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Naučili jsme se, že neziskový sektor funguje 
velmi podobně jako my, říká v rozhovoru pro 
Svět neziskovek Karolína Kříženecká.

Naše dřívější představy o lidech se srdcem na dlani, kteří se díky práci v neziskovém 
sektoru pouze seberealizují, se už rozplynuly. Pochopili jsme, a to nás naučili 
naši komisaři z Fondu pomoci, že i v neziskovém sektoru musejí být lidé draví, 
profesionální, schopní, musí umět plánovat, reagovat na krizové momenty… 
Ale na rozdíl od nás ve firmě mají mnohem méně příležitostí, jak se v těchto 
oblastech vzdělávat či jak si projít kariérní strukturou a nabrat zkušenosti. Jsou 
tak v mnohem složitější pozici než my, a přesto se od nich očekávají stejné výsledky 
a výkony jako od nás. I proto se snažíme nastavovat naši spolupráci s neziskovými 
organizacemi jinak, budovat ji na základě partnerství.

Šestý ročník soutěže Žihadlo o nej-
lepší veřejně prospěšnou kampaň, kte-
rá hodnotí práce přihlašované nezis-
kovými organizacemi, přináší novinku 
– cenu veřejnosti. Organizátoři z obec-
ně prospěšné společnosti Neziskovky.
cz v těchto dnech spustili nový web, 
kde může kdokoliv z veřejnosti ocenit 
pro něj nejpovedenější společenskou 
kampaň z nominovaných kampaní ve 
čtyřech kategoriích: tištěná reklama, 
radiový spot, televizní spot a interne-
tová kampaň. Vyhlášení výsledků poté 
proběhne 22. listopadu 2012 v sále 
Boženy Němcové ve Strahovském kláš-
teře v Praze.

„Cena veřejnosti není jedinou letoš-
ní novinkou v soutěži Žihadlo. Popr-
vé jsme přizvali neziskové organizace 

ze Slovenska, tím pádem je od letoš-
ního roku Žihadlo soutěží česko-slo-
venskou. Lidé mohou na stránkách 
www.zihadloroku.cz hlasovat až do 
18. listopadu. Oceněna bude kampaň, 
která plošně získá nejvíce hlasů“, říká 
Marek Šedivý, ředitel pořadatelské or-
ganizace Neziskovky.cz.

V roce 2012 se do soutěže Žiha-
dlo, které tradičně podporuje ČSOB, 
a.s., přihlásilo 42 neziskových organi-
zací, z toho 8 organizací ze Slovenska. 
Celkem dvanáctičlenná porota slože-
ná z šesti českých a šesti slovenských 
odborníků vybírala nejlepší práce ze 
74 kampaní. Nominované kampaně 
může v současné době posoudit i ve-
řejnost a formou on-line hlasování zvo-
lit svého vítěze na www.zihadloroku.cz                                     

ALENA SLADKÁ

Veřejnost poprvé ocení nejlepší 
sociální reklamu

ROZHOVOR

editorial

dole na náměstí nám začali balit 
předzahrádku. Pozoruji žloutnoucí listí 
a trochu závidím stromům. Shodí tíhu 
a spočinou. To se lidí moc netýká. 
I když každý umíme odhazovat nároky 
a odpočívat, ne vždy to je možné. 
Máme podzim a to znamená, že se 
blíží finále roku 2012. I u nás jsme 
nabrali tempo. Odborná porota hodnotí 
kampaně přihlášené do Žihadla 2012, 
těšíme na vyhlášení. Kolegové v AVPO 
pořádají hned tři konference za sebou 
(Ostrava, Brno, Praha). Proběhla už 
také první část hodnocení neziskového 
sektoru za rok 2012. Otázka na Vás. 
Viděli jste už nabídku podzimních 
kurzů? Je z čeho vybírat! A také po 
téměř 6 letech měníme logo. Máme 
radost, že můžeme podávat pomocnou 
ruku všem, kteří ji potřebují. Snažíme 
se maximálně Vás informovat o novém 
občanském zákoníku. Věnujeme se 
rozvoji fundraisingu. V tomto čísle 
si přečtete rozhovor s Karolínou 
Kříženeckou z fondu Siemens a dozvíte 
se také jak to vypadá s transformačním 
zákonem. Příjemné podzimní čtení.   

JIŘÍ KUČERA

Vážené 
kolegyně, 
vážení 
kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH NEZISKOVEK! Nově registrované neziskové organizace mají možnost získat grantový kalendář do konce roku zdarma!
Více na str. 8

http://www.neziskovky.cz
http://www.zihadloroku.cz
http://www.zihadloroku.cz
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Zážitkové workshopy 
FSC ČR pomohou 
k odpovědné spotřebě 
dřevěných výrobků
Lesy patří k nejvíce ohroženým eko-
systémům naší planety a již téměř 
polovina světových lesů zmizela vli-
vem činnosti člověka. Stále vážněj-
ší problém představuje i nelegál-

ní těžba. Proto mezinárodní orga-
nizace Forest Stewardship Council 
(FSC) podporuje a prosazuje environ-
mentálně vhodné, sociálně přínosné 
a ekonomicky životaschopné lesní hos-
podaření. Tím pomáhá chránit ohrože-
né lesy a jejich obyvatele. Výrobky po-
cházející z lesů, ve kterých se hospo-
daří přírodě blízkým způsobem, jsou 
označovány logem FSC. Orientovat 
se v nákupu dřevěných výrobků, aby 
díky němu netrpěly naše lesy a život-
ní prostředí, pomohou veřejnosti pod-
zimní workshopy FSC ČR. V listopa-
du proběhnou vždy v 17 hodin ve Zlí-
ně (8. 11., Kavárna a čajovna Lilith, tř. 
T. Bati 3705), v Jihlavě (21. 11., Zoo 
PodpoVRCH, Březinovy sady 4372/10) 
a Brně (22. 11., Rezekvítek, Kamenná 
6). Účast na workshopech je zdarma. 
Vzhledem k omezené kapacitě je ale 
třeba se předem přihlásit telefonicky 
(+420 545 211 383) nebo emailem 
(workshop@czechfsc.cz). Kromě no-
vých poznatků a zkušeností čeká na 
účastníky také drobný dárek z šetrné-
ho dřeva, informační materiály a ob-
čerstvení. Workshopy jsou spolufinan-
covány z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky. 
Více informací najdete také na www.
czechfsc.cz.

ONDŘEJ VILÍMEK, FSC ČR
FOTO: FSC ČR

V Nadace OKD hledá 
nejzajímavější projekty, 
hlasovat může každý
Nadace OKD, jejímž zřizovate-
lem je černouhelná těžební spo-
lečnost OKD, vyhlásila čtvrtý roč-
ník soutěže o nejlepší nezisko-
vé projekty s názvem Ceny Nadace 

OKD. Nadační podporu loni získalo 
190 projektů, které pomáhají hendi-
kepovaným lidem, seniorům, dětem 
nebo životnímu prostředí. Odborná 
komise vybrala celkem 12 nejzajíma-
vějších aktivit, tři z každého nadační-
ho programu. Ty postoupily do finálo-
vého kola, ve kterém bude rozhodovat 
svými hlasy veřejnost. „Byla by škoda, 
kdyby loňské projekty zůstaly jen his-
torií. Neziskovky a obce dělají aktivity 
pro lidi, a proto jsme veřejnost vyzva-
li, ať rozhodne o těch nejlepších,“ řekl 
Suchánek. Ti, kteří vyplní hlasovací for-
mulář na webu www.nadaceokd.cz, 
mohou navíc vyhrát dvoutisícovou po-
ukázku na sportovní vybavení. Kromě 
čtyř otevřených kategorií nadace pře-
dá také další ceny. Za dlouhodobý pří-
nos pro neziskový sektor ocení Osob-
nost roku, média ohodnotí v kategori-
ích Mediální čin roku a Pozitivní zpráva 
roku. Poslední kategorie – Srdcař roku 
– je určená pro zaměstnance OKD 
a dalších dárcovských firem nadace, 
kteří se po práci podílejí na činnosti 
dětských kroužků, sportovních klubů, 
organizací pro hendikepované nebo ji-
ných prospěšných aktivit. 

VLADISLAV SOBOL, NADACE OKD

Neziskovky pozvaly 
veřejnost „nahlédnout 
pod pokličku“
V rámci akce „Tady neziskovky – 
Vítejte!“ se v Hlinsku již posed-
mé společně představily nezisko-

vé organizace působící v mikrore-
gionu Hlinsko s cílem předvést ve-
řejnosti pestrou nabídku služeb 
a zároveň prezentovat svoji vzájemně 
prospěšnou spolupráci. Akce se usku-
tečnila v pátek 5. října v budově bývalé 
MŠ K. Lidického (u kostela) v Hlinsku od 
9.00 do 16.00 hodin.
Letos svou činnost prezentovalo cel-
kem 20 organizací, které nabídly ná-
vštěvníkům informace, propagační 
materiály, výrobky i praktické ukázky 
své činnosti. Na akci se prezentova-
ly: Amalthea, Autistik, Centrum Jana 
XXIII., Dlaň životu, FOKUS Vysočina, 
Hlinečánek, Junák, Klub českých tu-
ristů, Městský klub seniorů, Most pro 
lidská práva, Oblastní charita Nové 

Ze světaneziskovek
Hrady, OREL Jednota, Papežská mi-
sijní díla, Sdružení přátel dobré hud-
by, SKP-Centrum, Svaz tělesně posti-
žených, Svaz tělesně postižených dětí, 
Tyflocentrum Pardubice, Záchranná 
stanice Pasíčka a CDS Motýl.
Akce proběhla díky finanční podpoře 
Pardubického kraje a města Hlinska 
pod záštitou člena Rady Pardubického 
kraje zodpovědného za neziskový sek-
tor a místostarosty města Hlinska Ing. 
Pavla Šotoly. Uskutečnila se jako sou-
část projektu „Zdravé město“ a „Míst-
ní agenda 21“. 

JANA KROPÁČKOVÁ, FOKUS VYSOČINA

FOTO: FOKUS VYSOČINA

Informační portál 
o inkluzívním vzdělávání
Občanské sdružení Rytmus provozu-
je internetový portál www.INKLUZE.
cz zaměřený na inkluzívní vzdělává-
ní, s důrazem na problematiku začle-
ňování dětí s postižením. Inkluzívní 
vzdělávání, neboli společné vzdělává-
ní, je založeno na principech, že všich-
ni žáci mají právo být vzděláváni ve 
skupinách se svými vrstevníky a mo-
hou mít, anebo mají zkušenost s výu-
kou ve školách v místě svého bydliš-
tě. Portál www.INKLUZE.cz podporu-
je rozvoj inkluzívního vzdělávání  tím, 
že přináší nové informace, inspira-
ci a příklady osvědčených metod ne-
jen pro vyučující, rodiče, ale i širší ve-
řejnost. Pokud vás tato problematika 
zajímá, naleznete tu články a repor-
táže z běžných základních škol v Čes-
ké republice, které přijaly a úspěš-
ně vzdělávají děti se znevýhodněním. 
Najdete v nich názory ředitelů škol 
a jejich pedagogů na inkluzívní výuku. 
Dozvíte se postoje rodičů, jejich dopo-
ručení i nesnáze, se kterými se museli 
vypořádat. Dočtete se, co si děti myslí 
o společném vzdělávání, co ve škole 
preferují, co je těší nebo s čím se nao-
pak perou. Portál se nezaměřuje pouze 
na Česko, ale přináší zkušenosti a pří-
klady dobré praxe i ze zahraničí. Mno-
hem více se dočtete na internetové ad-
rese www.inkluze.cz.

ALŽBĚTA KOLUMPEKOVÁ,RYTMUS, O.S.

Seminář pro NNO 
o transparentnosti 
a o prevenci praní 
špinavých peněz 
a financování terorismu

Kdy: 26. listopadu 2012 od 13:00 
hod.
Kde: Úřad vlády České republiky (ná-
břeží Edvarda Beneše 4, Praha 1)
Pořadatel:Sekretariát Rady vlády pro 
NNO a Fórum dárců 
Pro koho je určen: Pro NNO 
Cíl semináře: Upozornit NNO na pro-
blematiku netransparentnosti ně-
kterých NNO a na rizika s tím spo-
jená, včetně zranitelnosti vůči pra-
ní špinavých peněz a financování te-
rorismu. Seznámit NNO se zákonem 
č. 253/2008 Sb., o některých opat-
řeních proti legalizaci výnosů z trest-

né činnosti a financování terorismu 
a s povinnostmi, které z něj vyplývají. 
Jak je možné se přihlásit: Na e-mailo-
vou adresu vysin.martin@vlada.cz

MARTIN VYŠÍN,ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU RADY 
VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Návrat do práce = malá 
noční můra? 
Kdy: čtvrtek 1. a 29. listopadu 2012, 
19:00 – 20:30 hod. + následná diskuse
Kde: odkudkoli, kde je počítač a připo-
jení k internetu
Pořadatel: APERIO - Společnost pro 
zdravé rodičovství
Z práce do jesliček, školičky nebo školy 
či školky, zajistit dětem odpolední pro-
gram, nakoupit, uvařit, uklidit, uspat, 
vyprat…atd. a ráno znovu a zítra zas…. 
Návrat do práce. Kolotoč, který se na 
Vás chystá, Vám právem nahání hrůzu.
Jak z toho ven? Jak všechno uspořá-
dat tak, aby se nám všem v tom žilo 
pohodlně a třeba i s lehkostí? Jde to? 
Většinu rodičů na rodičovské dovole-
né čeká dříve nebo později tento krok 
a s tím spojené těžkosti, jak obojí sla-
dit. I tady platí: „Připraveným štěstí 
přeje!“ Nejdůležitější je si uvědomit, že 
Váš návrat do práce se dotkne všech 
členů rodiny. Někdy je potřeba také 
přesvědčit sebe i vaše blízké, že vaše 
děti nebudou vaší prací poškozovány. 
Eliška Kodyšová a Lucie Suchochlebo-
vá Ryntová v článku Desatero pracují-
cích matek (září 2011) uvádějí:  „Výzku-
my ovšem neprokázaly, že by děti pra-
cujících žen na tom ve svém vývoji byly 
hůř než děti žen v domácnosti. Nemusí 
ani platit, že dlouhodobý pobyt doma 
s dětmi  znamená, že jim automaticky 
dáváme to nejlepší. Děti pracujících ro-
dičů mají dle výzkumů dobré předpo-
klady pro to být v budoucnu dobrými 
rodiči, mít důvěru ve své schopnosti 
a obstát i v pracovním světě.“ S otáz-
kou slaďování českým matkám pomá-
há např. organizace APERIO, která pro-
paguje praktické Desatero bezbolest-
ného návratu do práce. Celý článek 
Elišky Kodyšové a Lucie Suchochle-
bové Ryntové Desatero pracujících 
matek si můžete přečíst zde: http://
www.aperio.cz/368/desatero-pracuji-
cich-matek
Registrace na http://www.aperio.
cz/441/webinar-jak-sladit-praci-a-ro-
dinu
DAGMAR OUŘADOVÁ, APERIO - SPOLEČNOST 

PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

10. ročník výstavy děl 
pacientů s roztroušenou 
sklerózou Cesta za 
duhou
Kdy: 12. listopadu od 17. hod.
Kde: v prostoru HUB Praha, Drtinova 
10, 150 00 Praha 5
Pořadatel: NFOZP
Pravidelné pořádání výstav děl paci-
entů s roztroušenou sklerózou CES-
TA ZA DUHOU začalo v roce 2001 
ve starokatolickém sociálně pastorač-
ním středisku Communio. V té době 

www.czechfsc.cz
http://www.aperio.cz/368/desatero-pracujicich-matek
http://www.aperio.cz/441/webinar-jak-sladit-praci-a-rodinu
mailto:workshop@czechfsc.cz
http://www.nadaceokd.cz
http://www.INKLUZE
http://www.INKLUZE.cz
http://www.inkluze.cz
mailto:vysin.martin@vlada.cz
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tam probíhaly kurzy výtvarného umě-
ní „Malování pro radost“ – série vý-
stav autorů s různými zdravotními pro-
blémy. Výstava lektorky tohoto kurzu, 
která onemocněla roztroušenou skle-
rózou mozkomíšní, byla pojmenová-
na „Cesta za duhou“. Tato výstava se 
stala podnětem pro pravidelné po-
řádání výstav děl českých pacientů 
s roztroušenou sklerózou. Od roku 
2003 výstava představila díla desítek 
autorů s diagnózou multiplesclerosis 
a zavítala do zajímavých pražských lo-
kalit. Za 10 let již Cesta za duhou pro-
běhla v galerii Atrium na pražském 
Žižkově, panteonu Národního mu-
zea, Veletržním paláci Národní galerie, 
Živnostenské bance na Příkopě, Ško-
dově paláci v Jungmannově ulici, Vše-
obecné zdravotní pojišťovně na Vino-
hradech, Nákupní galerii Fénix, Národ-
ní technické knihovně a Pavilonu Gré-
bovka. 

HANA POTMĚŠILOVÁ, NFOZP

Dobrovolníci začali 
proměnu školní zahrady
Zahrada českobrodské mateřské ško-
ly v Kollárově ulici je od letošního říj-
na vyhrazena hlavně dospělým. Zača-
la zde rekonstrukce podporovaná na-
dačním programem Zahrada hrou. Do 
úvodních prací na proměně školní za-
hrady se zapojili také rodiče, místní 
skauti a firemní dobrovolníci. Samot-
ná stavba tak rozvíjí potenciál komu-

nitní zahrady, který by prostor u škol-
ky měl naplňovat i v budoucnu. Po ně-
kolikaměsíční přípravě projektu, do níž 
se vedle odborníků zapojili také učitel-
ky i děti a jejich rodiče, začaly s podzi-
mem první terénní práce. Při odstraňo-
vání starých prvků  z prostoru zahrady 
se uplatnili rovněž dobrovolníci. Ti se 
našli nejen v řadách obyvatel České-
ho Brodu – rodičů dětí nebo místních 
skautů. Přispěli rovněž zástupci nada-
ce a zaměstnanci společnosti KKCG, 
která dlouhodobě podporuje Nadaci 
Proměny a tedy i tento projekt. 

PETRA HRUBEŠOVÁ, NADACE PROMĚNY                                                                                                                          
FOTO: NADACE PROMĚNY

První ročník veletrhu 
PAMÁTKY se vydařil

Více než 140 vystavovatelů z České re-
publiky, Rakouska, Nizozemí, Němec-
ka či Velké Británie se ve dnech 4.–6. 
října zúčastnilo v Průmyslovém palá-
ci prvního mezioborového veletrhu za-
měřeného na rekonstrukci památko-
vých objektů, jejich financování a sou-
časné využití. Podle slov řady z nich ve-
letrh naplnil jejich očekávání. Ta spo-
čívala především v mnoha osobních, 
profesních i přátelských setkáních. Na 
jednom místě během tří dnů se totiž 
dařilo stihnout bezpočet pracovních 
jednání, při kterých se upevňovaly na-
vázané vztahy nebo vznikaly nové. Což 
bylo i jedním z cílů této přehlídky.Pro 
vlastníky památek bylo cenné, že pří-
mo na místě mohli diskutovat s odbor-
nými firmami či řemeslníky o svých 
konkrétních potřebách, které mají ve 
svém památkově chráněném objektu. 
A zároveň si vyměňovat zkušenosti v 
péči o památky. Pro firmy a neziskové 
organizace to zase byla další možnost 
prezentovat svoji činnost. Kraje a měs-
ta zvaly na návštěvu svých atraktiv-
ních lokalit.Organizátoři připravili i bo-
hatý doprovodný program s odborný-
mi přednáškami a expozicemi pěti vý-
stav. Mezi exponáty vystavovatelů za-
ujal například haptický model relikviá-
ře sv. Maura či stavba kachlových ka-
men, před hlavním vstupem do Prů-
myslového paláce pak Pražská mobilní 
zvonkohra. Vedle odborných firem se 
prezentovala řada neziskových organi-
zací, které měly zvýhodněné podmín-
ky pro své stánky. Mezi nimi byl i por-
tál PROPAMÁTKY, který takříkajíc „vy-
stoupil z monitoru ven“. Jeho redakto-
ři všem zájemcům vysvětlovali poslání 
a smysl tohoto projektu, který se sna-
ží zastřešovat všechny dostupné infor-
mace o obnově a využívání památek.

WWW.PROPAMATKY.CZ

Muzikál Gedeon ozdobil 
oslavy Kolpingova díla ČR
V pátek 5. října proběhla první část 
oslav 20 let činnosti občanského sdru-
žení Kolpingovo dílo ČR. Ve žďárském 
městském divadle byl připraven pes-
trý program především pro děti, ale 
na své si přišli i dospělí. Vyhledáva-
nými atrakcemi pro děti byl před di-
vadlem stojící skákací hrad, nebo me-
gabubliny, které se tam vznášely vzdu-
chem. Pro nejmenší děti byly v divadel-
ním foyer připraveny dílničky připrave-
né zaměstnankyněmi Rodinného cen-
tra Srdíčko, Spektra – centra primár-
ní prevence a drogových služeb nebo 
Biskupského gymnázia, kde si moh-
ly děti vyrobit něco na památku. Do-
spělí návštěvníci zase ocenili ochut-
návku vína, nebo sladké dobroty z díl-
ny Střední školy gastronomické A. Kol-
pinga. DEN S KOLPINGEM (jak se tato 
akce jmenovala) měl za cíl představit 
veřejnosti některé z mnoha aktivit Kol-
pingova díla ČR, které jsou směřovány 
do sociální oblasti, vzdělávání a přede-

vším práce s dětmi a mládeží. Jako pří-
klad uvedl moderátor Michael Kubík, 
že:„…Kolpingovo dílo organizuje kaž-
dým rokem přes 30 táborů pro více než 
1000 dětí.“ Večerní program zaháji-
lo 40 mladých tanečnic ze skupiny 
BAMI působící v rámci Kolpingovy ro-
diny Kunštát. Jejich půlhodinové vy-

stoupení demonstrovalo nejenom pes-
trost činnosti naší organizace, ale také 
její atraktivitu pro děti a mládež. Poté 
již byl na programu vrchol oslavy – mu-
zikál Gedeon. Ten nastudovali studen-
ti Biskupského gymnázia a jeho vyso-
ce profesionální provedení bylo neza-
pomenutelným zážitkem pro všechny 
diváky, kteří divadlo zaplnili do posled-
ního místečka. 

MICHAEL KUBÍK, KOLPINGOVO DÍLO ČR 
FOTO: KOLPINGOVO DÍLO ČR   

II. Dobročinný bazar

Kdy: 13. a 14. listopadu, od 9:00 do 
15:00 a 15. listopadu od 9:00 do 13:00
Kde: foyer budovy U 13 ( budova nad 
Kongresovým centrem - Univerzitní 
knihovna a rektorát). Pořadatel: Dob-
ročinný obchůdek Dotek ve spolupráci 
s Fakultou humanitních studií Univerzi-
ty Tomáše Bati, za podpory Nadace Di-
voké husy. Na akci je zvána krom stu-
dentů a zaměstnanců univerzity také 
široká veřejnost. Přijďte nakoupit dár-
ky, oblečení, knihy, dekorace, výrob-
ky chráněných dílen a dobrovolníků. 
Přímo na bazaru nám můžete věno-
vat věci, které jsou stále hezké a Vám 
už se nehodí. Prosíme, aby věci, kte-
ré nám darujete, byly moderní, kvalit-
ní, čisté, vyprané, nepoškozené a zdra-
votně nezávadné. Darovat nám můžete 
oblečení, doplňky, obuv, šperky, knihy, 
keramiku, hry a hračky, porcelán, sklo, 
umělecké předměty, knoflíky, galanter-
ní materiál. Nepřijímáme poškozené, 
staré věci, spodní prádlo, plavky, náby-
tek, elektrické spotřebiče, elektroniku, 
kosmetiku a potraviny. Výtěžek bazaru 
bude stejně jako minule věnován obec-
ně prospěšné společnosti Dotek na ná-
kup kompenzačních pomůcek.  Dotek, 
o.p.s. sídlí ve Vizovicích, kde poskytu-
je sociální služby, především pečova-
telskou službu, odlehčovací péči a do-
mácí zdravotní péči seniorům. V přípa-

dě zájmu navštivte stránky www.pe-
covatelstvi-dotek.cz nebo www.dob-
rocinny-obchudek.cz. Podpořit nás 
můžete již teď libovolným příspěv-
kem na účet veřejné sbírky pro Dotek 
č. 2300271637/2010. 

VERONIKA OLEJNÍKOVÁ, DOTEK, O.P.S. 

72 hodin: Dobrovolnický 
projekt se v České 
republice ujal, má se z něj 
stát tradice
Třídenní dobrovolnický projekt 
72 hodin – Ruku na to!, vyzkouše-

ný během druhé říjnové dekády, 
se v podmínkách České republiky 
osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 
zaregistrovaných projektech přes 
11.000 lidí, a proto by měl pokračovat 
i v následujících letech. S tímto zá-
věrem, opřeným o zprávy z regionů 
i o osobní zkušenost s úklidovými pra-
cemi na pražské Florenci, uzavřeli or-
ganizátoři z České rady dětí a mláde-
že (ČRDM) vlastní hodnocení zmíně-
né akce. „Akci považujeme za velmi 
úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdru-
žení dětí a mládeže, neziskových or-
ganizací a škol. O projekt byl velký zá-
jem. Postupně nám přicházejí fotogra-
fie z celé republiky – i na nich je dob-
ře vidět nadšení, se kterým do projektu 
jednotlivé skupiny dobrovolníků vstu-
povaly. To je jeden z hlavních důvodů, 
proč chceme akci 72 hodin opakovat 
i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka. Z regio-
nálního pohledu přispěly k 72 hodinám 
největším počtem uskutečněných pro-
jektů kraj Jihomoravský, Hlavní město 
Praha, kraje Liberecký, Ústecký a Stře-
dočeský kraj. K užitečné práci rozmani-
tého charakteru se hlásila jednak škol-
ská zařízení a jednak občanská sdru-
žení a neformální party nadšenců, a to 
zhruba v poměru „půl na půl“. Z dět-
ských spolků a mládežnických organi-
zací zastřešovaných pořádající ČRDM 
o sobě daly během „72 hodin“ nejčastě-
ji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Pionýr, Junák – svaz skautů 
a skautek ČR a Asociace turistických 
oddílů mládeže ČR.

ONDŘEJ ŠEJTKA, ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE                                                                                                        
FOTO: ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE

www.propamatky.cz
http://www.pe-covatelstvi-dotek.cz
http://www.pe-covatelstvi-dotek.cz
http://www.pe-covatelstvi-dotek.cz
http://www.dob-rocinny-obchudek.cz
http://www.dob-rocinny-obchudek.cz
http://www.dob-rocinny-obchudek.cz
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Nový týdeník 

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

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!

V listopadu se zaměříme na to, co dokáží lidé s mentálním hendikepem 
(7. 11.). Začneme u koláčků a skončíme u filmu! Dalším listopadovým 
tématem bude péče o ohrožené děti v Česku. Může je ohrožovat i ústavní 
výchova? A jak se mají dostat z ulice přes domov na vlastní nohy? To se 
dozvíte 14. listopadu. O týden později se na program dostanou peníze pro 
neziskové organizace, které se věnují sociální integraci a 28. listopadu 
budeme mluvit o způsobech, jakým se neziskovky mohou zviditelnit 
a informovat veřejnost 
o svých aktivitách. Řeč bude 
o soutěžích Žihadlo a také 
Být vidět.

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, Pardubi-
ce/Hradec Králové 99,1 FM, Jihlava 96,7 FM, Karlovy Vary 94,7 FM.

kurzyotevřené
Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na listopad 2012
ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Úvod do problematiky 
samofinancování NNO
12. 11. 2012
Kurz vám pomůže pochopit, proč je 
důležité vnášet do neziskové organi-
zace prvky samofinancování, genero-
vat nápady na samofinancování, ově-
řit potenciál prvních nápadů, nastarto-
vat proces strukturovaného společné-
ho uvažování v týmu o samofinancová-
ní v NNO, provést analýzu bodu zvra-
tu na modelovém příkladě. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kur-
zy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=339.

Etika v pomáhajících profesích – 
co mohu, smím a musím 
15. 11. 2012
Hlavním cílem kurzu je seznáme-
ní nebo připomenutí základních etic-
kých principů platných v přímé prá-
ci s lidmi. Seznámíte se s pojmy prá-
vo, morálka, svědomí, rozhodování, od-
povědnost a jejich vzájemným vzta-
hem. Na praktických příkladech a ži-
votních situacích se pokusíte oddělit 
subjektivní od objektivního a určit od-
povědnost jako profesionálního pra-
covníka a jako člověka. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=324.

Úvod do problematiky 
strategického plánování 
v neziskové organizaci 
22. 11. 2012
Dlouhodobá udržitelnost a úspěš-
nost organizace je prokazatelně 
z 80% závislá na správných strategic-
kých rozhodnutích. Kurz je zaměřen 
na vysvětlení rozdílů mezi operativ-
ním (krátkodobým) a strategickým ří-
zením organizace a vysvětlení důle-
žitosti strategického plánování v ne-
ziskové organizaci. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=340.

Jak založit sociální firmu bez 
problémů
6. 12. 2012
Kurz vám pomůže ujasnit si význam 
a potenciální pozici sociálního podni-
kání v procesech vaší organizace. Se-
známit se s příklady sociálních firem 
v zahraničí i v ČR. Naučit se vytvořit 
a využívat rozhodovací matici pro po-
suzování námětů na sociální podniká-
ní. Ujasnit si význam tvorby podnika-
telského plánu a seznámit se s jeho 
klíčovými kapitolami. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=343

FUNDRAISING, MARKETING A PR

Úspěšné oslovení donátora 
s kvalitními prezentačními 
materiály 
21. 11. 2012
Kurz vám pomůže určit, jak by měly vy-
padat vaše prezentační materiály a de-
finovat nejčastější vady prezentačních 
materiálů. Zbavíte se obav z oslovová-
ní a osvojíte si taktiky k dosažení úspě-
chu při telefonickém oslovování. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=356.

Jak komunikovat s médii aneb 
Jak napsat atraktivní tiskovou 
zprávu
23. 11. 2012
Workshop vám pomůže pochopit způ-
sob práce s redakcí. Na kurzu se naučí-
te psát zajímavou tiskovou zprávu. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_
detail&idkurzu=362.

Cesta z krize - modulový kurz 
s možností konzultace 
28. 11. 2012 – 7. 2. 2013
Poraďte se s odborníky, konzultujte 
a hrozby pak půjdou snáze vyřešit. 
Modulový kurz s možností konzultace 
v rámci každého kurzu. Přihlásit se mů-
žete na celý modul či na jednotlivé kur-
zy. Ke všem kurzům je započtena ho-
dinová individuální konzultace s lekto-
rem. Konzultovat můžete prostřednic-
tvím emailu, Skype, telefonicky nebo 
samozřejmě osobně. Téma: Jak lobbo-
vat za NNO, Příprava a realizace schůz-
ky s dárcem, Jednání s dárcem po te-
lefonu, Marketing a fundraising pro-
střednictvím internetu.  Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=354.

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ

Účetnictví v praxi s ohledem na 
účetní uzávěrku a závěrku – 
OLOMOUC
3. – 4. 12. 2012
Kurz vám vysvětlí, jak vhodným účto-
váním zjednodušit práci při vyúčtová-
ní dotací a grantů, při účetní uzávěr-
ce a závěrce a při vyplňování daňo-
vého přiznání. Více informací: http://
www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=341.

Pracovní právo v praxi
12. 12. 2012
Kurz vám pomůže dobře aplikovat pra-
covní právo v každodenní praxi. Lek-
torka se bude zabývat vznikem, změ-
nou a skončením pracovního pomě-

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte se spolutvůrci našich k
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

ru, zkušební dobou. Probrány budou 
také dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr atd. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=346

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Typologie pro život 12. 11. 2012
Kurz vám pomůže porozumět chování 
a motivaci. Naučíte se pochopit a re-
spektovat jednotlivé typy lidí. Budete 
schopní komunikovat s jednotlivými 
typy a naučíte se přizpůsobit svůj styl 
vedení lidem kolem sebe. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kur-
zy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=345.

Rétorika - pomoc či zbraň?
21. 11. 2012
Kurz, vedený úspěšnou herečkou a lek-
torkou Jitkou Sedláčkovou, vám po-

může úspěšně mluvit a působit na 
lidi. Rétorika - pomoc či zbaň? se sklá-
dá ze dvou částí, rétoriky zážitkové 
a tzv. zakázané. Zakázaná rétorika vy-
chází z manipulačních modelů, který-
mi jsme obklopeni. Nejde o to je použí-
vat, ale ubránit se jim. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=357.

Písemná a elektronická 
komunikace
12. 12. 2012
Kurz vám pomůže zpřehlednit efektiv-
ní způsoby vyjadřování v různých for-
mách písemné komunikace, vyme-
zí cesty získávání, zpracování a pře-
dávání informací a předá Vám sou-
hrn norem písemného styku a elek-
tronické komunikace. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=365

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=339
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=324
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=340
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=3356
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=346
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=345
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=362
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=357
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=365
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=354
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=341
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=343
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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Jednou z nejdůležitějších činností všech 
personalistů je praktická každodenní 
aplikace pracovního práva a s tím sou-
visející odpovědnost za jeho dodržování 
jak vůči nadřízeným tak především vůči 
zaměstnancům. Pracovní právo je v sou-
časné době velmi dynamickým právním 
odvětvím. Dokazuje to jak přijetí nového 
pracovněprávního kodexu, tak i široké 
diskuse o nutnosti změn pracovního prá-
va ve vztahu k současným podmínkám 

hospodářské soutěže a celosvětové kon-
kurence, probíhající na české i evropské 
úrovni. Zákoník práce je v zákonodárství 
našeho státu velmi důležitou normou, 
která řeší vztahy mezi zaměstnavateli 
a zaměstnanci, pravidla závislé práce, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
odměňování v podnikatelské i státní sfé-
ře, péči o zaměstnance i náhrady škod. 
Zákoník práce je vlastně právní normou, 
která nás obvykle provází po celý pracov-
ní život. Jednou ze základních částí pra-
covního práva je definice všeho co před-
chází uzavření pracovního poměru, zá-
kladní zásady pracovněprávních vztahů, 
princip vzniku pracovního poměru, ob-
sah a náležitosti pracovní smlouvy,  změ-
ny v délce zkušební doby od délky až po 
pravidla sjednání, informační povinnost 
o obsahu pracovního poměru, dohody 
o pracích konaných mimo pracovní po-
měr (nové pojetí dohod o provedení prá-
ce a dohody o pracovní činnosti) a změ-
ny ve sjednávání konkurenčních dolo-
žek. Zároveň jsou zde daná pravidla pro 
změny pracovního poměru od převedení 
na jinou práci přes pracovní cestu, přelo-
žení až k dočasnému přidělení zaměst-
nance k jinému zaměstnavateli. Nejčas-
těji diskutovanou částí zákoníku práce je 
však skončení pracovního poměru. Jsou 
zde jasně nastavena pravidla, za kterých 
může být pracovní poměr rozvázán, ať již 
ze strany zaměstnance nebo zaměstna-
vatele. Samozřejmě tím nejvíce diskuto-
vaným tématem jsou důvody, na zákla-
dě kterých může dát výpověď zaměstna-
vatel zaměstnanci. Organizační změna, 
nadbytečnost a propouštění jsou téma-
ta často diskutovaná nejen v novinách 
a na různých diskusních fórech ale i v to-
várnách, úřadech, mezi přáteli, ale pře-
devším v rodinách, do kterých tato té-
mata přinášejí neklid a strach z budouc-
nosti. Řadu lidí, kteří byli v letošním roce 

propuštěni z důvodu organizační změny, 
ovlivnila změna zákoníku práce v oblasti 
výše odstupného, které je od 1. 1. 2012 
závislé na délce trvání pracovního pomě-
ru. Zákoník práce nastavuje pravidla pro 
pracovní dobu, její rozvržení, přestávky 
v práci i dobu odpočinku, samostatnou 
kapitolou je samozřejmě dovolená na 
zotavenou a pravidla jejího čerpání. Opo-
míjenou částí zákoníku práce jsou povin-
nosti zaměstnavatele a především práva 
a povinnosti zaměstnanců, včetně čás-
tí zabývající se povinnostmi zaměstna-
vatele při pracovních úrazech a nemo-
cech z povolání. Velmi důležitou oblas-
tí zákoníku práce je odměňování za prá-
ci ať již formou mzdy, platu nebo odměn 
z obou typů dohod. Zákoník práce záro-
veň řeší veškeré druhy příplatků ke mzdě 
od mzdy za práci přesčas až po mzdu na 
noční práci. Zároveň si musíme přiznat, 
že řada právních subjektů dodnes neza-
znamenala rozdíly mezi minimální a za-
ručenou mzdou. Samostatnou kapito-
lou je dovolená, její čerpání a změny, kte-
ré do čerpání dovolené přinesla posled-
ní novela zákoníku práce. Ta zároveň při-
nesla změnu v definici závislé práce, pra-
covních poměrech na dobu určitou, dél-
ce zkušební doby pro vedoucí zaměst-
nance, nevyčerpané dovolené, přesča-
sové práci, odstupném, konkurenční do-
ložce, a dokonce nový výpovědní důvod 
pro zaměstnavatele. Práce personalistů 
je krásná i velmi obtížná, je plná změn 
a emocí a k dobrému zvládnutí této prá-
ce je dobrá znalost zákoníku práce ne-
zbytná.

OLGA FRANCŮ

Zákoník práce

Olga Franců má za sebou dvaceti-
letou praxi v řízení personálních pro-
cesů v pozici personální ředitel nebo 
personální manažer jak v polostát-
ní sféře, tak i v nadnárodních spo-
lečnostech a ve společnosti s jedním 
českým vlastníkem. Svou zkušenost 
dnes předává dál prostřednictvím 
personálního poradenství pro malé 
a střední firmy po celé České repub-
lice. Zároveň se věnuje lektorské čin-
nosti v oblasti personálních procesů 
a některých měkkých dovedností, kte-
ré souvisejí s řízením a motivováním 
zaměstnanců.

Pracovní právo 
obor práva, kte-
rý řeší vztahy 
mezi zaměst-

nancem a zaměstnavatelem,  
upravuje právní vztahy souvi-
sející s výkonem závislé prá-
ce, pracovní podmínky zaměst-
nanců, odměňování zaměst-
nanců za práci a ochranu jejich 
zdraví. 

Pracovní smlouva
je základní pracovněprávní do-
kument, který je nutné pode-
psat před nástupem do za-
městnání. Ze zákona musí ob-
sahovat místo výkonu práce, 

datum nástupu do zaměstná-
ní a dobu trvání pracovního po-
měru. 
Organizační změna
výpovědí lze pracovní poměr 
z důvodu organizačních změn 
rozvázat v těchto případech:

a) podle § 52 písm. a) zákoní-
ku práce ruší-li se zaměstnava-
tel nebo jeho  část
b) podle § 52 písm. b) zákoníku 
práce přemísťuje-li se zaměst-
navatel nebo jeho část
c) podle § 52 písm. c) zákoníku 
práce z důvodu nadbytečnosti 
zaměstnance. 

slov
níček

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
jako zprostředkovatel Programu implementace

švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR vyhlašuje 

VÝZVU č. 1 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů

Alokace pro výzvu z fondů švýcarsko-české spolupráce: 177 225 000 Kč

Alokace pro výzvu ze státního rozpočtu: 31 275 000 Kč

Alokace pro výzvu celkem: 208 500 000 Kč

Termín vyhlášení výzvy:  1. 11. 2012
Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2013

Podporované aktivity:
Aktivita I - Modernizace a obnova infrastruktury potřebné 
k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnických za-
řízení a zajištění zdravotní péče pro osoby dlouhodobě nemoc-
né, v oblasti paliativní a geriatrické péče - Moravskoslezský 
a Olomoucký kraj.
Aktivita II - Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických 
prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich in-
stalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřova-
telské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativ-
ní péče - Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
Aktivita III - Podpora institucionálního zajištění nestátního nezis-
kového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodo-
bě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče - území celé ČR.

Veškeré informace o vyhlášené výzvě a dokumenty ke staže-
ní naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: 
www.mzcr.cz › Mezinárodní vztahy a EU Evropské fondy › Fondy 
švýcarsko-české  spolupráce 2007-2012 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through 

the Swiss Contribution to the enlarged European Union

http://www.mzcr.cz
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15. 11. 2012

Slovak-Czech Women´s Fund

Otevřené grantové kolo 2012 – projektové 

aktivity/obecná podpora organizace

Oblast podpory: lidská práva, rozvoj nezis-

kového sektoru

http://dbfz.neziskovky.cz//program.

aspx?id_prog=3442

Kontakt: ocenasova@womensfund.sk

Adresa: Bořivojova 105, 130 00 Praha 3

15. 11. 2012

Nadace sv. Františka z Assisi

Primární a sekundární prevence interrupce

Oblast podpory: sociální/zdravotní/huma-

nitární, lidská práva, ostatní

http://dbfz.neziskovky.cz//program.

aspx?id_prog=3282

Kontakt: 543 331 527 (fax); 608 879 663; 

nadace.svfr@seznam.cz

Adresa: E. Krásnohorské 59, 618 00 Brno

průběžná uzávěrka

Krajský úřad Karlovarského kraje

Operační program Přeshraniční spolupráce 

Cíl 3 ČR - Bavorsko

Oblast podpory: kultura, životní prostře-

dí, vzdělávání, volný čas, regionální/komu-

nitní rozvoj

Působnost programu: Jihočeský kraj, Plzeň-

ský kraj, Karlovarský kraj

http://dbfz.neziskovky.cz//program.

aspx?id_prog=2875

Kontakt: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.

cz; 353 502 166

Adresa: Závodní 353/ 88, 360 21 Karlo-

vy Vary

průběžná uzávěrka

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Sport bez bariér

Oblast podpory: sociální/zdravotní/huma-

nitární, volný čas

http://dbfz.neziskovky.cz//program.

aspx?id_prog=2675

Kontakt: 224 230 216; 224 214 452; 

eva.flanderkova@bariery.cz

Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a dotačních programů včetně informací o datech uzávěrek nabízíme v Grantovém 
kalendáři, jehož předplatné na 4. čtvrtletí 2012 činí 330 Kč (včetně DPH). Objednávkový formulář ke stažení najdete na:
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

Kdy mám nárok na 
dávky nemocenského 
pojištění? 

Zaměstnanec, který je uznán 
ošetřujícím lékařem dočasně práce 
neschopným, má nárok na dávky 
nemocenského pojištění od 22. ka-
lendářního dne trvání jeho dočasné 
pracovní neschopnosti. Podmínkou 
je, že zaměstnanec je v pracovním 
vztahu účasten nemocenského po-
jištění. Po dobu prvních 21 kalen-
dářních dnů dostává zaměstnanec 
„nemocenskou“ ve formě náhrady 
mzdy od zaměstnavatele, tedy ne 
od státu. Náhrada mzdy přísluší jen 
za dny, které pro konkrétního za-
městnance měly být původně pra-
covními (v tom se liší od nemocen-
ských dávek), nicméně denní ná-
hrada mzdy je v průměru vyšší než 
nemocenské dávky. Za první tři dny 
pracovní neschopnosti, které měly 
být pro zaměstnance původně pra-
covními, náhrada mzdy nepřísluší. 
Případná kompenzace tedy záleží 
čistě na dobrovolném rozhodnutí 
zaměstnavatele (formou benefitů). 
Výjimkou je nařízená karanténa, 

kde ze zákona náleží náhrada mzdy 
už od prvního dne nemoci.

Zaměstnanci účastni nemocen-
ského pojištění jsou zaměstnanci 
v pracovním poměru a na základě 
dohody o pracovní činnosti s tím, 
že částka rozhodného příjmu pro 
účast na nemocenském pojištění 
bude min. 2 500 Kč měsíčně. To 
znamená, že pokud sjednaný pří-
jem bude nižší než 2 500 Kč, jed-
ná se o zaměstnání malého rozsa-
hu. Při výkonu zaměstnání malé-
ho rozsahu bude zaměstnanec po-
jištěn jen v těch kalendářních mě-
sících, v nichž dosáhne příjmu ve 
výši aspoň 2 500 Kč. Zaměstnan-
ci, kteří vykonávají práci na zákla-
dě dohody o provedení práce jsou 
od 1. 1. 2012 účastni nemocenské-
ho pojištění, avšak jen v těch kalen-
dářních měsících, do kterých jim je 
zúčtován započitatelný příjem vyš-
ší než 10 000 Kč. Účast na pojiš-
tění se posuzuje v každém měsíci 
zvlášť. V praxi to znamená, že po-
kud odměna zaměstnance na DPP 
v jednom kalendářním měsíci pře-
sáhne 10 000 Kč, je zaměstnavatel 
povinen zaplatit a odvést pojistné 
na sociální zabezpečení. Zaměst-
nanec, který vykonává v kalendář-
ním měsíci u téhož zaměstnavatele 
více DPP, je účasten nemocenské-
ho pojištění, pokud součet jeho pří-
jmů z těchto dohod přesáhne v ka-

lendářním měsíci 10 000 Kč.
 Rozhodným obdobím pro výpo-

čet nemocenské je doba, ze které 
se zjišťuje vyměřovací základ (zapo-
čitatelný příjem) a kalendářní dny, 
kterými se dělí započitatelný pří-
jem. U zaměstnance činného na 
základě dohody o provedení prá-
ce se započitatelným příjmem ro-
zumí odměna v daném rozhodném 
období, které zaměstnanec dosáhl 
z DPP, z níž uplatňuje nárok na ne-
mocenské. Rozhodným obdobím je 
zpravidla předchozích 12 kalendář-
ních měsíců před měsícem, v němž 
vznikl nárok na dávku. Denní vymě-
řovací základ (DVZ) se stanoví tak, 
že vyměřovací základ zjištěný z roz-
hodného období se vydělí počtem 
kalendářních dnů připadajících na 
rozhodné období. Jsou-li v rozhod-
ném období vyloučené dny, snižu-
je se o ně počet kalendářních dnů, 
připadajících na rozhodné období.

Denní výše nemocenského činí 
60 procent redukovaného denní-
ho vyměřovacího základu (DVZ) po 
celou dobu dočasné pracovní ne-
schopnosti nebo nařízené karanté-
ny. Postup pro redukci DVZ je ná-
sledující: do první redukční hrani-
ce (838,- Kč) se počítá z DVZ 90 % 
(u peněžité pomoci v mateřství 
a vyrovnávacího příspěvku v těho-
tenství a mateřství 100 %). Z částky 
nad první redukční hranici do dru-

hé redukční hranice (1257,- Kč) se 
počítá 60 %. Z částky nad druhou 
redukční hranici do třetí redukční 
hranice (2514,- Kč) se počítá 30 %. 
K částce nad třetí redukční hranici 
se nepřihlíží. 

K uplatnění nároku na dávky ne-
mocenského pojištění zaměstna-
nec předá žádost o dávku, kte-
rou zpravidla vystavuje lékař své-
mu zaměstnavateli. Zaměstnava-
tel ji s podklady pro stanovení náro-
ku na dávku a její výplatu zašle na 
příslušnou Okresní správu sociální-
ho zabezpečení, ta nárok na dávku 
posoudí a v případě splnění všech 
podmínek dávku vyplatí, a to ve 
lhůtě 1 měsíce ode dne odevzdání 
potřebných dokladů.

JIŘÍ JAKOUBEK

Obrat pro 
registraci DPH 
– neziskové 
organizace

Otázka: 
Počítají se do obratu členské pří-

spěvky v neziskové organizaci (ry-
bářský svaz), pro povinnou registra-
ci k DPH (1 mil. Kč). Členský příspě-
vek je na základě Stanov.

Odpověď:
Osoba povinná k dani, která má 

sídlo nebo místo podnikání v tu-
zemsku, je dle ustanovení § 6 zá-
kona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
osvobozena od uplatňování daně, 
pokud její obrat za nejvýše 12 bez-
prostředně předcházejících po 
sobě jdoucích kalendářních měsí-
ců nepřesáhne 1 mil. Kč. Pro úpl-
nost uvádíme, že od nabytí účin-
nosti zákona č. 458/2011 Sb. by 
hranice obratu pro vznik povinnos-
ti registrace k DPH měla snížit na 
750 000 Kč. Obratem se pro účely 
zákona o DPH rozumí souhrn úplat 
bez daně, včetně dotace k ceně, kte-

ré osobě povinné k dani náleží za 
uskutečněná plnění, kterými jsou 
dodání zboží, převod nemovitosti 
a poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdani-
telná plnění, plnění osvobozené od 
daně s nárokem na odpočet daně 
nebo plnění osvobozené od daně 
bez nároku na odpočet daně dle 
§ 54 56, pokud se nejedná o doplň-
kovou činnost uskutečňovanou pří-
ležitostně. 

V daném případě je třeba vychá-
zet ze znění Stanov, ve kterých by 
mělo být vymezeno, k jakému úče-
lu je členský příspěvek placen a zda 
tak nepředstavuje úplatu za plnění, 
které by bylo předmětem daně a zá-
roveň by se mohlo jednat o plnění 
zahrnované do obratu rozhodného 
pro registraci. V tomto ohledu je pro 
vypracování konkrétní odpovědi tře-
ba váš dotaz upřesnit. Pouhé formál-
ní označení „příspěvek“ je pro po-
souzení aplikace DPH nedostačující. 

ING. ZDEŇKA HUŠÁKOVÁ, 
ING. MARTINA MATĚJKOVÁ

POZOR!!! Pokud nezisková organizace po objednávce doloží, že byla registrována v roce 2012, 
má možnost využít Grantový kalendář do konce roku ZDARMA.

Vaše 
dotazy

poradna

partner rubriky
www.unes.cz

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3442
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3282
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2875
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2675
www.unes.cz
mailto:ocenasova@womensfund.sk
mailto:nadace.svfr@seznam.cz
mailto:eva.flanderkova@bariery.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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Štve Vás, co se ve vaší ulici, 
městě a republice děje? Máte 
už dost úplatkářství a korupce? 
Vadí vám poškozování životní-
ho prostředí? Nebo vás rozčiluje 
něco úplně jiného ve vašem oko-
lí? Pojďte to zRestartovat!!! Nový 
program ReStart Česko je inku-
bátorem pro společensky pro-
spěšné internetové projekty, kte-
ré pomáhají problémy řešit. 

Ve středu 3. října 2012 byl 
v Americkém centru zahájen 
program ReStart Česko, díky 
kterému vzniknou online projek-
ty přinášející reálnou společen-
skou změnu.  ReStart je zamě-
řen na řešení problémů v oblas-
tech veřejného prostoru, trans-
parentnosti, efektivity správy 
a legislativy. Smyslem a podsta-
tou propojení aktivních občanů, 
neziskových organizací a IT od-
borníků je vznik webových a mo-
bilních aplikací, které pomohou 
řešit problémy naší společnosti.

Myšlenku ReStartu přinesla 

americká nezisková organizace 
TechSoup Global, která již přes 
25 let podporuje vzdělávání ne-
ziskových organizací v oblasti IT 
technologií a celosvětově zpro-
středkovává programy přerozdě-
lování softwarových darů před-
ních IT firem. ReStart se popr-
vé uskutečnil v Rumunsku, kde 
vznikly internetové projekty na 
kontrolování předvolebních slibů 

politiků, mapová-
ní GPS souřadnic 
nelegální těžby 
dřeva, rozklíčová-
ní toků a využití 
veřejných financí 
nebo odhalování 
korupce ve zdra-
votnictví. V roce 
2012 překročil 
ReStart hranice 

Rumunska a v letošním roce je 
paralelně realizován také v Čes-
ké republice a na Slovensku.

Organizátorem programu Re-
Start Česko je Sdružení VIA, kte-
ré cestou vzdělávání, poraden-
ství a poskytováním služeb pod-
poruje profesionalizaci organiza-
cí neziskového sektoru. Sdruže-
ní VIA pomáhá neziskovým or-
ganizacím vytvářet dárcovské 
strategie i profesionalizovat říze-
ní. Zprostředkovává také nástroj 
on-line fundrasingu – Darujme.
cz a díky programu TechSoup 
Česká republika umožňuje čes-

kým neziskovkám získávat soft-
warové dary od velkých techno-
logických společností.

Do programu ReStart Čes-
ko mohl v průběhu října přihlá-
sit svůj nápad na internetový 
projekt každý, komu vadí pro-
blémy, jakými jsou: neprůhled-
né financování státních zaká-
zek, poškozování životního pro-
středí, nepořádek na veřejných 
prostranstvích, úplatkářství a ko-
rupce atp. Přihlásit bylo možné 
i projekty na řešení dalších pro-
blémů, které naši společnost pálí 
a je možné je řešit s pomocí onli-
ne technologií. 

Celkově se přihlásilo 41 velmi 
zajímavých návrhů na projek-
ty, které prošly veřejným hlaso-
váním, a vybraných 15 nejlep-
ších postupuje do dalšího kola. 
Seznam projektů a výsledky hla-
sování jsou dostupné na webu 
programu www.restartcesko.cz. 
V druhém kole odborná hodno-
tící komise vybere ze všech po-
stupujících 7 nejzajímavějších 
nápadů, které budou na progra-
movacím víkendu v rámci Ran-
dom Hacks of Kindness dovede-
ny do funkčních beta verzí. Ten-
to víkend se uskuteční 23. – 25. 
listopadu 2012 v HUB Praha ve 
spolupráci s českou Google User 
Group. Pro všechna vytvořená 
řešení zajistí webový hosting 
společnost Greenhousing a do-

mény .cz poskytne registrátor 
General Registry.

Finále ReStartu Česko proběh-
ne 3. prosince 2012 na slav-
nostním Gala večeru, kde všich-
ni finalisté představí své webo-
vé nebo mobilní aplikace a bu-
dou se ucházet o jejich finanč-
ní podporu. V uzavřeném hlaso-
vání na galavečeru budou vybrá-
ny tři nejlepší projekty, jejichž 
zástupci získají grant na dokon-
čení, spuštění a vdechnutí živo-
ta svému nápadu. Druhé a třetí 
místo získá finanční ohodnocení 
ve výši 80 a 60 tisíc Kč, které po-
skytla Americká ambasáda. Ví-
tězné řešení obdrží hlavní cenu 
100 tisíc Kč od Nadačního fon-
du Avast. Další rozvoj a podpora 
realizovaných projektů bude za-
jištěna školením a poradenstvím 
od KnowHowKlub.

Máte chuť se o ReStartu do-
zvědět více? Navštivte náš web 
www.restartcesko.cz a najde-
te nás samozřejmě také na 
www.facebook.cz/restartcesko 
nebo www.twitter.com/ReStart-
Cesko 

LUKÁŠ HEJNA, SDRUŽENÍ VIA

Máte toho dost??? ReStart Česko přináší online řešení pro společenskou změnu!

1) S osvícenstvím přišli myšlenky 
o potřebě obecného prospěchu, 
vzdělávání, zlepšování duchovního 
stavu lidstva a schopností 
lidského poznání. První osvícenská 
společnost nesla latinský název, 
který v překladu znamenal.
a) Společnost ku prospěchu
b) Společnost zvídavých
c) Společnost neznámých

2) Jeden z nejstarších spolků na 
našem území - Slezská společnost 
pro povznesení vlastenecké 
vzdělanosti byl založen v roce 
a) 1775
b) 1803
c) 1827

3) Co byla MAFIE, která vznikla 
v Čechách v roce 1915?
a) Občanská iniciativa
b) Kriminální skupina inspirovaná 
italskou zkušeností
c) Politická strana 

4) Kdo nebyl vůdcem 

MAFIE, která vznikla v českých 
zemích v roce 1915?
a) Petr Nespek
b) Eduard Beneš
c) Přemysl Šámal

5) Velmi silné postavení měla 
ve 30 letech Společnost 
Československého Červeného kříže. 
Dorost ČsČK v roce 1930 sdružoval 
celkem:
a) 25 tis. členů
b) 233 tis. členů
c) 483 tis. členů

6) Z jakého důvodu se dárcům 
a podporovatelům občanské 
společnosti říká mecenáš?
a) Je to odvozenina spojení měšec 
náš, které se používalo jako lidové 
označení dárce
b) Podle jména muže etruského 
původu žijícího v Římě, který 
podporoval tamní umělce bez peněz
c) Slovo pochází s řeckého mecenao, 
které znamená podporující, významný

7) Jak se jmenoval spolek, který 
vznikl v roce 1914 jako první 
skautská organizace v Česku.
a) Skaut – Český Junák
b) Junák – Český skaut
c) Český Junák 

8) Když komunisté v únoru roku 
1952 úředně zrušili a rozpustili 
spolek MĚŠŤANSKÁ BESEDA (od 
1948 Pražská beseda), měl za sebou 
tento spolek obdivuhodnou činnost 
a historii. Beseda byla založena 
pro pořádání přednášek, schůzí, 
uměleckých vystoupení apod. pro 
poučení 
a zábavu svých členů. Od založení 
v té době uběhlo téměř:
a) 107 let
b) 52 let
c) 152 let

 Jste znalec historie občanské společnosti?kvíz

Odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4a, 5c, 6b, 7b, 8a

http://www.restartcesko.cz
http://www.restartcesko.cz
http://www.facebook.cz/restartcesko
http://www.twitter.com/ReStart-Cesko
http://www.twitter.com/ReStart-Cesko
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V Siemensu odpovídáte právě za 
společenskou odpovědnost firmy a máte na 
starosti Fond pomoci. Jaká je filozofie CSR 
Siemens a co konkrétně pro vás znamená 
společenská odpovědnost?
Siemens je obrovská firma, která má téměř ne-
konečný potenciál. Tím, že má zastoupení ve 
190 zemích světa a její portfolio zahrnuje výrob-
ky zasahující do veškerých oblastí lidského živo-
ta, je provázanost na společenskou odpověd-
nost naprosto přirozená. Zaměstnanci Siemens 
vymýšlejí produkty pro okolní svět, ale zároveň 
i pro sebe, do své pracovní činnosti jsou tak maxi-
málně vtaženi, a možná i proto neustále vznikají 
inovativní nápady. To vše pomáhá kromě ochra-
ny životního prostředí také ke zlepšování životní 
úrovně. Ať se podíváte kamkoli, narazíte na Sie-
mens. Siemens podniká ve čtyřech hlavních sek-
torech - energy, industry, infrastructure&cities 
a healthcare. Od založení společnosti uplynulo 
už 160 let. Kdyby se firma nechovala odpověd-
ně, takhle dlouho by se na trhu určitě neudržela.  
A co znamená společenská odpovědnost pro 
mě osobně? V každé životní fázi něco trochu ji-
ného, ale v současnosti asi především žít tak, 
abych byla spokojená, abych měla pozitivní vliv 
na lidi kolem sebe i na svoji rodinu i přátele. 
A samozřejmě, abych je co nejpřirozeněji zatáh-
la do co nejvíce činností v oblasti společenské 
odpovědnosti . 

Liší se společenská odpovědnost firem v ČR 
od společensky odpovědných firem v jiných 
zemích? Jak se liší Siemens?
Nemůžu hovořit za jiné firmy, mám ale celkem 
dobré srovnání v rámci koncernu Siemens, i pro-
to že jsem členkou globální komunity, která se 
mimo jiné věnuje přípravě nejrůznějších meziná-
rodních projektů. Naposledy jsem se například 
podílela na celosvětové strategii v oblasti dob-
rovolnictví. Ve společnosti Siemens je základ-
ní strategie stejná pro celý koncern. Vzhledem 
k tomu, že každá lokální společnost má ale jiné 
základy a jednotlivé země řeší zcela rozdílné pro-
blémy, tak globální strategii vždy doplňují regi-
onální projekty a plány. Takže zatímco v Brazílii 
se například věnují záchraně deštných pralesů 
a ochraně životního prostředí, v Austrálii a JAR 
řeší management vody, my v ČR máme Siemens 
Fond pomoci.

Jaký vztah dnes mají české firmy 
k odpovědnému podnikání? 
Na první pohled je zřejmé, že se to zlepšuje. 
I když je to možná trochu relativní. Dobré firmy 
se odpovědnému podnikání věnovaly vždycky, 
jenom se o tom méně mluvilo a společnost měla 
dříve taky zcela jiné požadavky a podmínky, kte-
ré se přirozeně neustále vyvíjí. Současná změ-
na vztahu k odpovědnému chování a podniká-
ní je tak částečně daná společenským vývojem 

a částečně nároky a tlakem trhu. Odpovědné 
chování či podnikání není ale jenom aktivitou 
směrem ven, významnou část tvoří i interní pro-
cesy a vztah k zaměstnancům. Pokud se firma 
chová špatně, s největší pravděpodobností ztratí 
to nejcennější co má – své dobré zaměstnance.

Jak vnímá česká společnost firmy, které se 
věnují společenské odpovědnosti? Zesiluje 
tlak veřejnosti na změny společenského 
chování firem?
Tady je obrovský rozdíl v tom, jakému byznysu 
se firmy věnují a jak moc jsou vidět. Nelze také 
srovnávat celou populaci, protože zatímco ně-
kdo je na téma společenské odpovědnosti citli-
vější, jinému je to úplně jedno, většinou až do 
chvíle, dokud ho špatné chování neohrozí ně-
jak osobně. Společnost Siemens například svoje 
aktivity v oblasti společenské odpovědnosti ne-
využívá primárně pro svoje PR. Naše odpověd-
né chování šíříme přes své výrobky, zákazníky, 
zaměstnance, dodavatele a další partnery. Naši 
image odpovědné firmy tak budujeme spíše ze-
spoda, bez komerční pomoci. Možná nemáme 
u široké veřejnosti tak dobré jméno jako napří-
klad jiné firmy díky svým viditelným nadacím, 
ale informace, které předáváme našimi kanály, 
jsou mnohem trvalejší. Pokud jde ale konkrét-
ně o uchazeče o práci ve společnosti Siemens, 
otázka na aktivity v oblasti společenské odpo-
vědnosti je jedna z jejich nejčastějších, takže 
očekávání veřejnosti se rozhodně zvyšuje.  

Co je stěžejní pro rozvoj odpovědného 
podnikání? 
Firma musí mít základ, z čeho brát, musí mít 
něco, na čem své odpovědné podnikání může 
stavět. Ať už je to její historie, core byznys, 
know-how, zaměstnanci či interní procesy. Nic 

by se nemělo kopírovat, každý by měl vytěžit ma-
ximum ze své podstaty. Administrativní společ-
nosti mají úplně jiné zázemí než výrobní závody, 
firmy v regionech zase jiné možnosti než globál-
ní společnosti.  

Kam si myslíte, že se dále bude CSR ubírat? 
Společenská odpovědnost podle mě nabírá vel-
mi dobrý směr, a to od čisté firemní filantropie 
po komplexní vnímání odpovědného chování ne-
jenom v rovině sociální, ale i ekologické a ekono-
mické. Vzhledem ke snaze o zvýšení zaměstna-
nosti si myslím, že se CSR aktivity budou zamě-
řovat zejména na lidi, dále na energetické úspo-
ry a ochranu životního prostředí, a pak pevně vě-
řím, že se v ČR bude nadále prosazovat antiko-
rupční a férové jednání. A osobně doufám, že 
i zlepšování mezilidských vztahů. 

Jak významně ovlivňuje společenská 
odpovědnost výkonnost a 
konkurenceschopnost firmy Siemens?

Více než 40% výrobků Siemens spadá do kate-
gorie „ekologický“. Zaměřujeme se zejména na 
vyšší účinnost a nižší energetickou náročnost, 
která v konečném důsledku nejenom že pomá-
há při ochraně životního prostředí, ale zároveň 
i šetří náklady našim zákazníkům. A tato sku-
tečnost je určitě ve srovnání s konkurencí sama 
o sobě velmi zajímavá. Když k tomu přidáme mo-
tivované zaměstnance (podle posledního prů-
zkumu spokojenosti si 83% zaměstnanců Sie-
mens myslí, že jejich zaměstnavatel je spole-
čensky odpovědný) a široké portfolio, můžeme 
se chlubit i dostatečnou výkonností. Na druhou 
stranu si ale bohužel uvědomujeme, že nás naše 
odpovědné podnikání neposouvá před konku-
renci při řadě výběrových řízení. Česká společ-
nost totiž stále ještě není nastavená tak, aby od-
povědné firmy měly při výběrových řízeních plu-
sové body. 

Jaké jsou Vaše strategické záměry v rámci 
společenské odpovědnosti do budoucna?
I nadále se chceme věnovat rozšiřování aktivit ve 
třech základních pilířích. V ekonomické oblasti 
se jedná zejména o prosazování transparentní-
ho podnikání, zveřejňování účastí ve veřejných 
zakázkách a samozřejmě bychom se rádi podí-
leli na celkové kultivaci českého podnikatelské-
ho prostředí. Pokud jde o ekologickou oblast, 
budeme navyšovat procento našich „zelených“ 
produktů a technologií. V sociální oblasti jdeme 
cestou sdílení zkušeností a profesionalizace ne-
ziskového sektoru. K finančním darům přidává-
me velké množství času našich zaměstnanců. Ti 
se do podpory neziskového sektoru zapojují jako 
dobrovolníci, kteří provádějí jak nekvalifikovanou 
práci, tak poskytují i profesní kvalifikované pora-
denství - mentoring. 

Naučili jsme se, že neziskový sektor funguje velmi podobně jako my, 
říká v rozhovoru pro Svět neziskovek Karolína Kříženecká.
Karolína Kříženecká, absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze a částečně 

na Sporthochschule v Kolíně nad Rýnem, dlouhé roky působila v médiích. Od roku 2003 pracuje 
ve společnosti Siemens, kde je odpovědná za strategický rozvoj aktivit v oblasti společenské 

odpovědnosti a sponzoringu a podílí se na interní a externí komunikaci společnosti a speciálních projektech. V roce 2004 byla 
jednou ze zakladatelek charitativního projektu Siemens Fond pomoci. Je členkou globální komunity komunikátorů S.P.E.A.C.,

 díky které spolupracuje na projektech napříč celým koncernem Siemens AG. Téma společenské odpovědnosti je jí blízké 
i soukromě. Má dceru Zuzanku (2,5 roku). Mezi její největší koníčky patří sport, cestování, kino a dobré víno. 

ROZ
HO
VOR
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V roce 2004 jste založili 
charitativní projekt Siemens Fond 
pomoci. Jaké jsou vaše dosavadní 
aktivity na poli filantropie a jaké 
změny chystáte v rámci rozvoje 
fondu? Proč jste si vybrali zrovna 
tyto oblasti?
Odpovědný směr dal společnos-
ti Siemens už její zakladatel Wer-
ner von Siemens. Ten už od samot-
ných počátků hlásal, že je třeba po-
máhat těm, kteří neměli tolik štěs-
tí. Pokračování v této tradici je tedy 
přirozenou součástí celého koncer-
nu. A české zastoupení není výjim-
kou. V současné době jsme omezi-
li naše sponzorské aktivity a věnu-
jeme se zejména podpoře právě 
neziskového sektoru. V roce 2004 
vznikl charitativní projekt Siemens 
Fond pomoci, který nám pomáha-
jí řídit a vést správným směrem od-
borníci z neziskového sektoru. Díky 
jejich pomoci dokážeme rychleji re-
agovat na aktuální potřeby nezisko-
vých organizací. Na celostátní úrov-
ni funguje Siemens Fond pomoci 
již přes osm let. Od 1. 10. 2012 pak 
fungují také regionální kola pro ne-
ziskové organizace, jejichž činnost 
se odehrává v blízkosti našich vel-
kých výrobních závodů. Cílem je 
více propojit naše zaměstnance 
a vedení továren s komunitou, ve 
které podnikáme. Lokální zaměře-
ní bude moci ještě lépe reagovat 
na místní potřeby. Celkově klade-
me velký důraz na budování vztahů 
s neziskovými organizacemi. Jsme 
rádi, pokud spolupráce neskončí 
pouze převedením peněz, ale nava-
zuje na ni například dobrovolnictví, 
mentoring či nákup výrobků z chrá-
něných dílen. 

Jak se vaši zaměstnanci zapojují 
do CSR aktivit? Je to práce 
skutečně dobrovolná?
Moc dobře si uvědomujeme, že 
řada našich zaměstnanců má kro-
mě svých pracovních zájmů, také 
obyčejné lidské potřeby a jednou 
z nich je někomu či něčemu pomo-
ci. Je nás 10 500. Kdyby se každý 
náš zaměstnanec alespoň trochu 
zapojil do některých ze společen-
sky prospěšných aktivit, mělo by to 
pro českou zem velký přínos. A prá-
vě proto se snažíme našim zaměst-
nancům poskytovat takové mož-
nosti, aby si sami mohli zvolit akti-
vity, které jsou jejich srdci nejbliž-
ší. Ať už se jedná o nabídku dob-
rovolnických aktivit, nákupu výrob-
ků od neziskových organizací, do-
poručování neziskových organizací 
pro spolupráci nebo například da-
rování krve. Postupujeme po ma-
lých krůčcích, zaměstnance učíme, 
jak se chovat odpovědně a nikdy je 
k ničemu nenutíme. Dobrovolnic-
ké dny jsou například organizová-
ny tak, že si zájemci mohou vybrat 
z nabídky neziskových organizací. 
Sami se rozhodnou, zda se zúčast-
ní či ne. Jediné, co vyžadujeme, 
je souhlas nadřízeného, aby ne-

byl ovlivněn chod firmy. Dobrovol-
né bylo i první hromadné darování 
krve, které se v Siemensu uskuteč-
nilo 23. 10., v tomto případě si sice 
nedobrovolnost nedokážu před-
stavit, ale i tak se k odběru dosta-
vilo 109 zaměstnanců. O spontán-
ním zájmu zaměstnanců o CSR pak 
svědčí i dobrovolná iniciativa tzv. 
CSR ambasadorů. Jedná se o kole-
gy z různých lokalit a poboček Sie-
mens, jimž je téma společenské od-
povědnosti blízké, ale není součás-
tí jejich pracovní náplně. Tito am-
basadoři pomáhají šířit informace 
o projektech v rámci společen-
ské odpovědnosti uvnitř i navenek 
firmy, dodávají do centrály zpět-
nou vazbu a jsou nedílnou součás-
tí interního komunikačního řetězce 
CSR aktivit. V současné době jich je 
kolem 20 a další stovka má zájem 
odebírat elektronický newsletter 
o tématech z oblasti CSR. 

Již čtyři roky organizujete školení 
pro neziskový sektor, kde jim 
předáváte své know-how. Co jste 
se naopak naučili od neziskovek?
Naučili jsme se, že neziskový sek-
tor funguje velmi podobně jako my. 
Naše dřívější představy o lidech se 
srdcem na dlani, kteří se díky práci 
v neziskovém sektoru pouze sebe-
realizují, se už rozplynuly.  Pochopili 
jsme, a to nás naučili naši komisaři 
z Fondu pomoci, že i v neziskovém 
sektoru musejí být lidé draví, profe-
sionální, schopní, musí umět pláno-
vat, reagovat na krizové momenty… 
Ale na rozdíl od nás ve firmě mají 
mnohem méně příležitostí, jak se 
v těchto oblastech vzdělávat či jak 
si projít kariérní strukturou a nabrat 
zkušenosti. Jsou tak v mnohem slo-

žitější pozici než my, a přesto se od 
nich očekávají stejné výsledky a vý-
kony jako od nás. I proto se snaží-
me nastavovat naši spolupráci s ne-
ziskovými organizacemi jinak, bu-
dovat ji na základě partnerství.  

V čem potřebují CSR manažeři 
podporu? Mohou jim společnosti, 
které dlouhodobě podporují NNO 
sektor jako např. Neziskovky.
cz vůbec nějakou nabídnout? 
Co chtějí kvalitní CSR manažeři 
slyšet od přicházející neziskové 
organizace. Jak se má 
prezentovat? Co zaujme?  Jak 
celkově hodnotíte spolupráci 
businessu a neziskového sektoru? 
Vše je o otevřeném dialogu. Nezis-
kové organizace se musí naučit po-
jmenovávat věci těmi správnými 
a konkrétními pojmy. Neměly by se 
stavět do pozice chudáčků, kteří 
jsou závislí na cizí pomoci. Což ale 
neznamená, že nemohou přiznat, 
že něčemu nerozumí, něco neumí, 
nebo například nemohou přijmout 
dobrovolníky, protože pro ně nema-
jí dostatek práce. Nebo z respektu 
k firmě přijmou nabízený věcný dar, 
který vůbec nepotřebují. Dřív si kaž-
dý myslel, že když dá někomu roz-
trhaný kožich, tak musí být straš-
ně rád, protože kožich byl teplý, ale 
doba se opravdu změnila. Komuni-
kace by měla být o hledání řešení. 
Nelíbí se vám dárky z naší chráně-
né dílny? Nevadí, ale nepotřebujete 
třeba pomoci s kopírováním nebo 
obálkováním? To umíme. Nebo ne-
chcete zorganizovat pro své za-
městnance workshop spojený s vy-
ráběním šperků či pletení kobereč-
ků? Naši klienti vás to naučí. Měla 
by tam být ta interakce. 

V čem podle vás spočívá největší 
posun ve vývoji neziskového 
sektoru?
Myslím, že i neziskový sektor cel-
kem slušně zasáhla ekonomická 
krize. Ale stejně tak jako v byzny-
su to nemusí být jenom v tom špat-
ném. Ty dobré to zpravidla posu-
nulo, některé z těch špatných zni-
čilo.  Lidé se učí více přemýšlet 
o investování prostředků a také 
energie do určitých oblastí. Nemá 
smysl za každou cenu se držet vše-
ho možného, když je to prodělečné 
nebo to nemá budoucnost. Někte-
ré neziskovky to pochopily, hledají 
možnosti pro vícezdrojové financo-
vání, a do svých řad také už nepřijí-
mají každého kandidáta z ulice, kte-
rý se přizpůsobí tomu, co je třeba, 
ale hledají konkrétní zaměstnan-
ce na konkrétní pozice. Tato sku-
tečnost se pak odrazí i na komuni-
kaci s komerčním sektorem. Pro-
ti mně už nestojí člověk, který mi 
pláče na rameni, a na základě toho 
chce po mně peníze, ale  fundrai-
ser, který mi nabídne projekt, uve-
de přínos pro naši organizaci a my 
pak společně hledáme to správné 
propojení.

Jako manažerka můžete 
zhodnotit práci manažerů v 
neziskovém sektoru. Vidíte 
prostor pro změny, zlepšení?
Určitě už je spousta organizací, 
kde to funguje naprosto perfektně. 
V těch ostatních, se kterými mám 
zkušenost, bych viděla prostor ke 
zlepšení zejména v oblasti komu-
nikace naven, tedy jak k veřejnos-
ti, tak i k potenciálním dárcům. Ješ-
tě pořád se stává, že nám přicháze-
jí neadresné emaily s žádostí o po-
moc nebo žádosti, které jsou adre-
sovány přímo na generálního ředi-
tele. Dalším nešvarem je také ne-
dodržování termínů využití pe-
něz nebo nedodávání požadované 
zpětné vazby, včetně nekvalitních 
fotografií. Přitom následná komu-
nikace je právě to nejdůležitější, co 
firmu motivuje, aby s neziskovkou 
spolupracovala i dál. Ve chvíli, kdy 
někdo představí skvělý projekt, kte-
rý my vybereme a podpoříme, ale 
potom jakoby se po nich slehla zem 
a za dva roky žádají o peníze zase, 
tak to není efektivní spolupráce.

Jsme před Žihadlem. Jak se cítíte 
jako hodnotitelka?
Už se moc těším. Většina běžných 
komerčních reklam, které se na mě 
valí, mě totiž nutí, abych si něco 
koupila. Ale reklama neziskovek je 
jiná, protože jejím cílem není zvýše-
ní přímého prodeje, ale fakt, abyste 
se nad něčím zamysleli. A to je ten 
hlavní důvod, proč mě to baví.

TATIANA CHRÁSTOVÁ

FOTO: OSOBNÍ ARCHIV KAROLÍNY 
KŘÍŽENECKÉ
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The Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe (CEE TRUST) je nezávislá organizace sdru-
žující přední nadace z USA. Jeho posláním je pod-
porovat rozvoj, efektivitu a stabilitu organizací ob-
čanské společnosti v postkomunistických zemích 
střední a východní Evropy (Bulharsko, Česká repub-
lika, Maďarsko, Polsko, Romunsku, Slovensko, Slo-
vinsko). Asociace veřejně prospěšných organizací 
(AVPO) získala od CEE Trustu podporu pro svůj pro-
jekt s názvem Zavedení statusu veřejné prospěš-
nosti do české legislativy.  

Ve dnech 16. – 19. října 2012 proběhlo v Buda-
pešti setkání zástupců podpořených organizací ze 
všech sedmi zemí s názvem Digital opennes and 
the use of information for increased civic efficacy.

Cílem akce bylo zamyslet se nad tím, jak technolo-
gie a nové způsoby komunikace mění naši společ-
nost a jak tyto moderní nástroje využívat v každo-
denní práci neziskových organizací. Setkání mělo 
posloužit k výměně kontaktů i zkušeností a na spo-
lečných workshopech jsme se zároveň snažili na-
cházet nová řešení a využití nových nástrojů v ob-
lastech jako komunikace se státní správou, přístup-
nost nebo zapojování občanů do watchdog aktivit 
a přímého rozhodování.   

Nejprve jsme diskutovali o možnostech, jak mohou 
nové informační technologie přispět k lepší přístup-
nosti dat a pomoci tak neziskovým organizacím 
v naplňování jejich poslání. Experti Tony Bowden 

(VB) a Tom Lee (USA) nám prezentovali řadu inspi-
rativních projektů, kde moderní technologie pomá-
hají k lepší interakci neziskových organizací a obča-
nů s lokálními i federálními vládami. Z příkladů bylo 
dobře patrné, že vůbec nemusí jít o nákladné zá-
ležitosti, ale při správné volbě prostředků, a jejich 
efektivním používání lze poměrně snadno vytvo-
řit levné a účinné nástroje, které mohou občanům 
usnadňovat každodenní život a neziskovým organi-
zacím zase pomohou získávat nebo lépe zapojovat 
jejich sympatizanty. 

Dále jsme se zabývali budoucností open-govern-
ment projektů ve střední a východní Evropě. Dnes 
už je jasné, že přístupnost dat podporuje občan-
skou angažovanost, ukazuje se však, že pouze sa-
motná přístupnost často nestačí. Příklady různých 
minulých iniciativ, které skončily v propadlišti dě-
jin dokládají, že je třeba hledat cesty jak toto za-
pojení udělat pro občany atraktivní a jak je pro něj 
získávat. Toto téma moderovali maďarští kolego-
vé z K-Monitoru, což je organizace, která se zabývá 
především sledováním veřejných výdajů. 

Poslední téma bylo více technické, zástupci polské 
organizace Centrum Cyfrowe nám předávali své 
zkušenosti s prací s open source produkty. V na-
šem prostředí známe především různé open sou-
rce aplikace, jejichž výhodou jsou především níz-
ké pořizovací náklady, pokud nejsou zcela zdarma. 
Používání open source má však ještě jednu pod-
statnou výhodu, a to v tom, že data poskytovaná 

v open source formátech jsou přístupná komuko-
li. Tím se otevírají nové možnosti spolupráce na ná-
rodní i mezinárodní úrovni. S malými náklady tak 
lze dosáhnout hned několikerého užitku.

Zajímavou součástí programu byla také návště-
va v OSA (Open Society Archives), který provozu-
je Open Society Fund a Central European univer-
sity. Jde o výzkumnou instituci, která se zabývá ak-
tivním shromažďováním, a zpřístupňováním doku-
mentů vztahujícím se zejména ke kritickým událos-
tem moderních dějin. Jsou zde uloženy četné ma-
teriály vztahující se ke komunistické minulosti vý-
chodo- a středoevropských zemí nebo důležité do-
kumenty týkající se balkánských konfliktů v deva-
desátých letech minulého století.

Celé setkání bylo především inspirací. Jak se ukáza-
lo, jsou kolegové ze sousedních zemí v mnoha ob-
lastech dále než my, zvláště pak ve sledování veřej-
ných výdajů a kontrolování práce volených zastu-
pitelů, v České republice v této oblasti chybí pře-
devším koncepční práce, různé ad hoc vzniknuvší 
iniciativy většinou nemají dlouhého trvání. Potěši-
telné bylo zjištění, že i ve střední a východní Evro-
pě dokáže práce v neziskovém sektoru přitáhnout 
i špičkové odborníky. Takové prostředí se podařilo 
vybudovat i díky dárcům jako byl CEE Trust, jehož 
aktivity z velké části tímto rokem končí a zúčastně-
né nadace přesouvají svou pozornost dále na vý-
chod.

ALEŠ MRÁZEK

Na pozvání CEE Trustu v Budapešti

V první polovině října 
se setkali odborníci z fi-
remního sektoru s lidmi 
z neziskových organizací 
a také se zástupci médií. 
Opět se díky americké fi-
nanční podpoře hodno-
til stav neziskového sek-
toru v Česku. Posouváme 
se. To by mohla být prv-
ní kusá zpráva o tom, co 
jsem v průběhu setkání 
prožíval. Jenomže se mi 
mezi úvahami o nezisko-
vém sektoru vkrádala do 
vědomí také jedna neod-
bytná myšlenka. Souvisí to 
s vnímáním občanské spo-
lečnosti mezi lidmi. Souvi-
sí to s tím, že lidé v nezis-
kovkách si podporu ne-
zasluhují tím, že jsou chudáčci a je třeba se o ně 
postarat. Důvod podpory občanské společnosti je 
spíše než v lítosti v odpovědném přístupu k životu 
a jeho souvislostech. Nejednou se setkávám s tím, 
že odborníci, kteří ve svém oboru nemohou najít 
odezvu na nabízená nevšední řešení problémů, od-
chází s tím, že danou věc musí zajistit jinak. A jak ji-
nak? Většinou zakládají neziskovou organizaci. Tak 
se rozvinula paliativní péče a hospicové hnutí, chrá-
něná bydlení pro lidi s mentálním postižením a ješ-
tě dříve také např. osvěta v oblasti třídění odpadů 
v domácnostech.  Mám pocit, že českému nezisko-
vému sektoru významně chybí hodnota postavená 
na respektu a úctě, nikoliv na lítosti. Ještě více nám 
však chybí lídři a osobnosti, které by přes své odliš-

né zaměření a obory více prosazovali dospělý po-
hled společnosti na celý neziskový sektor. Lidé, kte-
ří mohou být morálními vzory a kvůli kterým by po-
tom jednotlivci mezi námi pochopily, že cenné na 
neziskové organizaci není jen to, že dělá práci pro 
slabé a třeba i jinak znevýhodněné. Cenní jsou pře-
ci hlavně její lidé. Tady nepomůže falešné poplácá-
ní typu: „Vážím si Vaší práce, opravdu!“ a vzápětí 
se do myšlenek může vkrádat: „Hlavně že to někdo 
dělá, já bych se tím rozhodně neuživil…“ Nebo do-
konce úvaha, že podobnou práci snad můžou dě-
lat jen nadšenci nebo blázni. Tak tedy stop. Takhle 
přátelé rozhodně ne! Respekt a úcta bez jakýchko-
liv ALE, vyžaduje prezentaci elit neziskového sek-
toru. A nejen prezentaci. Zoufale potřebujeme lidi, 

kteří se nebojí své vize prosa-
zovat i když se kolem nich honí 
mračna. Radostné, nadšené, ale 
hlavně s čitelným morálním ko-
dexem, který je vzorem a hlavně 
s odborností, která i lidem v bu-
siness světě říká, že tento člo-
věk jde za svým cílem. Je to od-
borník a stojí za to ho ohodnotit. 
Je to myšlenka, kterou už někte-
ří dárci prosazují, ale stále je jich 
málo. Proč se odborník a schop-
ný lídr má stydět, když by dárci 
oznámil, že jeho plat je padesát 
nebo šedesát tisíc? Že se Vám 
to nelíbí? A nevyjadřujete nej-
častěji ve svém životě hodnotu 
také formou finančního ohod-
nocení. Má takový člověk cenu 
dvacet pět tisíc, nebo ji má vyš-
ší? Upřímně! Líbí se mi přístup 

pana Andreje Kiska, který založil Dobrého anděla 
na Slovensku. Kvalitní člověk se musí odpovídají-
cím způsobem zaplatit. Kvalitní neziskový sektor 
se nesmí litovat, ale musí dostávat příležitosti. Ne-
chceme jen peníze, jde o obchodní spolupráci, na-
bídky partnerství v zajímavých projektech, podpo-
ru start-up samo-financovatelných sociálně odpo-
vědných projektů.  Hodnocení ukázalo ještě mno-
hé další výzvy, cením si kvality a rozhledu hodnotí-
cích. Kéž by jejich schopnost cenit neziskový sek-
tor byla virem, který se rozšíří mezi ostatní. Všímej-
te si kvality kolem sebe!

JIŘÍ KUČERA

Chybí v neziskovém sektoru jen peníze?
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Nedělní oběd u babičky, „nudný“ víkend na chalupě 
nebo neutuchající boj s rodiči o to, v jakém obleče-
ní „teda na ulici rozhodně nepůjdete“. Kdo z nás by si 
na podobné zážitky z dětství nevzpomněl a nepotlačil 
při tom drobné pousmání. Možná takové situace zaží-
váte znovu, tentokrát však v roli rodičů. A přitom nu-
títe svá nebohá dítka opustit teplé místo u počítače a 
vyrazit na rodinnou procházku, protože „venku je pře-
ce tak krásně“. 
Jde o zážitky, které většina z nás bere jako samozřej-
most a často si ani neuvědomí, že věci, které zažije-
te jen v rodině, mohou být pro některé děti sice do 
nejmenších detailů vysněnou, ale zároveň naprosto 
nedosažitelnou metou. Opuštěných dětí, kterých se 
něco takového týká, je dnes v Česku více než 11 000. 
A právě dětem, které nemůžou z jakéhokoliv důvodu 
vyrůstat ve své biologické rodině, pomáhá nová celo-
státní náborová kampaň Nadačního fondu J&T HLE-
DÁME RODIČE.

Jak David Švehlík, Saša Rašilov a Ondřej 
Vetchý hledají rodiče

Kampaň HLEDÁME RODIČE odstartovala 25. září 
2012 a za podpory patronů z řad známých herců Davi-
da Švehlíka, Saši Rašilova a Ondřeje Vetchého vysvět-
luje, co se vlastně pod označením pěstounství skrý-
vá, ukazuje, jací jsou dnešní pěstouni, ale hlavně, sna-
ží se najít nové pěstouny ve všech koutech naší země. 
V nepřekonatelných rolích starostlivých tatínků se tak 
od začátku listopadu na obrazovkách České televize 
postupně představí všichni tři patroni kampaně, aby 
tak vykouzlili na tvářích diváků upřímný úsměv nad si-
tuacemi, které děti zažijí pouze v rodině. Vedle České 
televize jsou v roli mediálního partnera také celostát-
ní noviny Deník. Na kampaň HLEDÁME RODIČE máte 
navíc možnost narazit i v síti venkovních reklamních 
ploch společností euroAWK a BigBoard.
Jak vysvětluje důvody, které vedly k realizaci kampa-
ně, předsedkyně správní rady Nadačního fondu J&T 

Gabriela Lachoutová: „Děti mají vyrůstat v rodině, 
a pokud to z jakéhokoliv důvodu nemůže být rodina 
biologická, přichází náhradní rodiče, kteří umožní dí-
těti vyrůstat v přirozeném prostředí a naučit se všem 
sociálním i citovým vazbám, bez kterých se pak v do-
spělém životě neobejde.“ 

Děti patří do rodin, nikoliv do ústavů
Právě sociální a emocionální vazby jsou tím hlavním, 
co dětem žijícím mimo rodinu chybí, a s jejichž ab-
sencí se pak více, či méně úspěšně potýkají celý ži-
vot. Jak se shoduje většina renomovaných odborní-
ků, děti potřebují od svého narození jednoho člověka, 
který o ně bude pečovat, a který u nich bude neustá-
le přítomen, a to vždy, když to budou potřebovat. Vý-
chova kdekoliv jinde než v rodině proto nejenže není 
vhodná, ale může v životě dítěte napáchat i nedozírné 
škody. Máme tím na mysli nejrůznější poruchy dušev-
ního a sociálního vývoje, které mohou provázet dítě 
až do dospělosti. Pro lepší představu některé zmiňme. 
Může se například jednat o poruchy chování, emoci-
onální poruchy, výskyt psychiatrických diagnóz, post-

traumatické stresové poruchy nebo kriticky zvýšený 
výskyt pozdějších závislostí.
Jak dokládá dětský psycholog Radek Ptáček z 1. Lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy: „Pěstounství jako 
forma náhradního rodičovství je samo o sobě velmi 
náročné. Vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou 
míru porozumění, nicméně poskytuje dítěti nenahra-
ditelné prostředí, v němž může navazovat důvěrné ci-
tové vztahy, čehož v rámci ústavní výchovy jednodu-
še nelze dosáhnout.“

Zájemci o pěstounství mohou 
chatovat, psát i volat
Cíl, který si kampaň HLEDÁME RODIČE stanovila, je 
tedy jasný, probudit zájem o téma pěstounství na-
příč celou společností, poskytnout dostatek informa-
cí všem, kteří o pěstounství zatím jen nezávazně uva-

žují a umožnit tak opuštěným dětem vyrůstat v přiro-
zeném prostředí rodiny, jako většina jejich vrstevníků. 
Kampaň HLEDÁME RODIČE je proto postavena na 
několika základních komunikačních kanálech. Pro 
všechny, kteří o pěstounskou péči projeví, byť jen ne-
závazný, zájem, je připravena bezplatná telefonní linka 
800 888 245, na níž jsou k dispozici vyškolení odbor-
níci, kteří zájemcům zodpovědí veškeré dotazy. Detail-
ní informace o pěstounství jsou rovněž dostupné na 
novém webu s interaktivní poradnou www.hledame-
rodice.cz a v tištěné příručce Já Pěstoun, kterou si mo-
hou zájemci stáhnout, nebo objednat zdarma. Zájem 
o problematiku pěstounské péče by měl probudit také 
profil „Hledáme rodiče: Pěstouny“ na sociální síti Fa-
cebook. Kampaň lze podpořit také zakoupením ručně 
vyráběných šperků z limitované edice HLEDÁME RO-
DIČE od známých designérek Báry Nussbaum a Tere-
zy Šmahové. 
Kampaň HLEDÁME RODIČE je unikátní rovněž svým 
rozsahem. V rámci kampaně byla vytvořena síť regio-
nálních neziskových organizací, které se věnují ná-
hradní rodinné péči. Tyto organizace se postarají 
o všechny zájemce, kteří budou chtít vědět, jak pěs-
tounská péče jako taková nebo například samotný vý-
běr pěstouna v praxi probíhají. Zájemci se také bu-
dou moci setkat s pěstouny ze svého regionu. V rámci 
kampaně HLEDÁME RODIČE navíc nezůstanou stra-
nou ani krajští a regionální politici a představitelé sa-
mospráv a OSPODů. S těmi všemi je Nadační fond 
J&T připraven jednat o vzájemné pomoci a spolupráci 
ve snaze najít nový domov co největšímu počtu opuš-
těných dětí.

Pěstounům má pomoci i nový zákon
Jak doplňuje Gabriela Lachoutová: „Přínos naší kam-
paně je umocněn tím, že startuje v době probíhající re-
formy pěstounství. Chceme upozornit, že je třeba ne-
jen nových pěstounů, ale i nového pěstounského zá-
kona“.
A právě návrh nového pěstounského zákona se nyní 
vrací do Poslanecké sněmovny, kam ho svým vetem 
znovu odeslal prezident republiky. Přes osm tisíc pěs-
tounů a tisíce opuštěných dětí tak v této chvíli čekají 
na 101 rukou poslanců. Ti v posledním listopadovém 
týdnu definitivně rozhodnou o osudu zákona, který by 
měl připravit pěstounům důstojné podmínky pro je-
jich činnost a výrazně jim tak ulehčit v jejich počínání.

Ať už ale dopadnou sněmovní jednání jakkoliv, hlav-
ní záměr kampaně HLEDÁME RODIČE zůstává stejný. 
Podpořit stávající pěstouny a najít co nejvíc pěstounů 
nových, kteří tak výrazně sníží počet dětí, které dnes 
musí žít v ústavní péči.

ELIŠKA ROUBÍČKOVÁ

Nadační fond j&t odstartoval kampaň na nábor pěstounů

http://www.hledame-rodice.cz
http://www.hledame-rodice.cz
http://www.hledame-rodice.cz
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Článek seznamuje s implementační příručkou k systému hodnocení kvality organizací neformálního vzdělávání a výchovy – OLINĚ –, který byl vyvinut v 
rámci aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život.

Kdy se dřevorubci pracuje lépe? Když má k dispozici dobře nabroušenou pilu, nebo když se lopotí s pilou zrezivělou a tupou? Pochopitelně že v prvním pří-
padě mu jde práce mnohem lépe od ruky, pouze je potřeba, aby se čas od času o svůj pracovní nástroj trochu postaral. Vždyť přece tam, kde investujeme 
do zdrojů, se nám to mnohonásobně vrátí na výstupech. A právě na tohle léty prověřené pravidlo se v každodenním shonu a v zajetí běžné pracovní rutiny 
často zapomíná.

Tak začínají autoři dlouho očekávané implementační příručky k OLINĚ – online nástroji pro řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdě-
lávání – a pokračují:

Pokud se domníváte, že „broušení pily“ se týká pouze dřevorubců nebo obecně výrobních podniků, tak se šeredně mýlíte! Toto pravidlo totiž platí všeobecně, 
a bytostně se týká fungování všech organizací poskytujících služby, tedy i těch, které působí v oblasti školství, vzdělávání a výchovy. 

Otázka kvality je stará snad jako lidstvo samo. Bez kvalitního spánku nemůžeme v životě z dlouhodobého hledis-
ka fungovat, ba ani přežít, kvalitní strava nám dává životní energii a bez kvalitních vztahů by naše životy postrá-
daly smysl. Úsilí o dosažení a udržení kvality se dávno netýká jen našich soukromých životů a základních život-
ních potřeb. 

Pro dnešní turbulentní dobu vyznačující se stíráním hranic mezi soukromou a veřejnou sférou života a sílícím kon-
kurenčním prostředím, které nezadržitelně proniká snad do všech oblastí lidské činnosti, se otázka řízení kvality 
stává nadmíru aktuální. Mnohé instituce a firmy se zabývají tím, jak v podnicích, firmách či veřejných institucích 
kýžené kvality dosáhnout, jak ji udržet a správně „řídit“. Za tímto účelem byla vytvořena řada hodnoticích nástro-
jů vycházejících z principů standardů ISO (International Standard Organization) či modelu excelence EFQM (Eu-
ropean Foundation for Quality Management). Jednou z cest k dosažení a udržení kvality je zavedení pravidelné-
ho a systematického sebehodnocení (autoevaluace).

Smyslem sebehodnocení je identifikovat silné stránky organizace a získat přehled aktivit vedoucích k trvalému 
zlepšování na všech organizačních úrovních. Důležitým aspektem sebehodnocení je přitom jeho dobrovolnost. 
Pokud se organizace rozhodne zapojit do sebehodnocení, jednoduše to znamená, že chce zlepšit svůj systém ří-
zení, zefektivnit řízení vlastních činností, a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Přidanou hodnotou sebehod-
nocení pak může být, že jeho výsledky dobře poslouží vedení dané organizace jako potvrzení kvality řízení při jed-
nání s partnery nebo při srovnávání a sdílení zkušeností s ostatními organizacemi podobného typu. 

V rámci aktivit projektu Klíče pro život jsme připravili sadu sebehodnoticích nástrojů vytvořenou na míru organi-
zacím poskytujícím zájmové a neformální vzdělávání, které vám, vedoucím představitelům těchto organizací, pomohou se zaváděním a udržováním kvality 
jak na úrovni organizační a personální, tak i ve výsledku na úrovni výstupů.

Tato publikace, dostupná také na www.kliceprozivot.cz, slouží jako návod na implementaci vytvořených sebehodnoticích nástrojů do vaší organizace. Vel-
kou výhodou je, že všechny vytvořené nástroje jsou dostupné online – jsou integrovány do prostředí interaktivní platformy pro řízení kvality organizací pra-
cujících s dětmi a mládeží na poli zájmového a neformálního vzdělávání. Tuto platformu jsme nazvali OLINA a do jejího znaku umístili hranostaje. Je pro nás 
symbolem něčeho výjimečného, obratného, a především cenného, co je však současně nutno chránit. Takové jsou dle našeho názoru i organizace, které 
pracují s desítkami a stovkami dětí na poli smysluplného trávení volného času, mnohdy bez nároku na odměnu, ale vždy odpovědně a s vědomím, že jejich 
účastníci si do svého profilu zapisují velmi důležité kompetence pro další rozvoj a životní uplatnění.

Věříme, že pokud se rozhodnete tyto sebehodnoticí nástroje vyzkoušet a navštívit portál http://olina.nidm.cz, odměnou pro vás bude zjištění, že trocha času 
navíc věnovaná systematickému plánování toho, jak zlepšit fungování vaší organizace a jak lépe využít potenciál vašich pracovníků, je investice, která se vám 
v budoucnu mnohonásobně vyplatí. Nyní už je jen a jen na vás, jak se rozhodnete – půjdete s námi „brousit“ pilu? 

Co přesně znamená OLINA 
OLINA je zkrácený název pro „online platformu pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání“. Tento inovativní nástroj pro se-
behodnocení organizací byl po tříleté přípravě vyvinut týmem pracovníků klíčové aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče 
pro život v roce 2012. U jejího zrodu stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mládeží v České republice, stejně jako experti na procesy, na otázky 
řízení kvality. Přehled všech organizací, které se na vzniku OLINY podílely, je zde.

Posláním OLINY je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do vaší organizace. Kromě metodických materiálů zde najdete interak-
tivní nástroje, které vám pomohou s hodnocením jak na úrovni organizace, tak na úrovni pracovníků. Výsledky hodnocení jsou propojeny s nabídkou uni-
kátních e-learningových programů, jejichž jádro tvoří případové studie v podobě výukových filmů přímo z prostředí zájmového a neformálního vzdělávání. 
Publikace je dalším z výstupů projektu Klíče pro život ke zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání v České republice. Jeho realizátory jsou Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

PR projektu Klíče pro život a Jiří Zajíc

OLINA je na světě!

Implementační
příručka

Pokyny k použití systému OLINA – online nástroje 
pro řízení kvality v organizacích zájmového 
a neformálního vzdělávání

http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/standardizace-organizaci-neformalniho-vzdelavani/cile-a-vystupy/olina-je-na-svete
http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA2-standardizace/Olina-spolupracujici-organizace.pdf
http://www.kliceprozivot.cz
http://olina.nidm.cz
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Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone. Dává 
šanci profesionálům z různých oborů, vítězům celonárod-
ního výběrového řízení, aby strávili jeden rok prací pro ne-
ziskovou organizaci, kterou si sami vyberou. Jejich plat ve 
stejné výši, jako měli dosud, hradí Nadace Vodafone. Na 
druhou stranu neziskové organizace mají na rok motivo-
vaného profesionála, kterého by si jinak nemohly dovolit
.
O program Rok jinak je každoročně velký zájem. Zeptali 
jsme se Ondřeje Zapletala, ředitele Nadace Vodafone, jak 
probíhal letošní ročník.

Kolik profesionálů letos požádalo o podporu? Zvyšuje 
se počet žádostí?
Letos se nám do Roku jinak sešlo 116 přihlášek na roční 
projekty. Je to vyšší počet než vloni, ale z dlouhodobého 
hlediska se počet přihlášek dramaticky nezvyšuje. Spíše 
roste jejich průměrná kvalita.

Jak jste spokojeni s kvalitou předkládaných projektů?
Já mám letos hlavně radost ze široké škály profesí, kte-
ré vítězové zastupují od architekta, přes kuchařku, tisko-
vou mluvčí nadnárodní korporace k marketingovému spe-
cialistovi. Jsem taky zvědavý na výstupy projektů rozvíje-
jících sociální podnikání, kterých je mezi vítěznými pro-
jekty nadpoloviční většina. Celkově je vidět, že s klesají-
cím množstvím peněz rozdělovaných z veřejných zdrojů 
si české neziskovky větší měrou začínají uvědomovat dů-
ležitost vedlejší hospodářské činnosti, sociálního podniká-
ní a fundraisingu ze soukromých zdrojů.

Jak probíhá výběr předložených projektů?
Výběr vítězných projektů je tříkolový. V prvním kole hod-
notí projekty odborníci z neziskového sektoru a zástup-
ci sekretariátu Nadace Vodafone. Na základě užšího vý-
běru probíhají doplňující telefonické pohovory se zástup-

ci jednotlivých projektů. Konečný výběr provede na zákla-
dě osobního pohovoru se zástupci jednotlivých organiza-
cí a kandidáty z komerční sféry nezávislá porota sestáva-
jící z ředitele Nadace Vodafone, bývalého grantisty Roku 
jinak (letos Dominika Kovaříková), zástupce neziskového 
sektoru (letos ředitel Neziskovky.cz Marek Šedivý), rele-
vantní novinářské osobnosti (letos Hana Čápová), exter-
ního člena správní rady Nadace Vodafone (letos Petr Ví-
tek, spoluzakladatel pražského HUBu) a zástupce Voda-
fonu (letos šéf pro komunikaci Miroslav Čepický). O jed-
nom projektu rozhoduje hlasování veřejnosti na internetu.

Co má při hodnocení jednotlivých 
projektů největší váhu?
Pokud pomineme celkovou smysluplnost a veřejnou pro-
spěšnost projektu, která je samozřejmě podmínkou, sle-
dujeme, nakolik v projektu dochází k přenosu know-how 
a nakolik schopnosti a zkušenosti kandidáta z byznysu od-
povídají potřebám neziskové organizace. Při osobních po-
hovorech potom sledujeme promyšlenost celého projek-
tu, vzájemné sladění organizace a jejího kandidáta, udrži-
telnost nového know-how v organizaci a zapálení pro věc. 
Rád a často opakuji, že program do programu Rok jinak 
vybíráme hlavně lidi, spíše než projekty, i když kvalitní pro-
jekt je samozřejmě předpokladem. Lepší hodnocení zís-
kávají projekty, které nejsou zaměřeny jen na rozvoj vlast-
ních interních kapacit, ale mají primární dopad na cílovou 
skupinu, se kterou působí. Každému, kdo o Roku jinak váž-
ně uvažuje, rádi poskytneme konzultaci.

Letos je mezi podpořenými společný projekt Nadace 
OSF a Evy Karasové, bývalé mluvčí Tesco Stores ČR. 
Jak se Nadace Vodafone vypořádá s faktem, že ředitel 
Nadace OSF je bývalým ředitelem Nadace Vodafone a 
zároveň jejím současným členem správní rady? Nejde 
tak trochu o klientelismus v neziskovém sektoru?

Zapojení Nadace OSF jsme opakovaně a důkladně dis-
kutovali se správní radou Nadace Vodafone. Vzhledem 
k tomu, že o vítězích Roku jinak v žádné rovině nerozhodu-
je správní rada Nadace Vodafone (ta je pouze informová-
na), ale nezávislá porota sestávající z větší míry z externis-
tů, nevidíme v účasti Nadace OSF v programu problém. 

Máte přehled o tom, kolik profesionálů z businessu zů-
stalo po Roce jinak pracovat v neziskové organizaci?
Ono to nejde takhle škatulkovat – více vypovídající je, že 
Rok jinak mění lidem životy. Málokdo se vrátí po roce do 
nějakých vyjetých kolejí, ve kterých fungoval před tím. Ně-
jakým způsobem zaangažovaní zůstanou prakticky všich-
ni – Tereza Vajtová působí ve správní radě sociálního pod-
niku, který pomohla při Nadaci Jedličkova ústavu zalo-
žit, Simona Votyová pracuje pro APLU na částečný úva-
zek, Honza Rybář pořádá školení pro neziskovky na vol-
né noze, Aleš Jeník založil vlastní neziskovku, nabízejí 
software a cloudové aplikace pro neziskovky za minimál-
ní ceny, atd. Každý příběh je jiný, všechny jsou nějak za-
jímavé.

Který projekt z těch v minulosti podpořených považu-
jete za nejzdařilejší?
Pro mě je hlavně důležité, že se jedná o mimořádně 
úspěšný program, kde většina projektů má hmatatelné 
výsledky a jako celek pomáhají přetvářet podobu nezis-
kového sektoru v České republice a stavět mosty mezi ne-
ziskovou sférou a komerčním sektorem, dvěma světy, kte-
ré si podle mého mají hodně co nabídnout.  

TATIANA CHRÁSTOVÁ

Vítězové Roku jinak pro rok 2013 jsou známi

Na konci října vydalo nakladatelství GRADA Pub-
lishing knížku s názvem Public relations, fundraising 
a lobbing pro neziskové organizace. Je to druhá spo-
lečná knížka autorů Marka Šedivého a Olgy Medlíko-
vé. Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových orga-
nizací: 
Co je třeba udělat, aby se nezisková 
organizace stala atraktivní pro veřejnost 
a byla schopna zajistit dostatek zdrojů na 
prosazování a naplňování svého poslání?
Zkušení autoři své první knížky „Úspěšná nezisková 
organizace“, která vyšla již ve dvou vydáních, vysvět-
lují, co všechno je třeba v neziskové organizaci interně 

a externě zvládnout pro dosažení tohoto cíle, objasňu-
jí, které procesy při správném fungování přinášejí dob-
ré jméno, oblíbenost a v neposlední řadě také pení-
ze na naplňování její činnosti. Dozvíte se, jak si nezis-
ková organizace může vybudovat a rozvíjet základnu 
svých příznivců a podporovatelů, jak se stát význam-
nou neziskovou organizací v místě svého působení 
i jak prosadit potřebné změny ve společnosti či v záko-
nodárství. Kniha se jako první na českém trhu zamě-
řuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových orga-

nizací v českém prostředí a přináší rady a návody, jak 
eticky lobbovat za dobrou věc. Praktická a na trhu zce-
la ojedinělá příručka je určena pracovníkům začínají-
cích i již existujících neziskových organizací, studen-
tům a pedagogům vysokých škol, dárcům, sponzo-
rům a úředníkům spolupracujícím s neziskovými orga-
nizacemi. Je k dostání v Neziskovkách.cz za 249 Kč.

Marku, Olgo, první společná kniha byla 
o řízení, ta nová je o fundraisingu, public 
relations a lobbingu. Proč jste zvolili právě 
toto téma?
MŠ.: Už si nepamatuji, kdo byl první. Dokonce si mys-
lím, že nás to napadlo tak nějak současně. To se nám 
někdy stává… Osobně pro mě bylo velkým impulzem 
založení Asociace veřejně prospěšných organizací 
v létě 2009. Od té doby stále pracujeme na tom, aby-
chom vybudovali profesionální asociaci pro nezisko-
vé organizace, která v ČR podle našeho názoru chy-
bí. Bez fundraisingu, public relations a lobbingu to 
prostě nejde. A středobodem všeho je péče o vztahy. 
O tom je i naše knížka.
OM.: Navíc nám přišlo líto, že zejména lobbing má 
v České republice díky pánům Dalíkům a Janouškům 
a jiným rádoby „lobbistům“ tak špatné jméno. Profe-
sionální lobbing je opravdu počestné zaměstnání, lze 
ho vykonávat eticky a k dobru věci. Což je přesně to, 
co se neziskové organizace potřebují naučit, vždyť 
mohou být silnými lobbisty za dobrou věc.

Dá se vůbec fundraising, public relations 
a lobbing naučit po přečtení knížky?
MŠ.: Tak jednoduché to samozřejmě není. K teorii po-
třebujete možnost si vyzkoušet v praxi, co funguje 
a získat zkušenosti. My jsme knížku pojali opět tak, 
že jsme použili minimum teorie a zaměřili jsme se na 

praktické využití. Říká se, že 
zkušenost je nepřenosná, ale 
z našich zkušeností víme, že 
si někteří lidé nechají poradit 
a zkušenosti jiných jsou schop-
ni využít pro svůj další roz-
voj. Takže abych odpověděl na 
otázku, přečtení knížky může 
být jedním krokem na cestě 
k úspěšnému fundraisingu, PR 
nebo lobbingu.
OM.: Náš čtenář se po přečtení knížky skutečně ne-
stane profesionálním fundraiserem, PR pracovníkem 
nebo lobbistou. Ale třeba si řekne: „Hele, to je zajíma-
vý tip, nápad, ten bychom mohli vyzkoušet.“ Už to by 
nám stačilo.

Jaká knížka bude následovat?
MŠ.: (smích) Teď si myslím, že žádná, jenže za pár 
měsíců nás něco téměř společně napadne a začne to 
zase znovu… 
OM.: Napsání knížky je proces, který začíná dávno 
předtím, než si sednete k počítači – nebo, jako v na-
šem případě, než se začnete upozorňovat na to, co ne-
funguje, jak má a hádat se o to, co je vlastně správně. 
Napřed nápad nosíte v sobě a všelijak ho převaluje-
te, zvažujete, máváte nad ním rukou a zase se k němu 
vracíte… Pak nastane fáze převedení onoho nápadu 
na papír nebo do počítače a typická „porodní muka“ 
než vykoukne na svět a následně, když už je kniha na 
pultech, chodíte a říkáte si: „Co jsem to proboha spá-
chal/a, budou to lidi chtít vůbec číst, tohle už nikdy, 
lepší je kopat kanály…“ A pak vás chytí další nápad.
My jsme teď ve třetí fázi, přemýšlíme o kopání těch 
kanálů. Ale asi to přejde.

Public relation, fundraising a lobbing

Eva Karasová (Nadace Open Society Fund), 
Michal Dolejš (Green Doors), Osamu Okamura 
(reSITE), Markéta Sirotková (Asistence o.s.), 
Pavla Stine (Náruč), David Kalika (Portus Pra-
ha), Tomáš Kandel (Junák)
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Soutěž o roční partnerství neziskové organizace se společnos-

tí KPMG Česká republika ROK společně – KROK dopředu pro 

rok 2013 vyhrála HESTIA, občanské sdružení zabývající se pod-

porou, propagací a rozvojem dobrovolnictví v České republice. 

„HESTIA funguje od roku 1993 a od samého začátku je vý-

znamným hráčem v oblasti dobrovolnictví, často i hybatelem 

změn. Úspěšně se jí daří rehabilitovat dobrovolnictví. Současná 

situace v neziskovém sektoru a konkrétně v oblasti dobrovolnic-

tví si žádá už něco více. Nevystačíme jen s dobrým jménem a pří-

znivou historií. Chceme zavést manažerské postupy do řízení or-

ganizace, aby mohla obstát v nestabilním ekonomickém prostředí a pokračovat v započatém díle. Očekáváme, že se 

díky spolupráci s KPMG naučíme efektivněji využívat své kapacity a budeme lépe připraveni na budoucí výzvy,“ uvádí 

Ivana Vilikusová, koordinátorka firemního dobrovolnictví ze sdružení HESTIA.

V rámci ročního partnerství budou obě organizace společ-

ně pracovat například na systematizaci a zefektivnění interních 

procesů, propagaci, nastavení interní komunikace nebo tvorbě 

a implementaci strategického plánu v HESTII. Odborníci z KPMG 

Česká republika budou občanskému sdružení po dobu jednoho 

roku poskytovat bezplatné poradenství v oblasti lidských zdrojů, 

marketingu a komunikace, daní nebo účetnictví. 

„Do letošního ročníku soutěže se zapojilo přes dvacet nezisko-

vých organizací. Projekt občanského sdružení HESTIA nás zau-

jal svojí promyšleností a také tím, že v žádosti o spolupráci zmí-

nili přesně ty oblasti, ve kterých mohou naši odborníci neziskové organizaci pomoci,“ uvedla Klára Tichá, koordinátorka 

CSR projektů v KPMG Česká republika, a dodala: „Čeká nás náročný rok a věřím, že na jeho konci budou zkušenější ne-

jen pracovníci HESTIE, ale také naši zaměstnanci, kteří díky HESTII dostanou příležitost proniknout do zajímavé sféry ne-

ziskového sektoru.“

KPMG Česká republika bude trávit 
rok společně s Hestií, o.s.

Daňové školení neziskových organizací v rámci projektu 
ROK společně – KROK dopředu (zdroj: KMPG Česká republika)

Školení účetnictví pro neziskové organizace v rámci projektu
ROK společně – KROK dopředu (zdroj: KMPG Česká republika)
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Koncem minulého měsíce proběhl další ročník už dávno tradič-
ní konference Forum 2000. Její atmosféra byla samozřejmě po-

znamenána tím, že šlo o první rok, kdy se tohoto setkání předních světových 
myslitelů, politiků, vědců a umělců nemohl účastnit jeden z jeho otců zakladate-
lů Václav Havel. Možná je trochu škoda, že navenek působila celá akce až příliš 
vzpomínkově. Letošní téma totiž znělo „Média a demokracie“, a o tomto slovním 
spojení je patrně třeba hledat klíč k mnoha problémům dneška. Nejde totiž o nic 
menšího než o to, jak vnímáme svět kolem sebe a jaké vlastně máme možnos-
ti při jeho sledování. Vzájemná provázanost médií s demokratickými strukturami 
i ekonomikou a mediální výstupy, které jsou jejími vnějšími projevy, významně 
spoluvytvářejí onu pověstnou „náladu“ ve společnosti, kterou u nás už léta la-
konicky popisujeme prostě jako „blbou“. Nejde o nic nového, problematika mé-
dií, jejich odpovědnosti a zapojení do života de-
mokratické společnosti, to jsou témata, která od-
borná veřejnost vnímá jako palčivá už dlouho. Na 
druhou stranu říkat, že toto téma mělo přijít na 
řadu už o řadu let dříve, by bylo jen hloupé men-
torování.

Minulý měsíc zalomcovaly republikou také 
hned dvojité volby. Volili jsme své krajské zastu-
pitele a jednu třetinu senátorů. Já tedy ne, ač-
koli vlastně venkovan jsem totiž zároveň Pražák 
a kdosi v nějakém záchvatu pragocentrismu kdy-
si rozhodl, že Praha bude město i kraj zároveň 
a na funkci krajského zastupitelstva stačí zastupi-
telstvo městské. Nic proti tomu, jen ve své natvrd-
losti vždy čekám, že dostanu nějaké volební líst-
ky, než mi to znovu celé dojde.

Na pitvání toho, jak výsledky voleb zahýbaly 
poměry hlasů a dodaly naší politické mapě zase 
o něco rudější odstín, máme politické komentáto-
ry, mě zajímají spíše pohnutky, které za těmi vý-
sledky vězí. Nahlíženo prizmatem politické arény, 
nabízí se jednoduchá a úderná interpretace – lidé 

chtějí změnu a nechtějí už současnou vládu. Jenže… Jak se postavit třeba k vo-
lební účasti? Žádná sláva to totiž není. Ke krajským a k prvnímu kolu senátních 
voleb přišlo jen nějakých třicet šest a ke druhému kolu senátních voleb už dokon-
ce jen devatenáct procent oprávněných voličů. Jsou takové volby vůbec dostateč-
ně reprezentativní? Odpověď zní bohužel ano. Většina z nás už prostě nemá chuť 
k volbám chodit. Denně deprimováni zprávami o zlodějnách, podvodech a nepří-
liš srozumitelných politických šarvátkách jsme se vrátili k postoji, který nás prová-
zel většinou našich novodobých dějin – člověk se má starat hlavně o své, protože 
o ostatním stejně rozhodnou nějací srejcové ve Vídni, Berlíně nebo Moskvě. Již 
přes dvacet let si sice vládneme sami, ale tento sentiment je zdá se věčný, vyhodí-
me-li ho dveřmi, vrací se nám oknem, jen Moskvu nahradila Praha s našimi politiky 
a částečně také Brusel jako centrum všemocné EU.

Přece jenom ale není ještě tak zle, abychom 
hromadně volali po návratu minulých časů. Jistě 
jsou mezi námi i lidé, kteří jsou opravdu přesvěd-
čení, že „za komunistů“ bylo lépe, někdo z nich 
se skutečně asi lépe měl, jiné postihla selektiv-
ní ztráta paměti a pak jsou tu i mladí, kteří sní 
věčný sen o spravedlivé komunistické společnos-
ti. Těchto všech je ale stále jen poměrně malá 
menšina. Když postoupilo do druhého kola senát-
ních voleb hned několik komunistických kandidá-
tů, chytli se lidé přece jen za hlavu a do senát-
ní lavice nakonec dovolili proklouznout jen jedi-
nému, krajské volby už bohužel žádné druhé kolo 
nemají. Problémem jsou tedy spíše únava a otrá-
venost než nostalgie po rudých hvězdách. Utvrzo-
vat v pocitech zmaru nás média umí mistrovsky. 
Je na tom dobře patrné, jak ohromný vliv na spo-
lečnost mají, odpovědnosti, která by měla s tím-
to vlivem jít ruku v ruce se však ujímají jen poma-
lu a s neochotou.  

ALEŠ MRÁZEK

Zpátky ani krok…
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meritum NEVÝDĚLEČ-
NÉ ORGANIZACE 2012  
KOLEKTIV AUTORŮ 
(NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR, A. S.)

Meritum Nevýdělečné organizace 2012 je 
ucelený průvodce fungováním nestátních 
neziskových organiza-
cí v jedinečně komfortní 
a přehledné struktuře.
Objednejte s 50% sle-
vou na http://obchod.
wkcr.cz Maximálně jed-
noduchý systém v přes-
ném a rychlém vyhle-
dávání informací. Jasný výklad v oblastech 
práva, daní a účetnictví. Konkrétní příklady 
z praxe, návody na výpočet daňových po-
vinností, postupy účtování, vzory dokumen-
tů, formulářů a tiskopisů.
Součástí publikace je bezplatná průběžná 
aktualizace dostupná na www.aktualiza-
ceknih.cz
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adrese  
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Péče o člověka s de-
mencí
Průvodce pro rodin-
né příslušníky
JOY A. GLENNER A KOL.(NA-
KLADATELSTVÍ PORTÁL)
Kniha zkušených od-

borníků nabízí praktické rady, které se tý-
kají všech oblastí života člověka s demencí 
a jeho rodiny. Najdeme v ní doporučení, jak 
nemocnému pomáhat s osobní hygienou, 

jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člově-
kem s demencí komunikovat. Všechny ob-
lasti péče o člověka s demencí jsou v knize 
přiblíženy pomocí kazuistik. 
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Asertivita pro ma-
nažery
Jak využít pozitiva 
asertivní komunika-
ce k dosažení svých 
cílů - 2., rozšířené 
vydání
LAHNEROVÁ DAGMAR (NA-

KLADATELSTVÍ GRADA)
Praktická a čtivá knížka pomůže všem ma-
nažerům, vedoucím týmů a podnikatelům 
asertivně komunikovat s jednotlivci a týmy. 
Dozvíte se, jak asertivně vyjadřovat nesou-
hlas a řešit konflikty, jak pomocí asertivity 
čelit neoprávněné kritice, jak rozpoznat růz-
né osobnostní typy pro efektivní jednání, ale 
také jak správně delegovat. Seznámíte se 
s asertivními technikami, zjistíte, jak poznat 
manipulátora a jak s ním jednat a naučíte 
se reagovat na otevřenou a skrytou agresi 
i jak zacházet s emocemi vlastními či ostat-
ních lidí. Druhé vydání úspěšné příručky se 
dále věnuje problematice kreativního myš-
lení v práci manažera, podmínkám úspěš-
né komunikace, vybalancování pracovního 
a osobního života manažera i nutnosti sta-
novení priorit a žebříčku hodnot.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 20 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Finanční gramot-
nost v kostce aneb 
co Vás neměl kdo 
naučit
HELENA KOCIÁNOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Svět se točí kolem 
peněz (ať chceme, 

či nikoliv). Tvrdě kvůli nim pracujeme, čas-
to na ně myslíme… Také o nich přemýšlí-
me a někdy si necháme i poradit. Poradi-
li nám správně? Směrujeme peníze vhod-
ně? Neubližujeme nevědomky rozpoč-
tu své domácnosti? Finančních produk-
tů jsou stovky, finančních poradců tisíce 
a stejně tak i navrhovaných řešení. Jak se 
v tom však vyznat? A komu vlastně věřit?
Zorientovat se ve světě financí je při množ-
ství druhů finančních produktů, počtu in-
stitucí a odlišné úrovni jejich zástupců vel-
mi nesnadné. Každý produkt je vhodný či 
méně vhodný pro jinou situaci, jiný požada-
vek, jiného člověka, jinou dobu. 
Kniha vás seznámí s řadou finančních pro-
duktů (běžným účtem počínaje, přes úvěro-
vé produkty a životním pojištěním konče). 
U každého z nich autorka přehledně pou-
kazuje na jeho základní výhody, nevýhody 
a ideální využití, navíc přehledně v bodech 
poukazuje, na co si dát u daného produktu 
pozor. Tato praktická publikace vám rovněž 
usnadní posouzení kompletního návrhu ře-
šení od finančního poradce a nezáleží na 
tom, koho zastupuje.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
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