na vě-
nování se své vlastní činnosti,“ říká 
J. Jakoubek. „Například sepsat smlouvu 
o půjčce je pro nás záležitost v zásadě 
na patnáct minut, pro člověka, který to 
nikdy nedělal, je to činnost na pár hodin 
a nemá jistotu, že něco nezapomněl.“ 

Specifickou oblastí jsou v nezisko-
vém sektoru občanská sdružení. Jejich 
založení například u nás nemá žádná 
zákonem daná pravidla srovnatelná 
s ostatními právními formami - jako 
v případě obecně prospěšných společ-
ností nebo nadací. Vše je na zakladate-
lích a právě to bývá největší problém.

„Ze stanov často nevyplývá, kdo je 
k čemu oprávněn,“ vysvětluje. „Stano-
vy jsou sepisovány spíše jako deklarace 
důvěry mezi známými, kteří zakládají 
sdružení s vizí, že nenastane rozkol. Vi-
děl jsem za svou praxi napsané stanovy 
pro tři zakladatele, kdy jeden založí účet 
a druhý ho bez vědomí ostatních po ne-
shodách zrušil.“ 

Čas jsou peníze
Nedílnou součástí běžného provozu 

organizace je vedení účetnictví. To se 
zaměřuje nejen na chod společnosti, 
ale v případě grantových dotací i na kaž-
dý jednotlivý projekt V tom případě jde 
o docela komplikovanou administra-
tivu. Podle Jiřího Jakoubka je jedno-
dušší využít služeb odborníků, protože: 
„...jsme schopni každému klientovi po-

skytnout on-line přístup ke kompletní 
dokumentaci, včetně například profe-
sionálně zpracovaného vyúčtování pro-
jektu, které se ředitel nemusí obávat 
předložit správní radě.“

Poradenské zázemí vytváří v Pomoc-
né ruce NNO specialisté, kteří sledují 
současné trendy ve svém oboru, mají 
zkušenosti ze ziskového sektoru, a pro-
to dobře chápou nepsanou mantru 
světa byznysu – čas jsou peníze. Eko-
nomická rozvaha nad tím, co se vyplatí 
a co už je ztráta času, v neziskovém 
sektoru často chybí.

„Neziskovka chce mít například účet-
ního u sebe, v domě,“ uvádí J. Jakou-
bek. „Nedokáže si ale vypočítat reálnou 
úsporu, kterou jí nakoupení poraden-
ských služeb může přinést. Raději si 
někteří šéfové vezmou den dovolené 
a všechno si udělají sami. Komerční 
subjekty jsou ale optimalizace zvyklé 
dělat naprosto běžně.“ 

Další výhoda poradenského servisu 
odborníků je pružnost a efektivita, 
dotazy běžného charakteru jsou na-
příklad v Pomocné ruce NNO schopni 
vyřídit operativně po telefonu. Podtrže-
no sečteno, je takový servis mnohem 
méně nákladný.

„V důsledku je poradenství levnější 
než náklady na zaměstnance, kterého 
byste museli zaměstnat,“ dodává. „Ty 
jsou dnes o 34 % větší, než je uvedeno 
v pracovní smlouvě. Vy ale můžete mít 
účetního nebo daňového poradce pří-
mo na telefonu a jednotlivé konzultace 
si kupujete podle toho, jak je daný mě-
síc potřeba. Máme spočteno a potvrze-
no, že se klientům tahle forma spolu-
práce finančně vyplatí.“

Nečeká vás žádná pokuta
Lucie Luciano se o službách 

Pomocné ruky NNO dozvěděla od 
známého. S kamarádkou se rozhodly 
založit mateřské centrum se statutem 
občanského sdružení, a jak říká, vůbec 
neměly reálnou představu, co všechno 
je k tomu potřeba.

„Samy bychom to nezvládly,“ 
vzpomíná. „Na odborníky jsme se 
obrátily až po založení sdružení a také 
jsme měly spoustu věcí špatně. Třeba 
jsme šly do banky, abychom si tam 
otevřely účet pro fyzickou osobu. Kluci 
z Pomocné ruky NNO nám ale poradili, 
že existují účty přímo pro neziskovky. 
Tak jsme ten původní zrušily a zřídily si 
nový, který je zdarma, a my jsme ušetřily 
300 korun měsíčně. Teď když něco 
nevím, prostě zvednu telefon a vždycky 
mi někdo poradí.“

Potíže s českou byrokracií nechtěla 
mít ani jedna ze zakladatelek sdružení 
a na tak přesunuly veškerou agendu 
spojenou s chodem organizace 
na Pomocnou ruku NNO. Oceňují 
především konkrétní specializaci na 
neziskové organizace, se kterými si ne 
všichni účetní vědí rady. Podle Lucie 
Luciano je mnohem výhodnější zaplatit 
si poradenské služby a ušetřit ztrátu 
času i energie.

„Máme jistotu, že je všechno 
v pořádku,“ říká. „Když dojde na lámání 
chleba, jste vždycky zodpovědní za svoji 
organizaci nebo firmu a my můžeme 
být v klidu. Nic nás díky poradenství 
Pomocné ruky NNO nepřekvapí. To je 
příjemný pocit.“ 

ZUZANA REJCHOVÁ, ISM

Podaná pomocná ruka neziskovkám
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Občanský zákoník v do-
tazech a odpovědích 
k 1. 6. 2011 
MGR. MARTIN MASTELA (NELA 
WIEDERMANOVÁ), JUDR. LENKA 

DOBEŠOVÁ, PH.D., JUDR. MGR. JAN BAJURA 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)

Nová publikace po-
dává velmi srozumi-
telným způsobem 
odpovědi na základ-
ní teoretické otázky. 
Autoři však nepod-
cenili ani praktickou 
stránku problemati-
ky a prostřednictvím 

konkrétních příkladů z běžného života dá-
vají čtenáři možnost pochopit pro laika čas-
to nerozluštitelný odborný text zákona. Ve-
řejnost tak díky této knize dostává možnost 
předcházet chybám v běžném životě, k nimž 
dochází dnes a denně jenom proto, že do-
posud neexistovala příručka, která by posky-
tovala jednoduchý výklad. Ani širší odborná 
veřejnost nebude touto příručkou zklamána. 
Advokáti zde získají rychlý přístup k soudní 
judikatuře, advokátní koncipienti ocení její 
přínos zejména při přípravě na advokátní 
zkoušky, kdy zkoušející předpokládají neje-
nom zkušenosti z praxe, ale také odbornou 
znalost judikatury a její aplikace. A teprve 
budoucí právníci, nynější studenti právnic-
kých fakult, si zde procvičí učební látku, ale 
také podněty k dalšímu studiu.

Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adre-
se www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Úspěšná nezisková organizace
2., aktualizované a doplněné vydání
MAREK ŠEDIVÝ, OLGA MEDLÍKOVÁ (NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)
Na trhu ojedinělá praktická příručka, ve kte-

ré se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajis-
tit pro efektivní a správné fungování nezis-
kové organizace, vychází nyní již ve druhém 

vydání. Autoři jsou 
zkušení odborníci 
v oblasti řízení ne-
ziskových organizací 
a v knize se zabývají 
podstatou neziskové-
ho „podnikání“, stra-
tegiemi, možnostmi 
a omezeními nezis-

kovek, základy finančního řízení neziskových 
organizací, zajišťováním finančních zdrojů, 
marketingem a PR, řízením a vedením za-
městnanců a dobrovolníků a také trendy 
v oblasti neziskového sektoru. Ve druhém 
vydání knížky naleznete novou kapitolu 
o specifikách fungování neziskového sek-
toru oproti byznysu, novou kapitolu o práci 
se správní radou, doplněna je kapitola urče-
ná ředitelům neziskových organizací. Kniha 
předkládá srozumitelný, poučený a zajíma-
vý pohled na svět „podnikání“ v neziskovce 
a ocení ji především pracovníci začínajících 
i již existujících neziskových organizací (ob-
čanská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, nadace, příspěvkové organizace), 
studenti a pedagogové vysokých škol, dárci, 
sponzoři a úředníci spolupracující s nezisko-
vými organizacemi.

Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adre-
se www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Domácí násilí
Kontext, dynamika 
a intervence
DRAHOMÍR ŠEVČÍK, 
NADĚŽDA ŠPATENKOVÁ 
A KOL. (NAKLADATELSTVÍ 
PORTÁL)
Publikace popisuje 

cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, 
pomáhajícím profesionálům nabízí metody 
a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje 
s projevy chování a jednání hlavních aktérů, 
se systémem pomoci ohroženým osobám, 
včetně jejich právních možností. Detailně 
také popisuje činnost intervenčních center.

Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Auto v pracovně-
právních vztazích
BOŘIVOJ ŠUBRT, PETR BU-
KOVJAN, DANA TREZZIOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ WOL-
TERS KLUWER ČR)
Používání automobi-
lů, popřípadě moto-
cyklů pro pracovně-

právní účely má řadu aspektů, vyplývajících 
ze zákoníku práce, předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, ale též předpi-
sů daňových. Jde o problematiku, v níž se 
velmi často projevují nejasnosti a nezna-
losti, popřípadě i rozdílné výkladové práv-
ní názory. Účelem výkladu je podat kom-
plexní pohled na tyto otázky, a to zásadně 
pro účely pracovněprávních vztahů (pra-
covního poměru a dohod o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr), respektive 
v oblasti daňové též pro účely pořizování 
a užívání uvedených dopravních prostředků 
podnikateli či statutárními orgány obchod-
ních společností nebo jejich členy (včetně 
osob samostatně výdělečně činných).

Členové AVPO mohou na tuto publikaci uplatnit 
slevu 15 %. Více informací na adrese www.ne-
ziskovky.cz a www.avpo.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 20 %, a 
to po předložení klubové karty v sídle nakladatel-
ství: U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3.
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