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Dobrý fundraiser 
je dobrý posluchač
Audrey Kintzi je profesionální fundraiserkou, lektorkou 

a moderátorkou s bezmála třicetiletou praxí v neziskovém sektoru. V sou-
časné době pracuje jako senior development director na univerzitě Saint 
Mary v Minnesotě, je členkou americké asociace Association of Fundraising 
Professional Research Council a poradní skupiny Fundraising Effectiveness 
Workshop Advisory Group. Získala osvědčení ACFRE, čímž se zařadila mezi 
méně než 100 světových odborníků, kteří jsou jeho držiteli.

„Když sháním peníze pro svou organizaci zabývající se dětmi, tak se s lidmi 
bavím. Jde mi hlavně o to, aby se stali součástí mé organizace,“ říká Aud-
rey Kintzi. „Vždy chci, aby do organizace lidé přišli a pochopili podstatu její 
práce. Je to o pozvání a zapojení lidí do celého záměru. Protože když člověk 
bude vědět, jak organizace pracuje, bude vědět, na co se jeho peníze použi-
jí a bude ho to zajímat, tak mnohem raději a častěji peníze daruje. A tohle 
funguje, nevím sice jak, ale prostě to funguje.“

V minulém čísle zpravodaje 
jsme vás na tomto místě infor-
movali o petici „Ano charitě“, 
která bojuje za zachování pří-
jmu peněz ze zdanění hazar-
du do neziskových organizací. 
V této chvíli již jde o iniciativu 
„SOS neziskovky“. V současné 
době totiž senátoři chtějí prosa-
dit, aby výnos z odvodů z hazar-
du byl rozdělen tak, aby 70 pro-
cent dostaly obce a 30 procent 
sport. To znamená úplné vyřa-
zení neziskového sektoru, který 
tak přijde o finanční podporu ve 
výši dosahující 2 miliard korun.

Z poslanecké sněmovny do sená-
tu původně odešel zákon, který po-
čítal s tím, že o odvody loterijních 
společností se rovným dílem rozdě-
lí obce, sport a neziskový sektor. Zá-
kon dával záruku, že neziskové or-
ganizace budou mít i od příštího 
roku zachovány příjmy, bez nichž 
by nedokázaly realizovat projekty, 
především v oblasti sociálních slu-
žeb, kultury a vzdělávání.

V této chvíli existuje ještě na-
děje, vysvětlit politikům, o co jde. 
Celá kauza je sledována médii 
a jde o politické téma. Bohužel mé-
dia zcela zkreslila roli a význam ne-

ziskových organizací. Prezentu-
jí je jako spojence loterijních spo-
lečností prosazující zákon, kte-
rý jim dovolí zneužívat peníze ply-
noucí z hazardu. Realita je ale úpl-
ně jiná. Neziskové organizace boju-
jí za udržení finančních prostředků 
plynoucích do potřebných služeb 
a činností, které stát sám neumí za-
jistit a které vykonávají neziskové 
organizace. V případě, že peníze 
skončí v rozpočtech obcí, existuje 
více než vysoká pravděpodobnost, 
že k potřebným vůbec nedojdou.

Poslední možností a nadějí je sa-
motná aktivita neziskových organi-
zací. V těchto chvílích se iniciátoři 
„SOS neziskovky“ snaží sejít se zá-
stupci senátních klubů a informovat 
je o významné roli, kterou neziskový 
sektor sehrává v České republice, 
a o tom, že jeho činnost by mohla 
být touto změnou zákona ohrožena.

Pokud nechtějí neziskové orga-
nizace přijít o další peníze, musí 
se zmobilizovat a oslovit „své“ se-
nátory a média. Výzva pro senáto-
ry je zveřejněna na webové stránce 
www.sosneziskovky.cz. Tam by 
měly být postupně zveřejňovány 
další podrobnosti.

EVA PAVLATOVÁ

„SOS Neziskovky“

ROZ
HOVOR

editorial

tradičně by Vám na 
tomto místě popřál 
někdo z vedení Neziskovek.cz a AVPO klidné 
adventní rozjímání, krásné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a sil do nového roku 
2012. Tentokrát Vám jejich přání pouze 
tlumočím, protože se s Vámi chci rozloučit. 

V tomto vydání zpravodaje Vám mohu 
ještě nabídnout výsledky soutěže Žihadlo 
2011 spolu s rozhovory s vítězi a rozhovor 
s profesionální fundraiserkou Audrey 
Kintzi od mého (nyní ještě) kolegy Lukáše 
Vaníčka. Na konci roku se oceňuje i jinde, jak 
poznáte z dalších rubrik. Jako vánoční dárek 
přinášíme výraznou slevu na aktualizované a 
doplněné vydání knihy Marka Šedivého a Olgy 
Medlíkové Úspěšná nezisková organizace 
(podrobnosti na str. 4).

Po třech letech spolupráce s Neziskovkami.
cz se mi podařilo nahlédnout pod pokličku 
neziskového sektoru a s úctou se skláním 
před každým poctivým „neziskovákem“. 
Poznala jsem spoustu ohromných a 
zapálených lidí, bez nichž by potřební 
spoluobčané neměli žádné zázemí. Myslím, 
že by všichni, kteří rozhodují o fungování 
a ekonomice tohoto státu, měli získat 
minimálně podobnou zkušenost. Povědomí 
o tom, jak to v nezisku vůbec není 
jednoduché, ale jak ohromně naplňující 
taková práce je. Budu se tedy snažit pomáhat 
i nadále, byť jinak a jinde.

Přeji Vám život plný pracovních i osobních 
úspěchů a vlastně se neloučím...

EVA PAVLATOVÁ,
ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky a čtenáři, Neziskový sektor přichází o další miliardy

http://www.neziskovky.cz
http://www.sosneziskovky.cz
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Neziskovky.cz 
děkují

Neziskovky.cz o.p.s., děku-
jí všem, kteří se zúčastnili dotazníkového še-
tření. Vaše názory na naše služby v oblasti 
vzdělávání a konzultací, ale také vaše mínění 
o elektronickém zpravodaji Svět neziskovek 
pečlivě zpracujeme.

Celkem 522 vyplněných dotazníků Nezi-
sovkám.cz pomůže v roce 2012 nasměrovat 
služby tak, aby byly podle vašich představ.

(R)

Pracovník roku 
Zlínského kraje

Významné ocenění za činnost a přínos 
v oblasti poskytování sociálních služeb Zlín-
ského kraje získala paní Dobromila Krupo-
vá, dlouholetá pracovnice a ředitelka středis-
ka Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí, jež 
poskytuje pomoc zejména seniorům. „Služ-
ba potřebným znamená mnohem víc, než 

pouhé poskytnutí základních potřeb,“ říká. 
„Jde o zvýšení důstojnosti a sebeúcty star-
ších lidí, odstranění bariér nejen v pohybu, 
ale i ve vztazích mezi lidmi, mezi generace-
mi. To všechno považuji ve své práci za ne-
smírně důležité.“ 

Pro její práci je podstatný také vztah ke 
křesťanské víře. Angažuje se v křesťanské 
službě evangelických sborů ve Valašském 
Meziříčí a Velké Lhotě. Je známa jako přímá 
osoba, ochotná a nebojácná prosadit dob-
rou věc. Zkrátka Dobromila.

PAVEL HANYCH, DIAKONIE ČCE PRAHA

FOTO: PETR ZÁKUTNÝ

Vánoční jarmark
Blíží se Vánoce a s nimi řada zvyků a tra-

dic. Jaké jsou ty vaše? Házíte střevícem, lije-
te olovo nebo držíte půst? Pro Domov Sue 
Ryder jsou tradicí dvě předvánoční akce. 
Kromě České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby to je Vánoční jarmark v pražském Mi-
chelském dvoře. Letos se bude konat v so-
botu 10. 12. od 10.00 do 18.00 hodin. Čeká 
vás skvělé jídlo, bohatý program a také pří-
ležitost nakoupit nevšední vánoční dárky 
u místních trhovců – od ruční keramiky 
a kosmetiky až po biosýry a med.

V programu uvidíte Divadlo DiwaDílo, Ru-
bin Quartet, Buchty a loutky, uslyšíte swin-
gové melodie, bude rozsvícen vánoční strom 
a konat se bude také ekumenická bohosluž-
ba. 

Výtěžek z jarmarku bude určen na finan-
cování individuální ergoterapie pro klienty 
pobytových služeb domova.

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

Kdo je to štajgr?
Děti z ostravských základních a mateř-

ských škol se mohou originální formou do-
zvědět mnoho zajímavého o historii i součas-
nosti svého města. Například co dělá štajgr 
(předák důlní směny), jak se žilo v hornic-

kých koloniích nebo jaké jsou nejpozoruhod-
nější přírodní i technické zajímavosti severo-
moravské metropole. To vše díky projektu 
„Ostrava dětem 2011 – známá i neznámá“, 
který organizuje Středisko volného času 
(SVČ) s podporou Nadace OKD.

„Myslíme si, že je to vhodné doplnění uči-
va,“ řekl organizátor projektu Tomáš Kukuč 
ze SVČ. „Na začátku naší iniciativy bylo zjiš-
tění, že děti často netuší, kde vlastně žijí. Os-

trava byla a v mnohém zůstává průmyslo-
vým centrem republiky, což přináší negativ-
ní, ale i pozitivní věci. Příkladem mohou být 
haldy. Ty před lety kazily vzhled našeho re-
gionu, v současnosti se ale staly zajímavými 
dominantami, které obývá příroda a vyhledá-
vají je i lidé z měst.

Do projektu se zatím přihlásilo 18 škol-
ních tříd a jedna mateřská škola. První kolo 
probíhá až do února 2012, další zájemci mají 
ještě šanci. Přihláška je k dispozici na adrese 
www.svcoo.cz.

VLADISLAV SOBOL, NADACE OKD OSTRAVA

FOTO: NADACE OKD OSTRAVA

Tematická síť 
TESSEA pod novou 
společností

Projekt Tematická síť pro rozvoj sociál-
ní ekonomiky, který realizovala Nová eko-
nomika o.p.s., k 30. 11. 2011 skončila. Čin-
nost Tematické sítě pro sociální ekonomiku 
TESSEA, jež v rámci projektu vznikla a fun-
govala, bude v pozměněné podobě pokračo-
vat dál. Od 1. 12. 2011 naleznete TESSEA 
pod společností P3 – People, Planet, Profit 
o.p.s.

V České republice se v rámci projektu po-
dařilo vybudovat širokou názorovou platfor-
mu pro podporu sociální ekonomiky a so-
ciálního podnikání, která má 230 členů. 
V TESSEA působili přední odborníci na toto 
téma a podařilo se zpracovat řadu studií, analýz 
a odborných podkladů. Vyústěním jejich 
práce je Studie infrastruktury sociální ekono-
miky v ČR. Jedná se o souhrnné dílo, které 
v sobě integruje a srozumitelně popisu-
je veškeré poznatky, ke kterým se v ČR do 
dnešního dne dospělo.

PETRA FRANCOVÁ, P3 - PEOPLE, PLANET, 
PROFIT, O.P.S., PRAHA

Dobročinný bazar 
Rozmarýny

Sedmý ročník dobročinného bazaru na 
podporu Rozmarýny a jejího projektu Café 
Rozmar proběhne o víkendu 10. a 11. 12. 
2011. Můžete nakoupit originální vánoční 
dárky a podpořit tak Rozmarýnu. Těší se na 
vás i naše patronka Martha Issová, se kterou 
můžete na bazaru smlouvat o cenách. 

Chcete-li nám do bazaru něco věnovat, 
budeme moc rádi. Sbírka věcí k prodeji pro-
běhne v pátek 9. 12. od 9.00 do 22.00 pří-
mo v Café Rozmar. Máte doma věci od zná-

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: zpravodaj@neziskovky.cz

mých osobností? Máte možnost věnovat 
nám lístky do divadla? Malujete nebo fotí-
te? Potřebujete se zbavit dárků od bývalých 
partnerů? Tohle všechno i mnohem víc uvítá-
me v našem bazárku! 

SIMONA BAGAROVÁ, ROZMARÝNA PRAHA

FOTO: ROZMARÝNA PRAHA

Prevence kriminality 
mladistvých

Počet trestných činů dětí a mládeže se 
v posledních letech snižuje, roste však je-
jich závažnost. Dětem a mladistvým, kteří se 
dostali do konfliktu se zákonem, nabízí po-
moc brněnská nezisková organizace Rato-
lest Brno. Čtvrtým rokem realizuje probač-
ní program Změnit směr, který se zaměřuje 
na práci s mladými lidmi ve věku od 15 do 
18 let, kteří spáchali trestný čin.

„Kriminalita sice klesá, na druhé straně 
ale roste její závažnost,“ říká Pavel Řezáč, 

vedoucí preventivních programů. „Program 
Změnit směr byl oficiálně akreditován u mi-
nisterstva spravedlnosti jako probační, to 
znamená, že může být klientovi nařízen také 
soudem, například jako alternativa vězení. 
Naší snahou je přimět klienta k tomu, aby si 
začal lépe uvědomovat důsledky svého jed-
nání, a zabránit tak opakování jeho trestné 
činnosti.“

Doposud byl program financován z pro-
středků Evropského sociálního fondu ČR 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Tato podpora sice v letoš-
ním roce končí, přesto může program i na-
dále pokračovat díky podpoře z Ministerstva 
spravedlnosti České republiky a Magistrátu 
města Brna.

MGR. JANA BĚHALOVÁ, 
RATOLEST BRNO, O.S. BRNO

FOTO: RATOLEST BRNO 

http://www.svcoo.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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Nový týdeník 

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

V prosinci se zaměříme na hospicovou péči v Česku (7. 12.), 
o týden později 14. 12. bude tématem magazínu rovnoprávnost 
žen a mužů. Ve středu 21. 12. uslyšíte o  pečovatelské službě 
a 28. prosince se budeme věnovat projektům adopce na dálku.

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 
prosinec 2011 – březen 2012
12. 12. (Praha) a 14. 12. 2011 (Olo-
mouc) Odpovědnost ředitele obecně 
prospěšné společnosti
- Mgr. Petr Vít
Jak se vyhnout rizikům, která vyplývají 
z nové (značně zpřísněné) zákonné úpra-
vy odpovědnosti ředitele o.p.s.? Petr Vít 
vám pomůže na tříhodinovém seminá-
ři objasnit změny v zákoně a tak pře-
dejít možným rizikům. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=215
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=210 

14. 12. 2011 Rozpoznání manipulace 
a obrana proti ní
- PaedDr. Olga Medlíková
S manipulací se setkáváme v pracov-
ním i osobním životě. Díky tomuto semi-
náři se naučíte rozpoznávat projevy ma-
nipulativního chování a pochopíte jeho 
důvody. Procvičíte si techniky kontrama-
nipulace a definujete si vlastní nástroje 
obrany proti manipulaci. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=159

9. 1. 2012 Vedení procesu tvorby 
strategického plánu v neziskové or-
ganizaci
- Ing. Pavel Němeček
Nejste si jisti, zda jste dobrým manažerem 
pro svou neziskovou organizaci? Proč a ja-
kým způsobem plánovat aktivity organi-
zace a jak směřovat k jejímu dlouhodobé-
mu a efektivnímu řízení? Workshop vám 
pomůže ke zvýšení schopnosti vést pro-
ces tvorby strategického plánu v nezisko-
vé organizaci. Ujasníte si techniky zapojo-
vání týmu do tvorby strategického plánu, 
kolik času na proces tvorby budete potře-
bovat a jak řídit procesy po vytvoření zá-
kladního dokumentu. Seznámíte se s prak-
tickými ukázkami dílčích výstupů již zpra-
covaných strategických plánů různých 
typů neziskových organizací. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=198

17. 1. 2012 Mobbing – efektivní po-
stupy při řešení problému
- PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Mobbing označuje nejrůznější formy zne-
příjemňování života na pracovišti. Charak-
teristická je pro ně skrytost, rafinovanost 
a zákeřnost. Tento kurz Vám napomůže 
zvýšit vnímavost pro různé projevy možné-
ho mobbingu na pracovišti a vyzkoušíte si 
reakce a postupy, které pomáhají se účin-
ně proti nátlakovému jednání bránit. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=199

19. 1. 2012 Účetní závěrka NNO, da-
ňové přiznání
- Karel Malý
V pravý čas se dozvíte, jak pracovat s roz-
dělením výnosů a nákladů, jak vyplnit da-
ňové přiznání, a to vše vám předvedeme 
na praktických příkladech. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=200

24. – 25. 1. 2012 Příprava projektů 
a psaní žádostí o grant, včetně struk-
turálních fondů EU
- Mgr. Jan Horký
„Chceme peníze!“ – ozývá se ze všech 
koutů světa. Ale každý svého štěstí strůj-
ce… Štěstí totiž přeje připraveným! 
S námi získáte grant snadněji! Kurz vám 
pomůže získat informace a dovednos-
ti pro sestavování a přípravu zejména ne-
investičních projektů financovaných ze 
strukturálních fondů EU. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=201

1. 2. 2012 Komunikace jako nástroj 
porozumění
- Blanka Junová
Pokud člověk ovládá umění komunikovat, 
umí efektivněji řešit problémy, řídit projek-
ty i sám sebe. V komunikaci ale není dů-
ležité jen to, co člověk říká, ale i to, jak to 
říká. Rozpoznejte své silné i slabé stánky 
v komunikaci a vyhněte se tak formulacím 
vedoucím k nedorozumění či konfliktům. 
Víte, jak vyjádřit odmítnutí i kritiku bez ne-
gativních důsledků? Seminář je veden for-
mou zážitkové pedagogiky, vlastní aktivita 
a procvičování technik převažuje nad teo-
rií. Bližší informace: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=202

7. 2. 2012 Základy fundraisingu
- Ing. Pavel Němeček
V oblasti fundraisingu se nejedná pouze 
o metodu vyhledávání v grantových da-
tabázích a sledování nově vypsaných sti-
pendií. Jedná se také o aktivní vyhledá-
vání vhodného dárce či sponzora. Ukáže-
me vám, jak pracovat s principy a metoda-
mi fundraisingu. Výklad bude kombinován 
s interakcí, diskusí, příklady z praxe a řeše-
ním modelových příkladů. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=203

8. – 9. 2. 2012 Práce na standardech 
kvality sociálních služeb (AKREDITA-
CE MPSV)
- PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Znáte Zákon o soc. službách 108/2006 
Sb. jako básničku a přesto nevíte, jak 
promítnout požadavky zákona do pra-
xe? Nejste sami. Ale Neziskovky.cz vás 

v tom nenechají. Seznámíte se i s poža-
davky inspekcí a podmínkami zařaze-
ní sociální služby do Registru poskyto-
vatelů sociálních služeb. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=207

16. 2. 2012 Účetní závěrka NNO, da-
ňové přiznání
- Karel Malý
Cílem kurzu je ukázat účtování v nezisko-
vé organizaci. V pravý čas se dozvíte, jak 
pracovat s aktivy a pasivy, s rozdělením vý-
nosů a nákladů, jak vyplnit daňové přizná-
ní, a to vše vám předvedeme na praktic-
kých příkladech. Zároveň vám pomůžeme 
sestavit účetní závěrku v neziskové orga-
nizaci a vyplnit vaše daňové přiznání. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=204

21. 2. 2012 Komunikace v krizových 
a zátěžových situacích
- PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Nevíte, jak reagovat v situacích, kdy mu-
síme jednat s osobami, jejichž chování je 
mimo rámec standardní komunikace, s je-

dinci, jejichž motivace k činům mohou mít 
patologické rysy, ohrožují okolí či je samot-
né, či s osobami, které byly postiženy mi-
mořádnou životní událostí? Právě tento 
kurz vám vše objasní, zpřehlední způso-
by a možnosti vyjednávání. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=205

1. 3. 2012   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 budo-
vání dlouhodobých partnerství. Naučíte se 
analyzovat své zdroje a definovat protihod-
noty, které můžete nabízet pro spolupráci 
s firmami. V modelových situacích si vy-
zkoušíte prezentovat svou organizaci i vy-
jednávání s potenciálním sponzorem. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=209 

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: zpravodaj@neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=215
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=210
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http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=200
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=204
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=209
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=207
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=205
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=202
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=198
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=203
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=199
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-zu=159
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-zu=159
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-zu=159
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-zu=159
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4 SVĚT NEZISKOVEK 12 / 2011

kalendář akcí
Výstava Rybáři a hastrmani
Kdy: 5. 10. - 15. 1. 2012
Kde: Muzeum Říčany, Rýdlova 
271/14
Pořadatel: Muzeum Říčany
Výstava vás provede světem rybní-
ků, rybářů a ryb. Dozvíte se o histo-
rii rybníkářství v Čechách a na Mo-
ravě, o zlatém věku našich rybníků 
v 16. století i o jejich slavných budo-
vatelích. Kromě historie se seznámí-
te se zajímavostmi o životě rostlin 
a živočichů v rybnících a o důležité 
roli rybníků v krajině. Pořadatel ne-
zapomněl ani na pohádky, pověsti 
a pohádkové postavy – třeba na 
vodníky, kteří jsou s rybníky už od 
pradávna neodmyslitelně spja-
ti. Uvidíte také unikátní exponá-
ty zapůjčené z Národního země-
dělského muzea na zámku Ohrada 
a ukázky současného rybářského 
náčiní, které poskytli říčanští rybá-
ři. Otevřeno: po - čt 14 - 18 h., pá 
– zavřeno, so - ne 13 – 18 h. Vstup-
né: 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 
50 Kč. Více na: http://www.ricany.
cz/muzeum

Indonésie - příroda, život, kul-
tura
Kdy: 8. 12. 2011
Kde: Michelská 5, Praha 4
Pořadatel: Dům ochránců přírody
Součástí Domu ochránců přírody 
v Praze je i nové ekocentrum, kte-
ré slouží především pro pořádá-
ní vzdělávacích a osvětových akcí 
pro veřejnost. Tentokrát vás zveme 
do země tisíců ostrovů, nádherné, 
leč stále ne příliš chráněné přírody, 
a přátelských lidí. Prohlédnete si fo-
tografie ze sedmiměsíčního studij-
ního pobytu v téhle nádherné zemi. 
Dozvíte se o situaci mořských želv, 
budete se s nimi potápět i klást vej-
ce, vylezete na sopku, strávíte čas 
v pralese a podíváte se na všed-
ní i sváteční život muslimů v oblas-
ti, kde tvoří 99 % obyvatel a přes-
to se zcela překvapivě chovají k že-
nám jako k princeznám. Přednášejí-
cí: Hana Svobodová (Přírodovědec-
ká fakulta UK). 
Více na: http://www.csop.cz/
dumochrancuprirody

Adventní duchovní obnova pro 
dívky v Jeseníkách
Kdy: 8. - 11. 12. 2011
Kde: Maria Hilf ve Zlatých Horách
Pořadatel: Duchovní správa poutní-
ho místa P. Marie Pomocné
Adventní duchovní obnova pro 
dívky od 18 do 30 let nabízí téma 
Připrav své srdce i cestu Pánu. 
Obnovu povedou redemptoris-
ta P. Roman Janáč a boromej-
ka sestra Vincenta Kořínková. Pří-
jezd ve čtvrtek odpoledne mezi 
14 - 16 hod., ukončení v neděli po 
obědě. Cena: přibližně 600,- Kč (za 
nocleh i jídlo). S sebou: Bibli, růže-
nec, breviář, spacák, hodinky (po-
kud možno). Přihlášení: co nejdříve, 

kapacita míst je omezena. Více na: 
http://www.mariahilf.hyperlink.cz

Kdo může, pomůže!
Kdy: 9. - 11.12. 2011
Kde: Choceň
Pořadatel: Fénix, Základní článek 
hnutí Brontosaurus (HB)
Celá víkendovka bude zaměřená 
na zdravovědu a první pomoc. Je 
určena zejména členům HB, kteří 
mají alespoň základní ponětí o prv-
ní pomoci, ale rádi by si ji procviči-
li v simulacích. Nepočítejte s žád-
ným osvědčením, ale s novými zku-
šenostmi a silnými zážitky můžete 
počítat určitě. Koneckonců každé-
mu se může hodit, když ví, jak ostat-
ním pomoci. Lektoři mají osvěd-
čení Zdravotník zotavovacích akcí 
ZDRsem, osvědčení Školitel první 
pomoci MŠMT, zkušenosti z České-
ho červeného kříže a několikaletou 
praxi táborových zdravotníků.
Více na: http://fenix.brontosaurus.
cz/akce_detail.php?id=141

Regiontour 2012
Kdy: 12. 12. 2011
Kde: Brno
Pořadatel: Veletrhy Brno
Jedná se o největší prezentaci prů-
myslu cestovního ruchu s akcen-
tem na regiony ve střední Evropě. 
Veletrh Regiontour je nosným pro-
jektem na podporu domácího ces-
tovního ruchu a incomingu v Čes-
ké republice. Účastní se jej klíčo-
vé subjekty a osoby s rozhodova-
cími pravomocemi v cestovním ru-
chu ČR a jednotlivých regionů. Ve-
letrh GO se zaměřuje na výjezdovou 
turistiku. Vedle tuzemských ces-
tovních kanceláří a agentur se jej 
účastní poskytovatelé služeb ces-
tovního ruchu v oblíbených zahra-
ničních destinacích a zahraniční tu-
ristické centrály.
Více na: http://www.bvv.cz

Hory a pevnosti Transylvánie
Kdy: 13. 12. 2011
Kde: Praha 4
Pořadatel: Dům ochránců přírody
Nejen stáda polodivokých koní, lou-
ky plné orchidejí a krasové soutěs-
ky, ale i svatyně dávných Dáků, stře-
dověké opevněné kostely či římské 
zlaté doly ukrývá tento kraj, v němž 
se po staletí setkávalo i střetávalo 
mnoho národů... Přednášející: Jan 
Moravec (ZO ČSOP Botič - Rokyt-
ka). Více na: http://www.csop.cz/
dumochrancuprirody

Architektura sociálních služeb 
v běžném prostředí
Kdy: 13. 12. 2011
Kde: Praha 6
Pořadatel: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR a Národní cen-
trum podpory transformace sociál-
ních služeb
Témata konference: Vliv architekto-
nického řešení na začlenění osob 

se zdravotním postižením do běžné-
ho prostředí; Urbanismus – Výběr 
vhodné lokality a pozemku pro stav-
by pro sociální služby v návaznosti 
na potřeby uživatelů sociálních slu-
žeb; Architektura - Výběr typu ob-
jektu, propojení exteriéru s interié-
rem a nároky na venkovní prostory, 
dispozice v návaznosti na prostoro-
vé nároky a flexibilitu, bezpečnost 
uživatele sociálních služeb a pra-
covníka; Interiér - Přechod od ústav-
ního prostředí k přirozenému, vyba-
vení interiéru s ohledem na potře-
by a přání uživatele sociálních slu-
žeb, detaily bytového prostoru; Zá-
kladní principy navrhování prostředí 
a objektu - Shrnutí základních prin-
cipů pro plánování univerzálního 
prostoru (vypíchnutí klíčových bodů 
při plánování stavby); Nejnovější 
trendy v oblasti vybavení interiéru – 
Nové technologie umožňující začle-
nění hendikepovaných lidí do běž-
ného prostředí a usnadňující život 
v běžném prostředí; Příklady dobré 
praxe staveb začleňujících uživatele 
sociálních služeb do komunity.
Více na: http://www.trass.cz

Svítání pro Zimbabwe
Kdy: 18. 12. 2011
Kde: Brno

Pořadatel: Diecézní charita Brno
Koncert skupiny Svítání se koná 
v Kapitulní síni konviktů Minoritů, 
Minoritská 1 v Brně. Pro Diecézní 
charitu Brno (DCHB) koncertuje již 
pošesté a opět podpoří projekt škol-
ní docházky sirotků a chudých dětí 
v Zimbabwe. Představí také projekt 
Světlo pro Zimbabwe, který umož-
ní žákům na školách recyklovat sta-
ré mobilní telefony. Za finanční zisk 
z odevzdaných přístrojů DCHB za-
koupí školní pomůcky a další pod-
poru. Více na: http://dchb.charita.cz

Nadělíme zvířátkům
Kdy: 23. 12. 2011
Kde: Vrbický les
Pořadatel: Brďo Ayhuazca Čejko-
vice, Základní článek hnutí Bronto-
saurus
I letos budeme před Štědrým dnem 
nadělovat zvířátkům. Vezměte kaš-
tany, mrkev a dobrou náladu a vy-
dejte se s námi ke krmelci.
Více na: http://podluzi.brontosau-
rus.cz/web/ayhuazca.html

Podrobnější informace a další 
akce najdete v Kalendáři akcí na 
http://neziskovky.cz/cz/fakta/ka-
lendar-akci  

Představte se!
Jedním z bonusů členů AVPO je možnost prezentovat pořádanou akci v našem 
informačním servisu a na stránkách zpravodaje. 
Informace zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem AKCE) 
nebo e-mailem na adresu: zpravodaj@neziskovky.cz    Vybrané projekty zveřejníme v Kalendáři akcí.
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Situaci si můžeme představit třeba 
takto:

Pracujete v organizaci, která posky-
tuje služby blíže nespecifikovaným kli-
entům. Klient za vámi přijde a za krkem 
mu sedí opice = problém. Klienta popi-
chuje, nosit ji za krkem je nepříjemné. 
Klient si s ní neví rady a jeho tenden-
cí je co nejrychleji se opice zbavit. Na-
blízku jste vy - osoba, která je na opice 
specialista a umí si s nimi poradit. Za kr-
kem vám jich sice v tento okamžik sedí 
už několik a je to tak náročné, že začíná-
te mít pocit, že více již neunesete. Kli-
ent tyto opice ale nevidí, je zcela sou-
středěný jen na tu svou. Přijde za vámi 
a snaží se vám ji předat. Podnikáte pár 
slabých pokusů mu ji ponechat. Opi-
ce škodolibě pozoruje, jak do celé situ-
ace vstupují témata moci a bezmoci, ži-
votních vzorců a vztahových schémat… 
moc jí to baví! Vám se pod tíhou opic za 
vaším krkem podlamují kolena, ale… jste 
tam přeci od toho, je to vaše práce! A na-
víc, co ten chudák klient, který si s opi-
cí neumí poradit? Opice jsou velmi citli-
vé na tyto slabé okamžiky. Jakmile vycí-
tí svou příležitost, hup… už ji máte za kr-
kem. Klient s ulehčením odchází. Během 
dne přijde ještě několik jiných a další 
a další opice se ocitají za vaším krkem. 
Ke konci dne se pod jejich tíhou plazí-
te po břiše. Je ale zvláštní, že klientům, 
nadřízeným, kolegům, podřízeným a do-
konce i vám to přijde v pořádku do doby, 
dokud opic není tolik, že vás naprosto za-
valí. Už nemůžete přibírat další opice. 

Jak z toho ven?
Jestliže je vaším cílem opravdu klientům 
pomoci, pak je potřeba se naučit 
odhadnout své síly a nepřebírat ty opice, 
které se klient má naučit zvládat sám. 
Pokud totiž opice přebíráme, nejen že 
tím zatěžujeme sami sebe, ale klientovi 
děláme „medvědí službu“, jelikož 
neustále přebíráme jeho odpovědnost 
za jeho opice a tím mu znemožníme, aby 
se naučil poradit si s nimi sám.

Uměním je rozpoznat, jaký druh opic 
skutečně máte převzít vy a jaké můžete 
nechat klientovi. Nejprve se potřebujete 
naučit pojmenovat si své vlastní podvě-
domé vzorce, díky kterým si necháváte 
opice na svůj krk hodit. Pak teprve do-
kážete určit hranice, které jsou pro ten-
to vztah nezbytné, a budete schopni jej 
komunikovat.

Změna je proces
Ten začíná u pochopení, že v komuni-

kaci máme odpovědnost každý sám za 
sebe, my i náš protějšek. Jeho součás-
tí je porozumění tomu, co se v komuni-
kaci děje a proč, z čeho vychází naše re-
akce, proč často dochází k nedorozumě-
ní. Rozvíjí se přes schopnost formulo-

vat své požadavky, potřeby a postoje re-
spektujícím a neinvazivním způsobem, 
kde jsou jednotlivé techniky jen počá-
tečním vodítkem ke změně komunikač-
ních návyků. Směřuje k většímu sebevě-
domí, k lepším mezilidským vztahům; je 
součástí psychohygieny, zvládání stresu 
a prevencí k syndromu vyhoření. 

Opravdová změna komunikačních ná-
vyků je proces a má-li tento proces být 
efektivní, pak doporučuji, aby mu byl 
dán dostatečný časový prostor, který od-
ráží váš osobní rytmus učení. Jedině po-
stupná cesta, která znamená projít no-
vými každodenními zkušenostmi, umož-
ní zvnitřnit a integrovat nový přístup do 
zralejšího, přizpůsobenějšího a samo-
statnějšího chování. A to nejen u vás, ale 
i u vašich klientů, spolupracovníků, blíz-
kých. Jediní, kdo možná změnu neoce-
ní, budou ony opice. Přijdou totiž o svou 
zábavu! 

BLANKA JUNOVÁ, RNC
LEKTORKA NEZISKOVEK.CZ

Opice za krkem aneb 
odpovědnost v komunikaci

Blanka Junová působí jako lek-
torka, konzultantka a kouč v ob-
lasti vzdělávání dospělých. K této 
oblasti ji nasměroval čtyřletý, stu-
dijně pracovní pobyt v Kanadě. 
Po svém návratu v roce 1999 za-
čala pracovat v oblasti vzdělává-
ní dospělých a poradenství zdra-
vého životního stylu, od roku 
2000 se v rámci lektorské činnos-
ti profiluje především na témata 
komunikace, slaďování soukro-
mého a pracovního života, zvlá-
dání stresu a konfliktů. Je iniciá-
torkou a předsedkyní občanské-
ho sdružení Žen-sen a podílí se 
na přípravě projektů zaměřených 
především na vzdělávání. 

Redakce časopisu Ošetřovatelská péče vyhlásila již šestý ročník celo-
státní soutěže o nejkvalitnějšího poskytovatele sociálních služeb. Vítě-
zové byli oceněni v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

Cena kvality v sociálních službách 
je každoročně udělována nejkvalit-
nějším poskytovatelům sociálních 
služeb v pěti hlavních kategoriích. 
Letos bylo nominováno více než 
90 zařízení, z nichž 44 prošlo hod-
nocením a v nejužším finále i míst-
ním šetřením. Ocenění získávají 
také jednotlivci, výjimečné osob-
nosti sociálních služeb, které do 
soutěže přihlašují kolegové či uži-
vatelé nebo jejich rodiny.

Seznamte se s vítězi Ceny kvality 
v sociálních službách: 

Poskytovatelé pobytových sociál-
ních služeb pro seniory
Oblastní charita Brno, Domov po-
kojného stáří Kamenná

Poskytovatelé terénních sociálních 
služeb pro seniory
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Domov sv. Anežky, o.p.s. Týn nad Vltavou

Poskytovatelé sociálních služeb pro děti
Poradna rané péče MATANA Slezské diakonie

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Středisko Bethel Karviná – Azylový dům, Slezská diakonie

Mediálním partnerem Cen kvality v sociální péči za rok 2010 jsou Neziskovky.cz

Cena kvality v sociální péči za rok 2010

Před několika lety, ještě za dob mé asistence lektorům, mě zaujal příklad 
mého kolegy Ladislava Dvořáka, jak podřízení „řeší“ své problémy. Ten 
příměr se mi líbil natolik, že jsem ho během své vlastní lektorské praxe 
nadále rozvíjela. Při práci v neziskových organizacích a s rodiči se 
skupina podřízených rozšířila o klienty a děti, v některých případech 
i o kolegy, partnery a přátele…

Hudební vystoupení sboru uživatelů z DpS Buchlovice

Nositelé Ceny kvality v sociální péči za rok 2010

PROPAMÁTKY
w w w . p r o p a m a t k y . i n f o 
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veřejné sbírky

neziskovky

odborné firmy

zprávy…

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. provozuje
nový internetový portál PROPAMÁTKY, který
monitoruje dotace a veřejné sbírky na památky
v ČR, nabízí katalog neziskových organizací
pečujících o památky a prezentuje aktuální zprávy.

http://www.propamatky.info
http://www.propamatky.info
http://www.propamatky.info
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31. 12. 2011 Nadace O2

Think Big

Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/zdra-
votní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regionální/ko-
munitní rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3234 
Kontakt: info@o2thinkbig.cz
Adresa: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

4. 1. 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy

Výzva číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a 

oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI

Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3178
Kontakt: www.msmt.cz/mladez
Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

průběžná uzávěrka

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a umělec-

kou činnost

Oblast podpory: kultura, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=215
Kontakt: josefhlavka@volny.cz; 224 947 691; 224 947 
690 (fax)
Adresa: Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Základní grantový program 

Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání, rozvoj ne-
ziskového sektoru
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=784
Kontakt: jizerky@atlas.cz; 605 701 503

Potvrzení – opravný 
daňový doklad
Organizace, která vede účetnic-
tví, vystavila opravný daňový do-
klad dne 16. 5. 2011. Podle zá-
kona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, platného 
do 31. 3. 2011 mohlo být DPH 
uplatněno až ve zdaňovacím ob-
dobí, ve kterém byl dobropis do-
ručen plátci (potvrzení na Dob-
ropise datum, razítko a pod-
pis). Je nutné také podle nove-
ly 47/2011 Sb., § 42 odst. 3b., 
aby opravný daňový doklad rov-
něž obsahoval potvrzení (datum, 
razítko a podpis příjemce), po-
případě jiný doklad o doručení? 
A jaký? Podle vyjádření dvou na 
sobě nezávislých daňových po-
radců toto potvrzení o doručení 
není nutné.

Odpověď: 

V § 45 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o dani z přida-
né hodnoty“), v návaznosti na 
§ 42 zákona o dani z přidané 
hodnoty není stanovena jako 
jedna z náležitostí opravného 
daňového dokladu – datum do-
ručení tohoto dokladu příjemci 
uskutečněného zdanitelného pl-
nění. V ust. § 45 zákona o dani 
z přidané hodnoty, není stano-
vena jako jedna z náležitostí to-
hoto dokladu ani potvrzení pří-
jemce o doručení, jeho podpis, 
případně jiný doklad o doručení, 
tudíž údaje o doručení opravné-
ho daňového dokladu příjemci 
nemusejí být na opravném da-
ňovém dokladu uváděny.

HBH,
NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER 

A ČASOPIS 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/

Zlato
Zlato jakožto vzácný kov je 
vhodné k fyzickému náku-
pu. Investice do zlata není klí-
čem k rychlému zbohatnutí, ale 
k dlouhodobému udržení hod-
noty majetku. Zlato je považo-
váno za univer-
zální platidlo všu-
de na světě, spo-
juje atributy komodity i peněz. 
Je nástrojem pro zajištění pro-
ti řadě rizik včetně inflace – to 
znamená, že za stejné množství 
zlata se dá dlouhodobě (ho-
rizont let či desetiletí) koupit 

stejné množství zboží a služeb. 
Tato vlastnost vyrovnává nevý-
hodu, že zlato nevyplácí žádný 
úrok, dividendu ani další spoje-
nou platbu. Krátkodobý výnos 
investice do zlata je nezaruči-
telný, protože závisí na tržním 
vývoji. Zároveň ale nepodléhá 

žádné centrální 
bance, která by 
mohla ovlivňo-

vat jeho hodnotu. Oproti jiným 
nástrojům kapitálového trhu je 
investice do zlata sázkou ne na 
zisk, ale na „jistotu“. 

ING. PETR SKLENÁŘ,
 HLAVNÍ EKONOM J&T BANKY

Finanční okénko

partner rubriky

Veřejné sbírky
Veřejné sbírky představují v čes-
kém neziskovém prosto-
ru zajímavou variantu zís-
kání peněžních příspěvků. 
Shrňme si základní para-
metry, které musí nezis-
ková organizace splňo-
vat, aby mohla veřejnou 
sbírku uskutečnit. Zejmé-
na se řídí zákonem č. 117/2001 
Sb. Veřejnou sbírku musí schvá-
lit příslušný odbor krajského úřa-
du (v Praze pak Magistrát hlavní-
ho města Prahy), kde se sbírka 
uskuteční. V daném rozhodnu-
tí je ukotven účel, k němuž je vý-
těžek určen, dále pak území, kde 
bude probíhat, a časové rozmezí, 
kdy se sbírka uskuteční. Dle § 23 
příslušného zákona musí organi-

zace pro každou veřejnou sbír-
ku zřídit zvláštní bankovní účet, 
kromě toho ale upozorňujeme, 

že je nezbytné identifiko-
vat i všechny ostatní zdroje 
(např. pokladničky, přímý 
prodej předmětů atd.). Na 
úhradu nákladů spojených 
s veřejnou sbírkou lze vy-
užít maximálně 5 % výtěž-
ku sbírky. Účetně se příjem 

a čerpání sbírky zachycuje po-
mocí účtu 911. Využití prostřed-
ků z veřejné sbírky je kontrolo-
váno v závěrečném vyúčtování 
instituce, která sbírku povolila, 
a pokud není shledán stav dolo-
žení jako uspokojivý, odvádí se 
nepoužitá část do rozpočtu kra-
je.

JIŘÍ JAKOUBEK, 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO MIKULÁŠ, O.P.S.

Nadace OKD 
oceňovala
Nadace OKD ocenila 10. 11. 2011 
nejlepší neziskové projekty. Ceny 
získaly například organizace, 
které provozují chráněnou dílnu 
pro hendikepované, pomáhají 
mladým lidem z dětských domovů 
při vstupu do života a také 
pořadatelé hudebního festivalu. 
V hlavní kategorii Osobnost roku 
si cenu odnesl Česlav Santarius, 
který před 20 lety založil 
humanitární organizaci Slezská 
diakonie.

„Peníze od OKD a dalších dárců se 
mění v dobré skutky díky neziskovým or-
ganizacím, které v našem regionu i v celé 
republice působí,“ vysvětlila smysl udíle-
ní cen předsedkyně správní rady Nadace 
OKD Petra Mašínová. „Považuji za důleži-
té je alespoň takto symbolicky ocenit, pro-
tože v nich pracují lidé, kteří často za mini-
mální odměnu nebo zdarma dělají radost 
svému okolí a především pomáhají těm, 
kteří tolik štěstí nemají a musí se spoleh-
nout na pomoc druhých.“

Základní ceny rozdělila Nadace OKD 
podle oblastí, které pravidelně podporuje, 
přičemž o vítězích rozhodovala svými hla-
sy veřejnost.

V programu Pro zdraví získalo 1. mís-
to pražské občanské sdružení Letní dům, 

které připravuje mladé lidi z dětských do-
movů na vstup do života, mimo jiné při 
stážích v tréninkovém bytě.

Vítězem programu Pro radost se sta-
la karvinská Iniciativa Dokořán a její let-
ní multikulturní festival, na jehož organiza-
ci se podílejí desítky dobrovolníků (na fo-
tografii: zleva jeden z předáků Dolu Dar-
kov Roman Badura, ředitel Nadace OKD 

Jiří Suchánek, předseda sdružení Doko-
řán Daniel Cieślar a členka rady sdružení 
Lucie Rakowská).

V programu Pro budoucnost si odnesli 
sošku a desetitisícový šek zástupci ostrav-
ské Charity svatého Alexandra, která vy-
budovala v areálu bývalé šachty chráně-
nou dílnu pro 50 hendikepovaných osob 
a nyní dokončuje rekonstrukci další budo-
vy, kde vznikne prostor pro chráněné byd-
lení (na fotografii zleva ředitel charity Pa-
vel Folta a Petra Mašínová, předsedkyně 
správní rady Nadace OKD).

V programu Pro Evropu, jenž pomáhá 
neziskovým organizacím s financováním 
příprav projektů usilujících o dotaci od Ev-
ropské unie, dali lidé nejvíce hlasů Mateř-
skému a rodinnému centru Krůček Svita-
vy, jež chystá netradiční systém spoluprá-
ce mezi rodiči s malými dětmi a seniory.

Specialitou Nadace OKD je oceňová-
ní médií, která pomáhají s propagací ne-

ziskových organizací a vě-
nují se tématu společenské 
odpovědnosti firem. V kate-
gorii Mediální čin roku zís-
kal hlavní cenu redaktor tý-
deníku Profit Dalibor Dostál 
za ojedinělý seriál mapují-
cí působení firemních nada-
cí. Sošku za Pozitivní zprávu 
získala novinářka MF Dnes 
Ivana Karásková za reportáž, 

díky níž sehnal časopis pro dětské domo-
vy místo 30 tisíc, které mu kvůli kritické-
mu článku odmítl poslat Nadační fond 
manželů Klausových, téměř 200 tisíc ko-
run od jiných dárců.

VLADISLAV SOBOL, 
NADACE OKD

FOTO: NADACE OKD

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3234
mailto:info@o2thinkbig.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3178
http://www.msmt.cz/mladez
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=215
mailto:josefhlavka@volny.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=784
mailto:jizerky@atlas.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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Rok jinak mi dal 
především za-

brat a byl skutečně jiný. 
Byla to jízda. Plná zvra-
tů a emočních turbulen-
cí. Jestli jsem s tím ně-
kdy chtěla praštit? Ano, 
ale nikdy ne doopravdy. 
Jestli jsem někdy litova-

la? Ne. Co mi dal? Zkušenosti. Nová přátelství. 
Fantastické pocity vděčnosti a radosti. Kontakt 
s opravdovými hrdiny. Tragikomické momen-
ty. Šílené starosti. Pocit odpovědnosti v míře, 
kterou bylo a je místy těžké unést. Teď, s roč-
ním odstupem, když vidím, že firma funguje, je 
to velká satisfakce. Doufám, že v položkách má 
dáti - dal jsme si kvit.

TEREZA VAJTOVÁ,
 NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Rok jinak a 
moje další 

půlroční působe-
ní v občanském 
sdružení Inventu-
ra mi dalo inspi-
raci, radost, leg-
raci, dobrou par-
tu, klid, pocit zod-
povědnosti, pe-
níze, pevnou pra-

covní dobu, stres, odvahu, pocit štěstí 
a užitečnosti.
Rok jinak mi vzal rok života,  klid, několik ti-
síc mozkových buněk, odvahu, svojí orga-
nizaci času, pocit, že to, co dělám, nemá 
smysl.

LINDA JABLONSKÁ, 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INVENTURA

Když jsem se na 
konci roku 2009 

hlásil do Roku jinak, ab-
solutně jsem nevěděl, 
do čeho jdu. Chvíli mi 
trvalo, než jsem se zo-
rientoval a hlavně po-
chopil, jak to chodí. Do 
té doby jsem úplně ne-

věděl, co to vlastně obnáší být pracovníkem v 
neziskovém sektoru. Měl jsem možnost potkat 
spoustu zajímavých lidí a s některými z nich 
dále spolupracuji, zejména s lidmi z Nadace 
VIA, se kterými rozvíjím moje projekty DARUJ-
ME.CZ a CRM PRO NEZISKOVKY. Rok jinak mi 
ztížil návrat do běžného pracovního života v ko-
merční sféře, ale jednoznačně mohu říci, že mi 
víc dal, než vzal.

ALEŠ JENÍK, NADACE VIA

Co vám dal a vzal Rok jinak?anketa

Rozšiřte si své znalosti 
a dovednosti

Víte, co se skrývá pod pojmem „minimální kompetenční profil“? Tento termín se dá vyjádřit trochu lidštěji 
a srozumitelněji: jde o souhrn znalostí a dovedností, které by postupně měl zvládat každý, kdo se chce stát dob-
rým vedoucím, instruktorem, lektorem… zkrátka zaměstnancem nebo dobrovolníkem ve sdruženích, která se 
věnují práci s dětmi a mládeží.

 Napomoci jim v tom může „Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních nezisko-
vých organizacích (NNO) v oblasti práce s dětmi a mládeží“, kterou si lze „prolistovat“ na http://www.nidm.
cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/uznavani-neformalniho-vzdelavani/cile-a-vystupy/rozsirte-
si-sve-znalosti-a-dovednosti  

Sada minimálních kompetenčních profilů je jedním z výstupů klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělá-
vání individuálního projektu národního s názvem Klíče pro život, který společně realizuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a  Národní institut dětí a mládeže.

Cílem projektu je podpora a zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání. Minimál-
ní kompetenční profily (MKP) vznikly jako informační podklad pro tvorbu vzdělávacích 
programů v NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží. Jde o optimální základ, ze kterého 
mohou jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich vzdělávacím 
programům. Každá organizace má možnost upravit si MKP s ohledem na svá specifika. 

Na jednu stranu působí kompetenční profily jako maximální svým výčtem znalostí 
a dovedností, na stranu druhou jsou však minimální v tom, že neurčují úroveň rozvinu-
tí daných kompetencí. Požadovaná úroveň rozvoje kompetencí vychází z potřeb vzdělá-
vání a z předpokládaného profilu účastníků vzdělávání v daném sdružení. Také samotný 
výběr konkrétních znalostí a dovedností si určí jednotlivé NNO, které se rozhodnout vzdělávat své členy nebo 
svou cílovou skupinu. 

Sestavení kompetenčních profilů je jedním z krůčků k podpoře myšlenky uznávání neformálního vzdělávání. 
V neformálním vzdělávání si člověk osvojuje znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a návyky prostřednictvím 
toho, co ho baví, zajímá, co chce a kde má šanci zažít alespoň trochu pocit úspěchu.

DANIELA HAVLÍČKOVÁ, GARANTKA KA UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTU KLÍČE PRO ŽIVOT

http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/uznavani-neformalniho-vzdelavani/cile-a-vystupy/rozsirte-si-sve-znalosti-a-dovednosti
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/uznavani-neformalniho-vzdelavani/cile-a-vystupy/rozsirte-si-sve-znalosti-a-dovednosti


8 SVĚT NEZISKOVEK 12 / 2011

Koncert na podporu 
dobrovolnictví

V pátek 4. 11. 2011 proběhl v Rock 
Café na pražské Národní třídě koncert 

na podporu dobrovolnictví - DOBRO 4 YOU. Zaplně-
ný sál v rámci Evropského roku dobrovolnictví oslavil 
činnost dobrovolníků, dozvěděl se něco nového a užil 
si koncert pohodových kapel: MADFINGER (jazz/fun-
ky/pop), A BANQUET (FUTU-roll), ORIGAMI (pop). Za 
neziskovky se představil organizátor akce: Lata - Pro-
gramy pro ohroženou mládež, dále Pět P, Tyflocent-
rum, Meta, Máme otevřeno, HOST, Centrum Paraple 
a Letní dům. 

„Koncert DOBRO 4 YOU byl fajn akce, kde se zá-
bava propojila s dobrou věcí,“ hodnotila celý večer ře-
ditelka občanského sdružení Lata Martina Hazuková. 
„Myslím, že se podařilo oslovit nebo alespoň informo-
vat mnoho mladých lidí, kteří s prací dobrovolníka zku-
šenosti nemají či o ní vůbec neví. Byli jsme velmi spo-
kojeni a doufáme, že se podobný koncert někdy po-
daří zopakovat.“

MARKÉTA JEŽKOVÁ, 
LATA – PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ, PRAHA

Ochranná známka práce 
postižených

Pestrá společnost, o.p.s., se stala 19. firmou v Čes-
ké republice, která obdržela ochrannou známku prá-
ce postižených. Společnost se tak stala jediným výcvi-
kovým subjektem asistenčních a vodících psů, který 
svou známku dostal za kynologické služby. Tyto služ-
by přezkoumalo Sdružení pro oceňování kvality a shle-
dalo ho jako vhodným adeptem pro udělení známky. 
Celý projekt podporuje Nadační fond pro podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením. 

Známku slavnostně přebírala ředitelka společnos-
ti Klára Pragerová na Večeru s českou kvalitou z rukou 
Hany Potměšilové, ředitelky Nadačního fondu. Patro-

nem známky je Ma-
gistrát hlavního měs-
ta Prahy, jmenovitě 
radní Petr Dolínek.

Společnost se tak 
raduje z dalšího úspě-
chu ve svém rozvoji, 
zejména však může 
tímto oceněním svým 

klientům a zákazníkům garantovat kvalitní a prověře-
né služby.

KLÁRA PRAGEROVÁ, 
PESTRÁ SPOLEČNOST, PRAHA

FOTO: PESTRÁ SPOLEČNOST PRAHA

Sedm vítězů Roku jinak
Čtvrtý ročník grantového programu Rok jinak Na-

dace Vodafone zná svých sedm vítězů, kteří stráví rok 
2012 realizací vlastního projektu v neziskové organi-
zaci a kterým bude plat hradit Nadace Vodafone. 

„Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je dlouho-
dobý přenos know-how a zkušeností mezi nezisko-
vou sférou a světem byznysu a tuto myšlenku vybra-
né projekty beze zbytku naplňují,“ vysvětlil hlavní myš-
lenku programu Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vo-
dafone. „Těší mě, že jsme mohli navýšit počet projek-
tů, které podpoříme, a umožnit tak více zapáleným li-
dem z byznysu strávit jeden rok prací pro neziskovky.“ 

JANA HÁKOVÁ, 
VODAFONE CZECH REPUBLIC, PRAHA

Nadace PROMĚNY 
vyhodnocovala

Cílem architektonické soutěže Cena nadace 2011 
bylo najít nejvhodnější návrh obnovy Jiráskových 
sadů v Litoměřicích (viz fofografie). Odborná porota 
vybrala jako nejlepší návrh Atelieru zahradní a kraji-
nářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno. 
S rozhodnutím poroty se ztotožnila i správní rada na-

dace PROMĚNY.
Nadace PROMĚ-

NY také uzavřela 
hodnocení žádos-
tí o grant v novém 
programu Zahrada 
hrou. Ojedinělé pro-
měny školní zahra-
dy se dočká Mateřská škola Kollárova v Českém Bro-
dě. Finanční příspěvek nadace činí až 2 miliony korun; 
projekt počítá se zapojením dětí, učitelů i rodičů. Nová 
zahrada bude otevřena v druhé polovině roku 2013.

PETRA HRUBOŠOVÁ, 
NADACE PROMĚNY, PRAHA

FOTO: NADACE PROMĚNY

Sluchadla od Siemensu
Siemens, přední výrobce zdravotnických přístro-

jů, věnoval Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
100 kusů sluchadel v hodnotě 1 milionu Kč. Ty rozšíří 
nabídku půjčoven těchto zdravotnických pomůcek po 
celé České republice.

„Takový dar pro nás znamená významné posílení 
činnosti našich poradenských středisek, ve kterých 

fungují půjčovny pomů-
cek pro sluchově posti-
žené,“ netají se rados-
tí prezident Svazu ne-
slyšících a nedoslýcha-
vých Jaroslav Paur (na 
fotografii uprostřed). 
Půjčovny jsou velkým 

pomocníkem pro celou řadu sluchově postižených, 
kteří mají sluchadlo buď v opravě a náhradní nema-
jí, nebo sluchadlo ztratili a koupit jiné si nemohou do-
volit, protože na nové ještě nemají od zdravotní pojiš-
ťovny nárok. Tento nárok vzniká jednou za pět let. 

PAVEL KAIDL, 
SIEMENS S.R.O., PRAHA

FOTO: SIEMENS PRAHA

stalose

Představujeme Pracovní a sociální 
agenturu SANANIM

Pracovní a sociální agentura SANANIM (PSA) funguje už šest let a za tu dobu si 
své místo v oblasti zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob jednoznačně ob-
hájila. 

Vznikla jako poslední článek v systému komplexní péče o drogově závislé 
a svým klientům, především lidem po léčbě závislosti, pomáhá úspěšně zvládnout 
přechod do normálního života. Najít si pracovní uplatnění je pro bývalé uživatele 
návykových látek často značně obtížné. Prošli sice úspěšně léčbou nebo dobře fun-
gují v substitučním programu, ale na druhé straně mají v důsledku předchozí dro-
gové kariéry řadu handicapů, které jim možnost zaměstnat se značně komplikují. 
Většinou to je nedostačená praxe, nízké vzdělání a především, což je problém asi 
40-50 % klientů, záznam v rejstříku trestů.

V PSA jim nabízíme především pracovní a sociální poradenství. V současné 
době pracujeme se 130-150 klienty ročně, z nichž naprostá většina (přes 90 %) má 
zájem o nalezení či změnu zaměstnání. Asi třetina využívá také sociálních služeb. 
Ke každému klientovi přistupujeme komplexně a individuálně – na základě podrob-
né anamnézy, osobnostních předpokladů, pracovních zkušeností a reálné situace 
na trhu práce pro něj hledáme to nejvhodnější zaměstnání. Cílem je celková sociál-
ní stabilizace, další vzdělávání a celkový osobnostní rozvoj tak, aby si klient udržel 
pozitivní změnu životního stylu i v budoucnu.

Vzhledem k handicapům, které snižují klientům šanci zaměstnat se na volném 
trhu práce, spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří znají jejich minulost a jsou 
ochotni a schopni je zaměstnat. Je to především Café Therapy, sociální firma o. s. 
SANANIM, kde se klientům nabízí možnost startovního zaměstnání. Spolupráci se 
nám však podařilo navázat také s dalšími dvanácti zaměstnavateli, ale jejich počet 
není stálý a za krize byli někteří nuceni přijímání nových pracovníků omezit. Nejví-
ce pracovních míst je ve firmách úklidových a zahradnických.

Sociální práce je zaměřena zejména na pomoc s dluhy, exekucemi, bydlením, 
sociálními dávkami. Dluhy, zejména u VZP, dopravních podniků apod., se nezřídka 
pohybují ve statisících a klienti je řeší ještě velmi dlouho po léčbě.

Díky současnému projektu „Podpora vstupu na trh práce“, realizovanému za 
podpory ESF, mohla PSA cíleně rozšířit poskytování služeb také pro lidi po výko-

nu trestu odnětí svobody, kteří v minulosti užívali drogy. Metody práce s nimi (jde 
o ca 30 klientů ročně) jsou stejné, nicméně záležitosti, které je třeba řešit, jsou da-
leko závažnější – návrat na svobodu po letech ve vězení, problémy rodinné, dluho-
vé a další. Pro tyto klienty se jako nejvhodnější jeví zaměstnání u spolupracující-
ho zaměstnavatele nebo brigády, kdy není třeba řešit záznam v trestním rejstříku. 

PSA tak pomáhá lidem, kteří o práci stojí, ale sami by ji jen těžko našli a opětov-
ně by propadli do záchranných sociálních sítí nebo by trestně či drogově recidivo-
vali. Tomu se nám daří předcházet, protože asi 80 % z klientů, kterým pomůžeme 
najít práci, si ji udrží, a riziko recidivy tak významně klesá. 

Služby PSA jsou od počátku financovány ze zdrojů ESF zaměřených na aktivní 
politiku zaměstnanosti, v prvních letech z operačního programu JPD3 a v součas-
né době z operačního programu OPPA. Čerpání těchto finančních prostředků je vá-
záno na grantové soutěže, což ve svém důsledku vede k silné nestabilitě a nejisto-
tě. Vzhledem k výsledkům, kterých PSA za šest let dosáhla, více než 600 klientům, 
kterým pomohla, a zavedeným metodám práce by nyní bylo nejefektivnějším po-
kračováním, kdyby se na financování těchto služeb, tak jako je tomu v řadě států 
EU, spolupodílely také úřady práce, sociální odbory, vedení města, MPSV či RVKPP.

Pracovní a sociální agentura SANANIM, Štítného 30, Praha 3
tel.: +420 222 954 098, e-mail: agentura@sananim.cz
www.sananim.cz

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

MARCEL AMBROŽ

mailto:agentura@sananim.cz
http://www.sananim.cz
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Jak jste se dostala ke své práci v neziskovém 
sektoru?

Začala jsem pracovat v divadle. Vystudovala jsem 
herectví a pak ještě obor PR a komunikaci, takže mojí 
prací bylo navrhovat plakáty a propagační materiá-
ly pro každou hru. Divadla pochopitelně nemají moc 
peněz, a tak mi jednou ředitel řekl, ať nějaké seženu. 
Namítala jsem, že jako herečka a novinářka neumím 
shánět peníze, přesto jsem to ale zkusila a začala žá-
dat různé lidi o finanční dar. Nevěděla jsem jak, ale 
najednou mi došlo, že se mi to velice líbí. Bylo to pří-
jemné mluvit s lidmi, které divadlo zajímalo a kteří 
mě znali z jeviště. Byla jsem v té době taková místní 
celebrita. Takže postupně šlo divadlo stranou a já za-
čala naplno pracovat pro neziskový sektor. 

Co byl váš první velký úspěch v něm? 
Bylo to ještě v divadle. Velmi bohatý manželský 

pár divadlu každoročně věnoval tři tisíce dolarů, což 
v té době byl největší finanční dar, který by kdy diva-
dlo získalo. Jenže já jsem je pozvala na oběd a mlu-
vila o tom, co s těmi penězi uděláme. Požádala jsem 
je, zda by ještě nefinancovali jednoho studenta jako 
asistenta. Nakonec se mi je povedlo přesvědčit na-
tolik, že nezaplatili za jednoho, ale hned za dva, a to 
ve výši čtrnáct tisíc dolarů. Sice jsem netušila, co dě-
lám, ale fungovalo to.

Byl tenhle úspěch pro vás motivací, že tohle je 
to pravé, co chcete dělat, anebo jste v nestátní 
neziskové organizaci chtěla pracovat bez 
ohledu na všechno ostatní. 

Myslím si, že vášeň je základ. Můžu ve fundraisin-
gu učit spoustu věcí: udělej tohle a tohle, ale nemůžu 
naučit vášeň. Takže pokud ze srdce, ze samotné pod-
staty toho člověka neplane zápal pro svou organiza-
ci a pro její poslání, tak to je velice těžké. Já, když se 
ráno probudím, tak vím, že jdu pracovat pro společ-
nost, která chce změnit svět, a to mě velice motivuje, 
protože vím, že pomáhám lidem. 

Přihodilo se vám něco, kvůli čemu jste naopak 
chtěla s tou prací praštit a už se k ní nikdy víc 
nevrátit? 

Bylo pár takových momentů. Hlavně po jedenác-
tém září, kdy jsem pracovala pro Červený kříž. Ne-
vím, jestli se sem k vám ta zpráva dostala, ale ve Spo-
jených státech byl po této katastrofě Červený kříž kri-
tizován za špatné hospodaření se svými prostředky. 
Lidé na mě v jednom kuse křičeli a nadávali mi. Měla 
jsem chuť s tím praštit, ale v srdci jsem přesto vědě-
la, že dělám správnou věc, a veřejnost má jen špatný 
obrázek o mé organizaci. 

To bylo v roce 2001 a nedávno v roce 2008, kdy 
se začaly v Americe hroutit trhy, začalo být hodně 
těžké získávat peníze. Prožívali jsme velmi smutné 
období, protože nikdo najednou neměl peníze, a dár-
ci, se kterými jsem mluvila, na tom byli hodně špat-
ně, neboť o spoustu peněz přišli. Je totiž fajn žádat 
peníze od někoho, kdo je má, ale cítíte se mizerně, 
když prosíte někoho o peníze, kdo o ně právě přišel. 
Ale postupně se to začalo vracet zpátky a začalo to 
být zase zábavné.

Slyšel jsem, že dokážete vydělat obrovský 
balík peněz jen tím, že jezdíte na kolech po 
kraji. Co je na tom pravdy?

Dělám mnoho fundraisingových akcí a jedna 
z nich byla pro organizaci P.S./M.S. 15. Během té-
hle akce členové organizace a spousta dalších dob-
rovolníků vzali kola a jeli 150 mil (asi 240 km, pozn. 
red.). Během té cesty žádali své známé, příbuzné, ko-
legy z práce i své zaměstnavatele, aby je sponzorova-
li. Začali v pátek a v neděli jeli domů. Bylo za potřebí 
tisíce jízd, ale touhle cestou nám pomohli získat sko-
ro tři miliony dolarů za jediný víkend.

Z toho, co jste mi doteď řekla, to vypadá, že 
vaše práce je váš koníček. Je to pravda? 

Já si myslím, že opravdu je. Na druhou stranu mi 
všichni říkají, že neustále pracuji. 

A máte krom toho i nějaké jiné koníčky? 
Ano, to ano. Hodně čtu. Sice se většina knih točí 

okolo mé profese – knihy o fundraisingu, manage-
mentu, etice atd., ale krom toho si tu a tam ve vol-
né chvíli přečtu i nějakou beletrii. Také mám rodinu 

– syna a dceru. Před domkem si pěstuji malou skal-
ku s květinami. Stále ještě zpívám v divadle, ale už 
ne tak často jako před lety. Je toho opravdu hodně. 

Získala jste dva velmi uznávané certifikáty 
v oblasti fundraisingu. Jak je člověk může 
získat? 

Abyste získali první osvědčení CFRE (Certified 
Fund Riser Executive), tak musíte pracovat jako fun-
draiser pět let a získat určité množství peněz z růz-
ných akcí. Dále musíte mít dobrá doporučení od dár-
ců a je třeba složit zkoušku, což je test o zhruba jed-
nom stu otázek. Když to celé splníte, tak CFRE certi-
fikát získáte. Není však trvalý, každé tři roky se musí 
obnovit. 

Pak za zhruba deset let si můžete zažádat 
o ACFRE (Advanced Certified Fund Riser Executive). 
Ve své žádosti musíte dokázat, že se neustále sami 
zlepšujete a že i pracujete s lidmi - učíte na worksho-
pech a podobně. Pochopitelně musíte také dál získá-
vat peníze. Tento certifikát je spíš o managementu 
a o vedoucích schopnostech. Pro získání certifiká-
tu je třeba nejprve projít ještě delším a složitějším 

Dobrý fundraiser je dobrý posluchač
Audrey Kintzi je profesionální fundraiserkou, lektorkou a moderátorkou 

s bezmála třicetiletou praxí v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako senior 
development director na univerzitě Saint Mary v Minnesotě, je členkou americké asociace 
Association of Fundraising Professional Research Council a poradní skupiny Fundraising 

Effectiveness Workshop Advisory Group. Získala osvědčení ACFRE, čímž se zařadila 
mezi méně než 100 světových odborníků, kteří jsou jeho držiteli. Podařilo se nám ji 

vyzpovídat na konferenci Dny Lobbingu pořádané Nezikovkami.cz. 

ROZ
HO
VOR
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testem než při CFRE, následně ústní zkouškou a pak 
přichází prezentace vaší dosavadní odborné práce – 
články, studie, zprávy atd. Ty fáze na sebe navazují, 
takže když neuděláte test, musíte začít znovu. Když 
ACFRE získáte, tak je to natrvalo. Už se nemusí ob-
novovat. 

O čem zhruba je ten test? 
Test obsahuje otázky z každé oblasti fundraisingu 

– speciální akce, direct mail a podobně. Na otázku je 
vždy několik možných odpovědí, přičemž zkoušející 
si v nich dost hrají se slovy. Odpovědi se můžou zdát 
úplně stejné, ale nejsou. 

Pomáhá vám tento certifikát ve vaší práci? 
Ne, že by to pomáhalo při získávání peněz, ale roz-

hodně to pomáhá při hledání práce. Mnoho organi-
zací ve Spojených státech přímo vyžaduje osvědčení 
CFRE. Hodně dárců v USA už o certifikátech ví, takže 
s těmito fundraisery jednají s náležitým respektem. 

Žijeme teď ve společnosti, která oslavuje 
celebrity. Pomáhají podle vás celebrity 
fundraisingu? 

Je to pravda, i když je to bláznivé. Většinou to je 
tak, že celebrita a věc, pro kterou získává peníze, 
jsou zcela nespojitelné, takže tu celebritu by samo-
statně nikdy ani nenapadlo žádat o peníze. Celebrity 
jsou užitečné v tom, že mají schopnost široce před-

stavit celý problém. Já osobně nemám možnost mlu-
vit k velkému počtu lidí. Nejsem celebrita, takže mé-
dia se mnou většinou rozhovory nedělají. Ale když 
přijde do televize Lance Armstrong, tak se jej hned 
všichni ptají na rakovinu a boj proti ní, takže on tak 
může přenést své poselství tisícům, možná i milio-
nům lidí naráz. Celebrity jsou velmi dobré nástroje, 
ale je s nimi občas docela potíž pracovat. Některé 
vyžadují speciální pití, ubytování, což stojí opravdu 
hodně peněz.

Kdybychom teď přeskočili na neziskové 
organizace obecně, jak složité je založit si 
v USA neziskovou organizaci? 

Je to skutečně těžké založit si neziskovku, protože 
když jste noví, tak musíte udělat velký kus práce a vy-
budovat si svoji pověst a svou síť dárců. Musíte pra-
covat na zviditelnění svých cílů, musíte do organiza-
ce přilákat další lidi. Není to nemožné, jen velice těž-
ké. Ale je třeba sehnat skutečně aktivní a nadšené 
pracovníky. Když jsem pracovala po Červený kříž po 
jedenáctém září, tak jsem byla v práci i sedmnáct ho-
din denně včetně víkendů. Svoji rodinu jsem vůbec 

neviděla, byla jsem unavená, ale 
přesto jsem věděla, že každý den 
pomáhám lidem. Ne každý, kdo by 
chtěl pracovat v neziskové organi-
zaci, má takovou energii. 

A jak to vypadá po stránce 
zákonné. Dělají úřady 
problémy při zakládání 
neziskové organizace? 

Založit si neziskovou organiza-
ci je docela dlouhý a složitý pro-
ces. Většinou to trvá šest měsíců 
a je s tím hodně papírování, zejmé-
na s registrací. Na každého čeká 
náročné období, které prověří jeho 
zapálení pro věc a důvěryhodnost 
celé organizace. Když v USA získá-
te od dárce peníze, tak jsou osvo-
bozeny od daní, ale musí to být řád-
ně zdokumentováno a je na to vel-
ká spousta pravidel. Takže pokud 
vůbec chcete začít s neziskovou or-
ganizací, je třeba se nejprve naučit 
velkou spoustu zákonů a pravidel, než se do toho vů-
bec můžete pustit. Půl roku trvá proces, než se or-
ganizace vůbec schválí, ale pak následuje ještě větší 
dřina a ještě mnohem delší časový úsek, a to samot-
né spuštění organizace. 

Tvrdíte, že fundraising neznamená 
žádání lidí 
o peníze, ale snahu o jejich 
zapojení. Jak to tedy je? 

Opravdu věřím, že fundraising není 
žádání lidí o peníze. Většinou se myslí 
jen na peníze, ale zapomíná se i na dru-
hý aspekt, a to jsou vztahy. Fundraising 
tak je vlastně zejména o rozvíjení vzta-
hů, dobré komunikaci a snaze o vzájem-
né pochopení. Jde o odkrývání sdíle-
ných hodnot. 

Když sháním peníze pro svou organi-
zaci zabývající se dětmi, tak se s lidmi o 
tom bavím. Jde mi hlavně o to, aby se 
stali součástí mé organizace. Vždy chci, 
aby do té organizace lidé přišli a pocho-
pili podstatu její práce. Je to o pozvání 
a zapojení lidí do celého záměru. Proto-
že když ten člověk bude vědět o tom, jak 
organizace pracuje, bude vědět, na co 
se jeho peníze použijí, a bude ho to zají-
mat, tak mnohem raději a častěji peníze 
daruje. A tohle funguje. Nevím sice jak, 

ale prostě to funguje. 
Občas se cítíme hodně nervózní při žádání dárce 

o příspěvek, a tak je to nepříjemné nám i dárci. Měl 
by to být rozhovor, během kterého bychom měli při-
jít na to, co má moje a jeho společnost společného. 
Je třeba ho něčím zaujmout a vzbudit v něm zájem. 

Jaký by měl být ideální fundraiser? 
Měl by planout velkou vášní pro svou organiza-

ci. Musí rozumět celému mechanismu fundraisingu, 
musí být zaujatý pro svůj cíl a musí sdílet nadšení pro 
zvaní dalších lidí do organizace a sdílení jednoho pří-
běhu. Dobrý fundraiser je dobrý posluchač. Měl by 
sedmdesát procent svého času naslouchat a jen tři-
cet procent mluvit. Posloucháním, o co se lidé zají-
mají, co mají rádi a co je štve, se tak dá získat mno-
ho styčných bodů mezi posláním jeho organizace 
a ostatními. 

Myslíte si, že některá témata uspějí u dárců 
více než jiná? 

Když lidé uvidí fotku hladovějícího dítěte, okamži-
tě zareagují. Ale myslím si, že mezi různými tématy 

není až zase takový rozdíl, jenom musíme správně 
vyložit náš cíl, aby jej lidé správně pochopili a věděli, 
proč je to tak důležité. Jestli fundraiser podá svůj zá-
měr, jedno jaký, s dostatečnou vášní a zápalem, tak 
zaujme mnoho lidí, a tehdy bude úspěšný s jakýmko-
liv tématem, které nabídne. 

Co je základ úspěšné neziskové organizace 
a kteří lidé jsou v ní nejdůležitější? 

Nejdůležitější součástí každé neziskové organi-
zace je velmi čistá vize. Krom toho každá organiza-
ce potřebujte velmi silnou výkonnou radu, která ro-
zumí zákonům a pravidlům. Pak je zapotřebí velmi 
dobrý ředitel a jednatel, kteří umí velmi dobře mluvit 
a vést lidi, aby je dokázali dostatečně motivovat a in-
spirovat. A potom jsou tu dobrovolníci. Ti jsou také 
nezbytní a bez nich by se žádná nezisková organiza-
ce neobešla. 

Mohla byste prozradit, jak úspěšně dosáhnout 
svého cíle? 

Nikdy to není o mě, ale o poslání mé organizace, 
kterou zastupuji. Můj velký učitel Hank Rosso, autor 
vůbec prvních knih o fundraisingu, řekl, že musíme 
odložit sebe sama a své ego a musíme se stát or-
ganizací, pro kterou pracujeme. Je třeba také plnit 
své sliby. Když řeknete, že nakrmíte sto dětí, tak těch 
sto dětí prostě musíte nakrmit. A poté sdělit svým 
dárcům, že se to podařilo. Je to hodně o velmi čisté 
a jasné komunikaci. 

Jsou sociální sítě budoucností pro neziskové 
organizace, anebo jen dalším nástrojem? 

Sociální sítě nejsou všechno, ale jen další ná-
stroj v naší zásobě. Svět se mění, komunikace 
se přesouvá do elektronického světa a stává se bez-
prostřední pro mnohem větší počet lidí, než tomu 
bývalo dříve. Takže neziskové organizace by roz-
hodně měly využít rychlosti této komunikace, ale ne 
jako náhražku všech ostatních postupů, které pou-
žívaly předtím. Sociální sítě by měly být spíš takové 
rozšíření. 

Co byste chtěla sdělit našim neziskovým 
organizacím?

Pokračujte v tom, co děláte. Vím, že je to těžká 
práce, ale pokud má někdo něco změnit, tak to jsou 
neziskové organizace. Pokračujte ve svém díle, pro-
tože jste to vy, kdo mění svět..                    

     Lukáš Vaníček
Foto: archiv Audrey Kintzi
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2011V odborné porotě zasedli vybraní zástupci médií, reklamních agentur, 
firem a neziskových organizací. Kromě kreativního zpracování porotci 
hodnotili i celkovou logistiku kampaní, jejich zacílení a dopad. 
V kategorii tištěná reklama bodovala kampaň zaměřená na 
děti s nemocí motýlích křídel „12plus12“ občanského sdružení 
DebRA ve spolupráci s fotografkou Lucií Robinson. Nejlepší 
televizní reklamou byl vyhlášen spot Diakonie ČCE „Otevřeno 
seniorům“ ve spolupráci s reklamní agenturou ProBono. Mezi 
rozhlasovými spoty byl za nejlepší vyhlášen spot na podporu sbírky 
„Pomněnkový den“ Sdružení Linka bezpečí (agentura DDB a.s.) 
a v kategorii internetových projektů vybrala porota kampaň propagující 
pomoc nespravedlivě uvězněným lidem „3 minuty stačí“ občanského 
sdružení Amnesty International ČR (agentura Visual Creative).

Ceny byly předány 15. listopadu v průběhu slavnostního večera v sídle 
ČSOB v Praze Radlicích, která je hlavním partnerem soutěže.

„Letos byla porota opět 
složena z odborníků na
grafiku, marketing, společenskou odpovědnost, média 
a neziskový sektor,“ uvedl k průběhu soutěže za organizátory 
Marek Šedivý, ředitel obecně prospěšné organizace 
Neziskovky.cz. Hodnotilo se kreativní zpracování kampaní 
společně s jejich zacílením a publicitou. Někde rozhodovaly 
o vítězi doslova jednotlivé body, nakonec to ale dopadlo 
tak, že v každé kategorii zvítězila jiná nezisková organizace. 
Porotci soutěže Žihadlo přitom hodnotí individuálně a sami až 
do slavnostního vyhlášení výsledků neví, jak jejich hodnocení 
dopadlo.“ 
„Oproti minulému roku jsme hodnotili méně prací - zatímco 
loni to bylo rekordních 63 projektů, letos jsme vybírali ze 
43,“ doplnil Jan Binar, ředitel reklamní agentury McCann 
Erickson a člen poroty. „Vzhledem k ekonomické situaci jsou 
samy reklamní agentury donuceny šetřit, což se samozřejmě 
projevuje i na možnostech podpory neziskových organizací 
a jejich kampaní. 
O to víc je třeba 

vážit si těch agentur, které i v této době pracují na veřejně 
prospěšných projektech.“ 
„Dnešní doba je pro práci neziskových organizací poměrně 
obtížná. Přesto lidé, kteří v těchto organizacích pracují, 
dokazují, že mají dost energie a schopností se prosadit a ještě 
dát o sobě vědět,“ uvedla Pavlína Folovská, manažerka CSR 
ČSOB. „Jejich kampaně oslovují širokou veřejnost a pomáhají 

nejen jejich vlastnímu 
rozvoji, ale nám všem. 
Proto jsme rádi, že jim 
za to svou podporou 
soutěži Žihadlo můžeme 
svým způsobem poděkovat a motivovat je v jejich další práci.“ 

Pátý ročník soutěže Žihadlo svým vystoupením podpořili finalista 
letošní Česko-Slovenské SuperStar Martin Kurc, písničkářka Jana 
Rychterová, houslista Vladimír Iljič Pecháček a moderátorka 
Štěpánka Duchková. Partnery letošního ročníku byly kromě hlavního 
partnera ČSOB společnosti Sodexo, Walters Kluwer a Rádio Česko.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: NEZISKOVKY.CZ

2011Žihadlo 2011Žihadlo 2011
 zná své vítěze zná své vítěze

Pátý ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2011 zná 
své vítěze. Hlavní cenou jednotlivých kategorií bylo bronzové Žihadlo z dílny 
zlínského sochaře Jiřího Pašky. Zúčastnit se mohly neziskové organizace, 
které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně 
v období od 1. září 2010.

KATEGORIE: TIŠTĚNÁ REKLAMA

Vítěz:
 DEBRA ČR, O.S.

kampaň: 12plus12
tvůrce: fotografka Lucie Robinson

Ostatní nominace:
Nadační fond Českého rozhlasu 

kampaň: Benefiční večer Světlo pro Světlušku
tvůrci: námět - Jan Mička, zpracování - Momentum

AMNESTY INTERNATIONAL ČR, O.S.
kampaň: 3 minuty stačí

reklamní agentura: TBWA Praha, s.r.o.

KATEGORIE: INTERNETOVÝ PROJEKT

Vítěz:
AMNESTY INTERNATIONAL ČR, O.S.

kampaň: 3 minuty stačí
agentura: TBWA Praha, s.r.o.

Ostatní nominace:
Diakonie ČCE

kampaň: Rodina webů www.diakonie.cz
reklamní agentura: Vizus, s.r.o.

Nadace vodafone
kampaň: Rok jinak

reklamní agentura: Beef Brothers

KATEGORIE: ROZHLASOVÝ SPOT

Vítěz:
SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
kampaň: Pomněnkový den

reklamní agentura: DDB Praha

Ostatní nominace:
Amnesty International ČR, o.s. 

kampaň: 3 minuty stačí
reklamní agentura: TBWA Praha, s.r.o.

NF Kapka naděje 
kampaň: Pomáháme dětem vrátit zdravé dětství
reklamní agentura: Leagas Delaney Praha, s.r.o.

Rozvojovka, informační sekce spol. Člověk v tísni
kampaň: Cena vody

tvůrce: Radio 1

KATEGORIE: TELEVIZNÍ SPOT

Vítěz:
DIAKONIE ČCE

kampaň: Otevřeno seniorům
reklamní agentura: ProBono (Ivan Peterka, Marek Hejduk)

Ostatní nominace:
Člověk v tísni, o.p.s.

kampaň: Jeden svět 2011
tvůrci: Ondřej Provazník, Martin Dušek

IQ Roma servis, o.s.
kampaň: Ethnic Friendly společnost - prosazování zásad 

rovného zacházení
reklamní agentura: Ogilvy&Mather Moravareklamní agentura: 

Saatchi & Saatchi Prague

SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
kampaň: Hledám Vás, mámo, táto

reklamní agentura: GRIFART, spol. s r.o.

Tradiční moderátoři Štěpánka Duchková 
a Marek Šedivý

Ostré ocenění od sochaře 
Jiřího Pašky

Houslista Vladimír Iljič Pecháček a písničkářka 
Jana Rychterová

Finalista SuperStar Martin Kurc

DĚKUJEME SPOLEČNOSTI SIEMENS ZA UNOŽNĚNÍ VÝSTAVY VÍTĚZNÝCH KAMPANÍ ŽIHADLA 2011, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V NOVÉM SÍDLE 
SPOL. SIEMENS V PRAZE 5 - STODŮLKÁCH V PROSTORÁCH RECEPCE BUDOVY E OD 15. PROSINCE 2011 DO 15. LEDNA 2012.

http://www.diakonie.cz
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Vítězem kategorie Tištěná reklama se stalo sdružení DebRA ČR s kampaní 12plus12 od 
fotografky Lucie Robinson.
Hovoří ředitelka občanského sdružení Alice Salamonová: 

Měla jste radost, když porota ocenila zrovna váš projekt?
Na vyhlášení výsledků se mnou byla přítomna fotografka Lucie Robinson, radost jsme 

měly obě velikou. To, že jsme hned na poprvé 
vyhráli prvenství v kategorii Tištěná reklama je 
pro nás odměnou za tvrdou a poctivou práci 
všech, kteří se na realizaci informační kampa-
ně a projektu 12plus12 podíleli, zejména ve 
svém volném čase a bez nároku na honorář.
Chtěli bychom tímto poděkovat Jitce Čvanča-
rové - autorce projektu 12plus12, Lucii Robin-
son a jejímu týmu, dále všem partnerům pro-
jektu, kteří projekt podpořili jak finančně, tak 
svojí prací, pílí a svými nápady, jež vedly k úspě-
chu obou projektů, které byly oceněny.

Jak se vám spolupracovalo s fotograf-
kou Lucií Robinson? Budete s ní spolu-
pracovat i nadále?
S Lucií se nám spolupracovalo skvěle. Odved-

la opravdu profesionální práci, do které vtiskla svůj šarm, kreativitu a strhla k ní další nad-
šence, kteří do projektu 12plus12 dali nejen svůj elán a volný čas, ale i práci na velmi 
špičkové úrovni. Již nyní společně s Jitkou Čvančarovou přemýšlejí o III. ročníku projek-
tu 12plus12, který budeme realizovat v příštím roce. Můžete se tedy těšit na další přihláš-
ku do soutěže Žihadlo.

Co s cenou Žihadlo uděláte?
Cenu jsme odvezli do kanceláře sdružení DebRA ČR, kde má své čestné místo, a je tak 
k vidění všem, kteří k nám přijdou.

Vítězem kategorie Televizní a kino spot se stala organizace Diakonie ČCE s kampaní Ote-
vřeno seniorům od agentury ProBono (Ivan Peterka, Marek Hejduk).
Hovoří tisková mluvčí Diakonie ČCE Vendula Kodetová:

Co bylo impulsem ke vzniku vítězné re-
klamy?
Na to je odpověď jednoduchá. Diakonie pečuje 
dennodenně řádově o čtyři tisíce seniorů ve stře-
discích po celé republice, to znamená, že to je 
jedna z nejsilnějších skupin našich klientů. Takže 
ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že Diakonie popr-
vé vystoupí s nějakou větší a výraznější kampaní, 
tak logicky padla tato volba. Dalším bodem byl 
blížící se rok seniorů. Těch faktorů bylo ještě víc, 
ale tyhle argumenty byly asi nejsilnější. 

Jako zadavatelé jste byli se spotem hned 
spokojení? 
My se už s agenturou ProBono známe dlouho 

a konkrétně Ivanu Peterkovi a Marku Hejdukovi důvěřujeme, že to je špička a kvalita, tak 
si myslím, že tam sebemenší problémy nebyly. Velmi kladně hodnotím, že v rámci téhle 
kampaně, která je dlouhodobá a má řadu kroků (není to jen televizní spot, ale i cyklus vi-
zuálů a plakátů), byla naše spolupráce hodně prorostlá. Není to jenom o tom, jak to ob-
čas bývá, že neziskovka řekne: „Tady máme téma, něco s tím udělejte.“ My jsme vlastně 
pořád byli spolu a možná si i vzájemně naslouchali, i když ta kreativita má na tom podíl lví.

Takže říkáte, že příští rok vyhrajete Žihadlo ve všech kategoriích?
Jestli bude dost sil. Nevím, jestli si umíte představit, jak dlouho kulminuje práce na pří-
pravě televizního spotu. Musíte tomu zajistit nějaké finance a tak dále. Budeme tvrdě bo-
jovat. Jsme rádi, že jsme byli ocenění, byli jsme ocenění i loni pod kreativou Ivana Peter-
ky a Marka Hejduka a jdeme dál. 

Co uděláte s cenou? 
Z Žihadla se bude radovat pan generální ředitel Diakonie a je nezničitelné, takže dlouho 
vydrží a možná ho půjčíme ProBonu.

Vítězem kategorie Rozhlasový spot se stalo Sdružení linka bezpečí s kampaní Pomněn-
kový den od agentury DDB a.s.
Hovoří ředitelka sdružení Darina Rössl:

V sekci Rozhlasového  spotu byla velká konkurence, tak máte zřejmě z výhry 
radost...
Mám velkou radost, protože jsem 
přesvědčená, že se nám ten letoš-
ní spot velice povedl. Byl o dětech, 
pro děti a na pomoc dětem. Je tam 
dětský sbor, který začíná na několi-
ka hlasech, které se postupně ztrá-
cejí. Je tam silná symbolika, že se 
ty děti ztrácejí a pohřešují. Vysvětlu-
jeme tím, jakou problematiku chce-
me přiblížit. 

Podíleli jste se nějak na tvorbě spotu, anebo jste vše nechali na agentuře?
Máme opravdu velké štěstí, že DDB je velice kreativní, takže tam ani nemusíme přinášet 
nějaké impulsy. Oni se s tím vždycky nějak popasují a přijdou vždy s nějakou kreativní 
myšlenkou, takže tohle byl jejich nápad. 

Co uděláte se Žihadlem? 
Žihadlo si vystavíme v Lince bezpečí. Máme tam takovou chodbu slávy a cti a tam umís-
ťujeme různá ocenění. Docela se nám daří bodovat v různých soutěžích, za což jsme rádi. 
Už jedno Žihadlo myslím máme, takže to nové se tam zařadí velmi čestně. 

Vítězem kategorie Internetový projekt se stalo hnutí Amnesty International Česká repub-
lika s kampaní 3 minuty stačí od agentury Visual Creative (Petr Urbančík).
Hovoří tisková mluvčí Kateřina Šaldová:

Jaký máte pocit ze získání takového ocenění? 
Z ocenění máme samozřejmě velkou radost a vážíme si toho, že Neziskovky.cz takovou 
akci vůbec pořádají. Myslíme si, že 
by kampaně neziskových organizací 
měly být nejen užitečné, ale také vtip-
né a s nadsázkou. S kampaní 3 minu-
ty stačí, kterou se snažíme upozor-
nit na životy nespravedlivě pronásle-
dovaných lidí v Sýrii, Íránu a Číně, se 
nám daří oslovit řadu lidí, kteří možná 
neziskové akce pravidelně nesledují, 
a to je skvělé. Jen od května jsme zís-
kali víc než 30 000 podpisů za jejich 
propuštění. To je ohromné číslo.

Bude to pro vás motivace i do budoucna? 
Určitě. Není to poprvé, co jsme se soutěže Žihadlo účastnili, a úspěchy minulých let 
nás vždycky povzbudily do další práce. Máme radost, že se naše kampaně líbí, ko-
neckonců bez ohlasu a hlavně zapojení co největšího množství lidí by neměly žád-
ný význam.
Ocenění vnímáme ale také jako poděkování tvůrcům webu ze společnosti Visual Cre-
ative, webmasterovi Petru Urbančíkovi i naší domovské agentuře TBWA/Praha, která 
pro nás kampaně už dlouhé roky s nadšením vymýšlí.

Co s cenou uděláte?
V Amnesty jsme velkými fanoušky Karlovarského filmového festivalu a tak se asi ne-
cháme inspirovat jejich znělkami a sošku nějak prakticky využijeme.

Vítězům gratulujeme a všem neziskovkám přejeme úspěšné projekty, mnoho ná-
padů a těšíme se za rok na setkání při vyhlášení výsledků soutěže Žihadlo 2012.

LUKÁŠ VANÍČEK

FOTO: NEZISKOVKY.CZ

2011
a jeho vítězovéa jeho vítězové

Pátý ročník soutěže Žihadlo 2011 má své vítěze, ti mají svá ocenění, ale víme, jaké prožívají pocity?
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Vstupním zpěvem rorátní mše jsem tentokrát fejeton nadepsal, abych 
zdůraznil, že toto číslo zpravodaje vychází uprostřed předvánočního 
času, který je v křesťanském liturgickém kalendáři označován jako ad-
vent. Pro nás křesťany je to čas očekávání Vánoc, svátků narození Spa-
sitele, jeho příchodu na zemi. Právě z toho důvodu se toto období nazý-
vá advent, tedy příchod. 

Odpůrci křesťanství rádi poukazují na širší zakotvení Vánoc v nekřes-
ťanských a předkřesťanských tradicích. Někdy jde o názory opodstatně-
né, jindy až úsměvné, důležité však je, k čemu nás 
vedou. Ať už jsme věřící nebo nevěřící, mohou pro 
nás Vánoce představovat pozitivní završení ročního 
období, které jinak příliš radostí neskýtá. Chladné 
sychravé počasí, zkracující se dny nebo příprava roz-
počtů na další rok, nic veselého. V těchto temných 
dnech se však můžeme přece jen vztahovat s nadě-
jí ke světlu. Na křesťany čeká světlo boží sestupující 
na zemi v narozeném Jezulátku, na další světlo zim-
ního slunovratu nebo třeba jen jiskřičky prskavek na 
vánočním stromku. 

Snad až do pozdního starověku sahá zvyk dávat si 
ve vánočním čase dárky, ve středověku se tento zvyk 
ještě rozvinul a navázal na sebe mnohé další tradice 
a obyčeje. Většina lidí v těchto dobách byla z dnešní-
ho pohledu velmi chudá a dárky se omezovaly jen na 
drobné předměty nebo trvanlivé pochutiny jako jsou 
ořechy nebo sušené ovoce. Pouze v prostředí spo-
lečenských elit se během středověku předávání vá-
nočních dárků stalo prostředkem společenské a po-
litické reprezentace. Středověcí králové a velmožo-
vé se obdarovávali různými luxusními předměty zdo-
benými zlatem a drahými kameny, jako byly zbraně, 
poháry nebo nákladné rukopisy. Představitelé církve nahlíželi na vánoč-
ní obdarovávání s nelibostí – pojily se s ním různé pohanské zvyklosti, 
a především šlo o rozmařilost nehodnou dobrého křesťana. Už ve čtvr-
tém století napomínal sv. Augustin věřící, aby spíše než sebe navzájem 
obdarovávali chudé, a podobná napomenutí se opakovala až do kon-

ce středověku. Místní biskupové se dokonce občas snažili ve svých di-
ecézích zvyk dávání vánočních dárků zcela zakázat. Nebylo to však nic 
platné, radost spojenou s předáváním dárků si lidé prostě nechtěli ne-
chat vzít.

Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že dárky k Vánocům patří. Patří 
k nim dokonce tak moc, že se někteří z nás chytají doslova do vánoční 
pasti. Jako by nestačila spousta pracovních povinností, které se na nás 
koncem roku valí, navíc jsme ještě ze všech stran konfrontováni s tím, 

že musíme nakoupit dárky, musíme všechny obdaro-
vat, nesmíme na nikoho zapomenout! Obchodní ře-
tězce nám tuto naši povinnost připomínají už od za-
čátku podzimu a radí nám se pro její splnění třeba 
i zadlužit. Vždy mě zlobilo, že adventní zklidnění 
a očekávání se v různých reklamních masážích mění 
jen na jakousi křečovitou pózu. Tento rok jsem však 
narazil na něco ještě horšího. Jedno z velkých praž-
ských nákupních center vyrukovalo s poměrně masiv-
ní billboardovou kampaní, která si už nehraje vůbec 
na nic. Na plakátu je mladá žena zhroucená na po-
hovce, vedle ní hromada tašek a balíčků, všemu pak 
vévodí nápis v santaclausovky červeném poli, který 
hlásá „splnění mise“. Nevím, jestli je to jen můj sub-
jektivní pocit, ale reklama podle mě zcela bez oba-
lu sděluje nepříliš radostné poselství, dle kterého je 
předvánoční čas prostě jen stres. Nějak to vyřídit mu-
síme, ať už chceme nebo ne, a dotyčné nákupní cent-
rum nám nabízí, jak to udělat nejméně bolestivě. 

Možná se v dnešní době smysl Vánoc mění. Stále 
to jsou sice svátky světla, ale je to spíš ono pověstné 
světlo na konci tunelu, na které bychom se měli upí-
nat během martyria adventního času. Pokud jde ale 

o mě, já už jsem se rozhodl, že na nic takového nepřistoupím a kvůli dár-
kům se letos nenechám vybláznit. Po večerech budu místo nakupování 
raději poslouchat vánoční kantáty a pít svařené víno.  

ALEŠ MRÁZEK

Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého

S blížícím se závěrem roku 2011 
přinášíme námět k zamyšlení. 
Pokud budete mít chuť, můžete 
se alespoň krátce zamyslet nad 
otázkou: Pokud bychom moh-
li začít znovu vytvářet neziskový 
sektor, jaký by byl? 

Tímto tématem se zabýval 
i Dr. John Brothers, ředitel americ-
ké organizace Cuidiu Consulting 
a spolupracovník centra na podpo-
ru a rozvoj managementu nezisko-
vých organizací. John Brothers měl 
v loňském roce možnost pracovat 
v neziskovém sektoru v Trinidadu 
a Tobagu. V této malé zemi pomá-
hal založit organizaci, která školí 
a zdokonaluje schopnosti nestát-
ních neziskových organizací. Nezis-
kový sektor v Trinidadu formálně 
funguje jen několik let a v součas-
né době zaznamenává značný rozvoj 
co do počtu NNO. V rámci projektu se 
vedly diskuze o možnostech pozved-
nutí tohoto odvětví již v jeho počát-
cích. Probíralo se například, zda vy-
tvořit manažerský program pro NNO 
v oblasti managementu, národní re-
gistr (obdobu amerického GuideStar), 
příručku národních účetních standar-

dů (obdobu Charity Navigator) nebo 
asociaci obhajující zájmy NNO u vlád-
ních orgánů (jako je americká asocia-
ce Independent Sector).

Díky projektu začal John Brothers 
přemýšlet o neziskovém sektoru ve 
Spojených státech a o tom, jaké by 
to bylo, kdyby byla situace americké-
ho neziskového sektoru stejná, jako je 
v Trinidadu. Co kdyby Američané 
mohli začít budovat neziskový sektor 
znovu, co by změnili nebo upravili? 
Co by vytvořili nového? Představuje-
me vám pár Johnových nápadů:
• Znovu nastavit vztah mezi vládou 

a neziskovým sektorem. Od roku 
2001, kdy toto odvětví v USA ros-
te, se federální a státní vlády stále 
více zapojují do záležitostí nezisko-
vého sektoru. Od tohoto roku vláda 
nastavila často nevyvážené vztahy 
s NNO, ve kterých nedochází k vý-
měně informací. NNO jsou politicky 
omezované, ve vládních smluvních 
vztazích je s nimi zacházeno nespra-
vedlivě a ani do legislativních záleži-
tostí nemohou příliš mluvit. Na dru-
hou stranu jsou ostře kritizované za 
to, že hrají hlavní roli v implemen-
taci platné legislativy. Zásadním 
důvodem nastalé situace je to, že 

obě strany si nejsou zcela jisté, jak 
si mohou vzájemně pomáhat. John 
Brothers je toho názoru, že mno-
zí by uvítali možnost „sednout si“ 
a tento vztah přepracovat.

• Zlepšit vzdělání vedoucích pra-
covníků neziskových organiza-
cí. Velké procento současných líd-
rů amerických neziskových organi-
zací odejde brzy do důchodu. Bě-
hem posledního desetiletí došlo 
k explozi počtu magisterských 
a certifikovaných programů pro ve-
doucí pracovníky neziskových orga-
nizací. Je tím ale sektor více profe-
sionalizovaný? Jsou noví lídři připra-
veni řídit organizace? V případě, že 
by byl sektor teprve na začátku, jak 
by šel nastavit rozvoj leadershipu?

• Přizpůsobit uspořádání NNO 
a jejich služby globalizaci. V nezis-
kovém sektoru je globalizace čas-
to nový pojem. Některé americké 
neziskové organizace najímají za-
městnance, kteří pracují na dálku 
ze zemí, jako je Jižní Amerika a In-
die. Pokud by bylo možné začít zno-
vu, jak by se dal zvážit vliv globaliza-
ce a jak by se na ni dalo připravit?
Jak John Brothers dodává, k mno-

ha posunům a inovacím uvnitř sekto-

ru došlo právě v důsledku postave-
ní se výzvám. Například neúspěchy 
neziskových organizací a plýtvání fi-
nančními prostředky způsobily vět-
ší zaměření organizací na vlastní do-
pad a výsledky. S odpovědí na otázku 
„co bychom změnili, kdyby neziskový 
sektor byl opět na začátku“, by mohlo 
pomoci pomyslné zmenšení uvažova-
ného měřítka. Pokud by celý nezisko-
vý sektor byl organizace, která chce 
vytvořit svůj strategický plán dalšího 
vývoje, co bychom udělali znovu a co 
bychom změnili? Co bychom vytvoři-
li nového?

Zpracované s využitím článku 
If We Could Build the Nonprofit Sec-
tor from Scratch, What Would It Look 
Like? dostupného na: 

http://www.linkedin.com/
news?actionBar=&articleI-
D=735982841&ids=0UdP4TdzwR-
cPsIc3cMczsVdjcTb3gUe3gMczoP-
dOMNd3wOe3ARcPsIc3cMej8Qdj-
cT&aag=true&freq=weekly&trk=e-
ml-tod-b-ttle-100&ut=0sgm9ljo-
35w4U1   

AUTOR: DR. JOHN BROTHERS

PŘEKLAD: ALENA SLADKÁ

Co změnit a upravit v neziskovém sektoru?

http://www.linkedin.com/news?actionBar=&articleID=735982841&ids=0UdP4TdzwRcPsIc3cMczsVdjcTb3gUe3gMczoPdOMNd3wOe3ARcPsIc3cMej8QdjcT&aag=true&freq=weekly&trk=eml-tod-b-ttle-100&ut=0sgm9ljo35w4U1
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Autorská práva 
a práva související 
v daňových souvis-
lostech 
JUDR. PAVEL KOUKAL, 

PH.D., MGR. JAN NECKÁŘ (NAKLADATELSTVÍ 
ANAG)
Komentář se zabývá ochranou autor-
ských děl a souvisejících předmětů 
ochrany (umělecké výkony, zvukové 

a zvukově obrazo-
vé záznamy, tele-
vizní a rozhlaso-
vé vysílání, data-
báze), a to se za-
měřením na zda-
ňování příjmů, kte-
ré vznikají při vy-
užívání duševní-

ho vlastnictví. V první části jsou na 
praktických příkladech rozebírány zá-
kladní pojmy autorského práva a práv 
s autorským právem souvisejících. 
Současně jsou postupně definovány 
příjmy, které souvisí s využíváním pří-
slušných práv duševního vlastnictví. 
Navazující část je pak věnována da-
ňovým aspektům těchto příjmů, pro-
blematice pojistného na sociální a na 
zdravotní pojištění.

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

Všechno je ji-
nak
aneb Co nám 
neřekli o důcho-
dech, euru a bu-
doucnosti
PIKORA VLADIMÍR, 
ŠICHTAŘOVÁ MARKÉ-

TA (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Co když je všechno jinak, než se na 

první pohled zdá? Ve společnosti ros-
te napětí. Nepokoje se šíří Evropou. 
Jedna krize střídá druhou. Možná se 
blíží kolaps eurozóny. Jak to skončí? 
Vstupujeme do nové éry? Dá se snad 
v takové chvíli spoléhat na to, že se 
o nás postará stát? Myslíte na stáří, 
ale nevíte, jak v tak zvláštní době in-
vestovat bezpečně? Známí ekonomo-
vé Vladimír Pikora a Markéta Šichta-
řová na tyto otázky odpovídají způso-
bem srozumitelným každému laikovi. 
Boří jeden mýtus za druhým, odmas-
kovávají nekompetentní politiky, od-
halují, co nás čeká. Nabízejí řešení, 
jak se o sebe a svůj důchod postarat 
a jak investovat bezpečně. Ale pokud 
čekáte nudu a nesrozumitelný odbor-
ný text, nedočkáte se. Taková kniha 
o ekonomice tu totiž ještě nebyla! Ne-
rozčílí vás - spíš vám zvedne náladu 
před nedělním obědem.

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

50 otázek a od-
povědí z pra-
covněprávní po-
radny - 2. díl
NATAŠA RANDLOVÁ 
A KOLEKTIV (NAKLA-
DATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR)
Tato publikace 

vznikla jako již druhý soubor odpově-
dí na dotazy zaměstnanců i zaměst-
navatelů, zasílané do internetové pra-
covněprávní poradny serveru Novin-
ky.cz. Jejím záměrem je poskytnout 
praktické odpovědi na nejobvyklejší 
pracovněprávní dotazy v uspořádané 
formě, od vzniku po skončení pracov-
ního poměru, od diskriminace po ná-

hradu škody. Dotýká se nejen pracov-
ního práva v úzkém pojetí, ale i sou-
visejících odvětví zaměstnanosti, prá-
va sociálního zabezpečení či ochrany 
osobních údajů. Na závěr je doplněn 
seznam praktických internetových 
stránek a kontaktů na informační lin-
ky, kde lze najít pomoc či se o určité 
problematice dozvědět více. 
V poznámkách k jednotlivým odpově-
dím byla zohledněna i připravovaná 
věcná novela zákoníku práce, která by 
měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012.

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

Na tuto publikaci lze též uplatnit sle-
vu 20 %, a to po předložení klubové 
karty v sídle nakladatelství: U Nákla-
dového nádraží 6, 130 00 Praha 3.

Umění změny
RUDOLF STROSS (NA-
KLADATELSTVÍ PORTÁL)
Po malých krocích 
k velkým změ-
nám v profesním 
i osobním životě. 
Autor popisuje zá-
bavnou a názor-

nou formou základy, utváření a meze 
procesu změny a nabízí řadu konkrét-
ních a osvědčených podnětů, jak dát 
svému profesními či osobnímu životu 
nový směr. V knize uvedené metody 
a strategie jsou doplněny praktickými 
cvičeními či příklady. 

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese www.neziskovky.cz 
a www.avpo.cz.
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INZERCE ZHOTOVENÁ REDAKCÍ: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové podklady, 
loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování.

Na veškerou placenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy AVPO ve výši 20  %.
DALŠÍ INFORMACE: Aleš Mrázek. Tel.: 224 239 876, Fax: 224 239 875 E-mail: mrazek@neziskovky.cz

Vážení čtenáři, náš zpravodaj připravujeme a rozesíláme zdarma. I jeho elektronická podoba však představuje 

značné náklady, takže velmi oceníme, pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoli částkou. V takovém případě 

kontaktujte, prosím, ředitele Neziskovek.cz na e-mailové adrese sedivy@neziskovky.cz.
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