
Neziskové organizace budou od 1. ledna 2014
platit soudní poplatky 
Ministerstvo spravedlnosti ČR zákonem č. 293/2013, který novelizuje ob-
čanský soudní řád, zavádí od 1. ledna 2014 poplatky za soudní úkony pro
spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
Konkrétně se jedná o bod 26 v části II. zmíněného zákona.

Tato změna zatíží rozpočty spolků o tisíce korun ročně. Nadace, nadační fon-
dy, ústavy a obecně prospěšné společnosti mohou ročně zaplatit dokonce až
i desetitisíce korun. Za první zápis i jakoukoli další změnu (podání) zaplatí spolky
1 000 Kč. Pro ostatní právní formy jsou však poplatky ještě mnohem vyšší. První
zápis pro ně bude zpoplatněn čátskou 6 000 Kč a další změny pak 2 000 Kč.

Z vyjádření Ministerstva spravedlnosti citujeme: „Ministerstvu spravedlnosti je bu-
doucí právní úprava známa a je si vědomo nově nastalého stavu. Konečná právní úprava
souvisí s přijímáním doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku na úrovni zá-
kona v Senátu Parlamentu ČR, který v konečném hlasování  zamítnul návrh zákona o sta-
tusu veřejné prospěšnosti, jenžbyl provázán s návrhem zákona o soudních poplatcích, pod-
le kterého  mělo dojít k osvobození od soudního poplatku u řízení ve věcech přiznání statu-
su veřejné prospěšnosti a k osvobození všech právnických osob, které mají tento status
zapsány ve veřejném rejstříku. Osvobození od soudního poplatku tedy bylo navázáno niko-
li na právní formu, ale na status veřejné prospěšnosti. Ministerstvo spravedlnosti však na
přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti nerezignovalo a jeho přijetí připravuje.“ 

Od devadesátých let u neziskových organizací fungovalo zproštění od
soudních poplatků bezproblémově. V této chvíli nezbývá, než vyjádřit svůj ne-
souhlas přímo na Ministerstvo spravedlnosti, aby hledalo jiné a včasnější ře-
šení, než čekání na zákon o statusu veřejné prospěšnosti.

Marek Šedivý

Novinky
z Neziskovky.cz
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Nabídka kurzů od
Neziskovky.cz

Rozhovor: Jan Bárta:
Nejsem lidumil, ale
cítím odpovědnost
k bližním

Téma: Kam spěje
dobrovolnictví?

Z deníku Mgr. Ivo
Roškanina

Z Česka mizí aleje.
22 obcí proto letos
vysadí 2300 nových
stromů

Sedmý ročník
soutěže Žihadlo

Neziskový
studentský projekt
roku 2013

Prosinec 2013 | V. ročník

Roztroušená skleróza je vážné autoimunitní onemocnění, které z neznámých příčin ztěžuje
životy desetitisíců českých pacientů. Nadační fond IMPULS se snaží dopady této nemoci co
nejvíce zmírnit. Jakým způsobem, to nám v rozhovoru prozradil Jan Bárta – současný ředitel
komunikace a PR Nadačního fondu IMPULS, který mimo jiné stál po celých devět let v čele
humanitární organizace ADRA.

» Více na str. 6–7

Rozhovor Jan Bárta: Nejsem lidumil, ale
cítím odpovědnost k bližním
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A  je to v… !
Koupíte super
dárek – odleh-
čený kočárek
za neskutečně nadlehčenou cenu. Vaše
žena si pochvaluje, jak je skvělý a le-
hounký. Jenomže jen do té doby, než
při zavírání kufru auta ohne báječnou
hliníkovou konstrukci zrovna v místě,
kde je upevněné kolečko. Wow, jakou
to máte doma silnou squaw! Kočárek
začne kulhat. Muž nelení, a i kdyžmá
obavy, rozhodne se malinko konstruk-
ci narovnat. To bude hračka! Jenomže
hliník… , a taky jeho síla… , a je to. Ko-
lečko s kusem konstrukce drží v ruce
a zbytek se poroučí k zemi. Dobrovolně
chtěl své ženě pomoci a dobrovolně si
uštědřil večer v exilu. Ještě, že existují
odborníci na sváření tenkého hliníku.
A tak hurá za dárky!

V předvánočním čase si ale také
můžete pročíst náš Svět neziskovek.
Zajímá Vás aktuální situace v dobro-
volnictví v ČR? Nebo co chystají soudy
od 1. 1. 2014? Ať se děje cokoliv, pan
Jan Bárta ví, co je důležité a neváhá se
o  to podělit. Navštivte jej s  námi
v  krátkém rozhovoru. Přeji Vám
krásný advent a nezapomeňte: není
dobré snažit se za všech okolností na-
rovnávat, co je lehce pokřivené, může
se to i ulomit. A jaké by to byly Váno-
ce bez kočárku!

Jiří Kučera
ředitel Neziskovek.cz
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Neziskovky.cz vám přejí příjemné prožití svátků vánočních! S novým
číslem měsíčníku Svět neziskovek se na vás budeme těšit 8. ledna 2014.

Ilustrační foto

http://web.neziskovky.cz/newsletter/
http://www.neziskovky.cz/kalendar.php/
http://www.neziskovky.cz
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Novinky z Neziskovek.cz

V pondělí 4. listopadu proběhlo večer hodnocení
soutěže Žihadlo roku 2013. Porota tentokrát rozhodovala
podle vylepšené metodiky. Nebylo to vůbec jednoduché.
Nakonec udělila navíc cenu poroty a dokonce také
cenu za odvahu

Na konci října se setkali ředitelé různých neziskových
organizací, aby společně sdíleli téma jak se jim daří
finančně řídit organizaci. Na panelu poskytovali podporu
pan Tikman z Senior professional KPMG, dvě dámy, paní
Vlčková a Worofková ze společnosti E&FIN a pan Matěj
Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder

Pan David Reichel z ateliéru Dowis v rámci
předávání Žihadel maloval úžasné obrazy do
písku a tím připomínal oceněné kampaně
v jednotlivých kategoriích

Postoupili jsme do finále
soutěže Neziskovky roku 2013.
Při vyhlašování jsme sice
nakonec nebyli vítězi, ale
dá se říci, že nás to ještě
více „nakoplo“ dělat svou
práci ještě lépe! Umíme to!

Malé ohlédnutí za uplynulým měsícem

Jednou z největších událostí se stalo slavnostní předávání cen Žihadlo 2013, kde dokonce
došlo k udělení dvou ocenění navíc a nezapomenutelnému uměleckému zážitku. Upřímnou
radost nám pak udělal také postup do finále soutěže Neziskovka roku. Tenhle úspěch nám
vlil novou energii do žil.

http://www.neziskovky.cz
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Romský happening
„Pracujeme“
To, že Romové pracují a chtějí pra-
covat, šíří veřejně oni sami nejenom
prostřednictvím medailonků, ale ta-
ké z očí do očí lidem v ulicích Brna.
Prostřednictvím sloganů a  svých
vlastních životních příběhů se snaží
nabourávat předsudky vůči Romům.
Na podporu kampaně mypracuje-
me.cz, realizovanou občanským sdru-
žením IQ Roma servis, se Romové

rozhodli vytvořit veřejný happening
ve městě Brně. Jeho prostřednictvím
chtějí zdůraznit, že opravdu pracují
a chtějí pracovat. Při osobitých roz-
hovorech s lidmi na ulicích mimo jiné
rozdávají i propagační předměty pod-
porující myšlenku kampaně „Pracovní
rukavice“.

Zdroj: IQ Roma servis, o. s.

Starožitníci
podpoří seniory
Sbírku ve prospěch Nadace Taťány
Kuchařové – Krása pomoci uspořádá
mezi vystavovateli na 32. ročníku ve-
letrhu Antique pořadatelská Asocia-
ce starožitníků. Starožitníci využívají
tuto příležitost k podpoře veřejně
prospěšných aktivit pravidelně, letos
poprvé poplynou nashromážděné
prostředky na pomoc seniorům.
„Jako asociace sdružující české sta-

rožitníky propagujeme myšlenku, že
staré věci nepatří do starého železa, ale
mají pevné místo v našich životech, pro-
tože je zkrášlují a obohacují. Proto nás
zaujalo poslání Nadace Taťány Kucha-
řové, která podporuje seniory. Jsme rá-
di, že můžeme podpořit nadaci, která
se snaží pomáhat těmto lidem, aby
mohli žít navzdory svému věku aktivním
a plnohodnotným životem a měli re-
spekt společnosti,“ uvedla viceprezi-
dentka Asociace starožitníků Simona
Šustková.

Výtěžek sbírky z podzimního ve-
letrhu půjde konkrétně na projekt
„Terénní pečovatelská služba Charity

Šternberk“, který seniorům umožňu-
je žít ve vlastním domácím prostředí.
Jedná se o velmi potřebný projekt,
bez kterého by většina uživatelů služ-
by skončila v ústavní péči.

„Podpory Asociace starožitníků si vá-
žíme. Spojení naší nadace se starožit-
níky se navíc nabízí a věřím, že aktuální
sbírka je jen začátkem další spoluprá-
ce. V budoucnu bychom rádi využili
zkušenosti odborníků z  asociace
v projektech zaměřených na zvyšování
informovanosti seniorů, kteří chtějí na-

příklad prodávat starožitné předměty
ze svého majetku a mohou se snadno
stát obětí podvodníků,“ naznačila ob-
rysy další spolupráce ředitelka nada-
ce Lucie Maliníková.

Zdroj: Asociace starožitníků, o. s.

Tradiční benefiční
aukce UNICEF zazna-
menala historický
úspěch
Již pojedenácté byly 26. listopadu
draženy panenky vyrobené známými
osobnostmi. UNICEF letos tímto způ-
sobem získal rekordních
1 618 000 Kč. Tato částka, která je
v historii této akce nejvyšší, bude vy-

užita na podporu očkovacích progra-
mů UNICEF, a to na tajfunem zdevas-
tovaných Filipínách, kde bez potřeb-
ného očkování hrozí rozšíření in-
fekčních nemocí.
„Když se nám loni poprvé podařilo

překonat na aukci panenek hranici mi-
lionu korun, považovali jsme to za ob-
rovský úspěch. Letošní aukce ale před-
čila všechna naše očekávání: 2 696 dě-
tí, které budeme moci ochránit před
nebezpečnými nemocemi, je krásný vý-
sledek,“ ocenila podporu dražitelů
i tvůrců panenek ředitelka UNICEF ČR
Pavla Gomba.

Během slavnostního večera bylo
představeno a draženo osmadvacet
jedinečných panenek, za nimiž se
skrývá příběh nejen jejich autorů, ale
také konkrétních dětí, kterým se díky
nim může změnit život. Akce se zú-
častnila celá řada významných osob-
ností včetně italského designéra
šperků Roberto Coina. Právě pa-
nenka, které spolu s českou designér-
kou Liběnou Rochovou vdechl život,
se stala nejvýše vydraženou položkou
večera. Její cena se vyšplhala až na
200 000 Kč. „Jsem moc potěšen, že
jsem byl součástí tohoto večera a skrze
mé dílo se podařilo pomoci dobré vě-
ci,“ řekl Roberto Coin po skončení
aukce. Na pomyslném druhém místě
skončila panenka Miss Generali, kte-
rá se vydražila za 182 000 Kč, těsně
za ní se zařadila panenka designéra
Petra Kaloudy s  názvem Smutná
Ofélie, za kterou její nová majitelka
zaplatila 125 000 Kč.

Další panenky ušité nadšenci z ce-
lého Česka je možné koupit po celý
rok také pomocí e-shopu na strán-
kách www.unicef.cz či přímo na
prodejnách UNICEF.

Zdroj: Dětský fond OSN – UNICEF

Síť mateřských
center certifikovala
10 organizací

Projekt Společnost přátelská rodi-
ně, který organizuje Síť mateřských

center po celé republice, dospěl po
devíti měsících usilovné práce do fi-
nále. Výsledkem je 10 oceněných
organizací s celorepublikovou pů-
sobností, které získaly certifikát
s názvem projektu „Společnost přá-
telská rodině“.

O udělení certifikátů rozhodla pě-
tičlenná porota. „Ta však neměla
jednoduchou práci – musela projít de-
sítky podkladů včetně dokumentace,
zápisů z osobních návštěv projektové-
ho týmu v hodnocených organizacích,
a navíc i sledovat provázanost jednot-
livých hodnocených oblastí,“ oceňuje
její práci Klára Vlková, manažerka
projektu.

Pro získání ocenění musely or-
ganizace prokázat, že naplňují hod-
notící kritéria ve čtyřech sledovaných
oblastech:
▪ Zaměstnavatelské podmínky (ma-

nagement mateřské a rodičovské
dovolené, flexibilní formy práce,
diverzita pracovních týmů, rovné
odměňování, rovné příležitosti);

▪ Prorodinné aktivity organizace
(podpora prorodinných aktivit,
podpora mezigeneračního soužití
a podpora seniorů, podpora hen-
dikepovaných osob a osob se spe-
ciálními potřebami);

▪ Společenská odpovědnost firem
(podpora a rozvoj regionu, dob-
rovolnictví, transparentní podni-
kání, protikorupční chování);

▪ Prostředí firmy (zdravé a neku-
řácké pracovní prostředí, bezbari-
érový přístup, ekologické chování
organizace a udržitelný rozvoj).

Certifikát převzali zástupci organiza-
cí z rukou Kateřiny Jirkové, ředitelky
Odboru rodinné a sociální politiky Mi-
nisterstva práce a  sociálních věcí
v pátek 22. listopadu 2013. Slavnost-
ní předání bylo součástí konference
k projektu Společnost přátelská rodi-
ně podpořeného z Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR.
Programu konference vévodila dvě
stěžejní témata: flexibilní formy péče
o děti a problematika zaměstnávání
osob 50+.

Oceněné firmy za rok 2013:
▪ Contract Administration, spol. s r. o.
▪ Československá obchodní banka, a. s.
▪ Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.
▪ GE Money Bank, a. s.
▪ Linet spol. s r. o.
▪ Siemens, s. r. o.
▪ T-Mobile Czech Republic, a. s.
▪ Vodafone Czech Republic a. s.
▪ www.scio.cz, s. r. o.
▪ Zentiva Group, a. s.

Zdroj: Síť mateřských center o. s.

Ze světa neziskovek

Dražba panenek umožní očkování dětí. Foto: UNICEF

Úkolem romského happeningu je zničit předsudky. Foto: IQ Roma servis

http://www.neziskovky.cz
http://www.veceryukapucinu.cz
http://www.unicef.cz/
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FSC – jak se vyznat ve
dřevu a odpovědné
spotřebě

Základní ideou nevládní neziskové or-
ganizace Forest Stewardship Council
(FSC) je podporovat ekologicky šetrné,
sociálně prospěšné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování le-
sů, a tím napomoci ochraně ohro-
žených a devastovaných světových le-
sů. Logo FSC na výrobku znamená zá-
ruku, že svým nákupem podporujete
lesní hospodaření šetrné k přírodě
a místním lidem. Se značkou FSC se
můžete setkat u  řady výrobků ze
dřeva (papír, obaly, kosmetika, náby-
tek) či jinde na veřejnosti – např.
brněnský vánoční strom pochází
právě z FSC certifikovaného lesního
majetku.

Národní kancelář FSC ČR již více
než devět let prosazuje přírodě blíz-
ké lesní hospodaření v České repub-
lice. Jedním z cílů FSC ČR je také infor-
mování a vzdělávání o odpovědné
spotřebě a možnostech podpory še-
trného a  přírodě blízkého hospo-
daření v lesích.

V rámci svých aktivit připravuje
FSC ČR výukové programy pro žáky
základních a středních škol. Školy se
mohou nově zapojit do výukového
programu Šetrné dřevo, který se ko-

ná přímo v jednotlivých školách, ne-
bo do terénního výukového progra-
mu Není les jako les, který je spojen
s exkurzí ve FSC certifikovaných le-
sích. Výukové programy pro školy
jsou doplněny workshopy či seminá-
ři pro veřejnost, jejichž tematika úz-
ce souvisí právě s odpovědným a še-

trným lesním hospodařením a také
s odpovědným nakupováním výrob-
ků ze dřeva. Každý zájemce tak má je-

dinečnou příležitost navštívit FSC cer-
tifikovaný les společně s odborným
výkladem. Bližší informace o work-
shopech a  vzdělávání najdete na
www.czechfsc.cz/vzdelavani nebo
www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.

Zdroj: Forest Stewardship Council

Pozvánka na dobro-
činné Luftování
Ve dnech 7. a 8. prosince (vždy od 10
hodin) se v Literární kavárně na Kar-
lově náměstí v Praze uskuteční již
čtvrtý ročník dobročinného Luftování.
Zapojit se a podpořit tak Linku senio-
rů, na níž bude výtěžek akce věnován,
je možné dvěma způsoby. V první řa-
dě lze poskytnout k prodeji cokoli, co
se vám doma již nehodí, ale někomu
jinému může udělat radost. Druhou
částí akce je pak samotné nakupo-
vání. Vybírat bude možné nejen ze
směsice oděvů a doplňků, ale také
knih, sportovních potřeb a  řady
dalších zajímavých věcí.

Výtěžek dobročinné akce poputuje
na bezplatnou anonymní Linku senio-
rů, kterou provozuje Centrum Elpida.
Ta seniorům a osobám o ně pečují-
cím nabízí důvěrný prostor pro sdí-
lení pocitů, provází je náročnými
životními situacemi a poskytuje jim
potřebné praktické rady.

Zdroj: Centrum Elpida

Tradiční vánoční
jarmark v areálu
Domova Sue Ryder
V sobotu 7. prosince se v areálu
Domova Sue Ryder v pražské Michli
koná tradiční vánoční jarmark. Návš-
těvníci se mohou těšit například na
ukázky řemesel a koutek s lidovými
zvyky, prodej tradičních i netradičních
výrobků, jako jsou třeba palmové
svíčky nebo plstěné šperky, i na růz-
né dobroty. Chybět pak nebude ani
stánek Divných věcí z dobročinných
obchodů Sue Ryder, kreativní dílna
pro děti, věštění z olova nebo odlé-
vání z cínu.

Výtěžek z  jarmarku bude po-
skytnut na financování péče o senio-
ry v Domově Sue Ryder. Program
vánočního jarmarku: 10.30 hod. Diva-
dlo T601: Pohádka Tajemství jabloně,
11.30 hod. Mendy, pěvecký sbor ZŠ
Mendelova, Praha 4, 14.00 hod. Kon-
cert Malá česká muzika Jiřího Pospí-
šila, 17.00 hod. Rozsvícení stromu
s koncertem Vocalica. Vstupné: 40 Kč,
děti a senioři 30 Kč, děti do 2 let zdar-
ma, rodinné vstupné 120 Kč.

Zdroj: Domov Sue Ryder

Ze světa neziskovek

Výukový program Šetrné dřevo pro-
bíhá přímo ve školách. Foto: FSC

INZERCE

Pozvánka na kurz
Renaty Kronowetterové

Neziskovky.cz mají jedinečnou
možnost uspořádat 11. února 2014
seminář Renaty Kronowetterové
s názvem ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI.

Co si pod tímto tématem semináře představit?
S Renatou zažijete praktická cvičení, díky kterým
hlouběji poznáte sami sebe. Na semináři se na-
učíte poznávat, že „nemožné“ je „možné“ a zjistí-
te, že hranice jsou tam, kde si je sami určíte. Ne-
věříte? Podívejte se na stránky
www.azteambuilding.cz a přesvědčíte se sami.

RENATA KRONOWETTEROVÁ je lektorka, kouč, spisovatelka
a ředitelka několika firem. Svůj život zasvětila osobnímu,
duchovnímu a profesnímu rozvoji, kterému se věnuje přes 10 let.

S Renatou Kronowetterovou se můžete setkat na seminářích po
celém světě. Programy jsou zaměřené především na osobní roz-
voj, komunikaci, spolupráci, leadership, zlepšení strategického
plánování a řízení času, sebepoznání, vybudování vzájemné dů-
věry a navázání hlubších vztahů.

Renata je spoluautorkou několika knih. Na podzim roku 2011
vydala společně s Brianem Tracym dvě nové knihy: v ČR knihu „Nový
začátek“ a v USA „Pushing to the Front“ – tato kniha se v USA stala
bestsellerem.

Chcete mít zážitek, který si budete dlouho
pamatovat? Rezervujte si úterý 11. února
2014 a čas 10.00–16.00 hodin. Bližší infor-
mace získáte na e-mailu
fialova@neziskovky.cz.

http://www.neziskovky.cz
http://www.czechfsc.cz/
http://www.poznejdrevo.cz/
http://www.czechfsc.cz/vzdelavani
http://www.azteambuilding.cz/
mailto:fialova@neziskovky.cz
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ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Jak založit sociální firmu bez
problémů
17. 12. 2013
Lektor: Pavel Němeček
Chcete rozjet sociální podnikání?
Prvním krokem je ujasnit si význam
a místo sociálního podnikání v proce-
sech vaší organizace. Na kurzu se se-
známíte s příklady ze zahraničí i tu-
zemska. Naučíte se vytvořit a využí-
vat rozhodovací matici pro posu-
zování námětů na sociální podnikání.
Lépe porozumíte významu tvorby
podnikatelského plánu a  jeho klí-
čových kapitol. Budete vědět, do če-
ho jdete.

Více informací ‣

FUNDRAISING,
MARKETING A PR

Jak využít sílu Facebooku ke
svým cílům
9. 12. 2013
Lektor: Marek Jehlička
Facebook může vaší organizaci přinést
mnoho dobrého. Poznejte jeho poten-
ciál a využijte ho ke svému prospěchu.
Naučte se vytyčit si správné cíle a na-
stavit komunikační strategii tak, abys-
te jich dosáhli s vynaložením co nej-
menšího množství času i peněz.

Více informací ‣

Základy grantového fundrai-
singu aneb Jak napsat
dobrou grantovou žádost
10.–11. 12. 2013
Lektor: Petr Machálek
Napsat kvalitní grantovou žádost
dokážete i vy, pokud se na to dobře
připravíte. Díky kurzu se dozvíte, kam
se dá grantová žádost podat, jaká
jsou specifika potenciálních donorů,
výhody a  nevýhody grantového
fundraisingu atd. Naučíte se, na co si
dát pozor, na co se soustředit a jak
funguje hodnotitelský proces. Kromě
toho vám kurz pomůže pochopit
logiku kvalitního projektu, zjistit, jaké
jsou základní možnosti financování
projektů z evropských fondů a pro-
niknout do základů sestavování roz-
počtu ke grantové žádosti.

Více informací ‣

Mediální trénink
16. 12. 2013
Lektorky: Štěpánka Duchková, Ka-
teřina Jurigová

Máte trému z  mikrofonu? A  co
teprve z kamery! Zbavte se nejisto-
ty v bezpečném prostředí. Vyzkou-
šíte si mluvit na kameru, získáte uži-
tečnou zpětnou vazbu od zkušených
lektorek. Workshop zahrnuje také
nácvik psaní tiskové zprávy, pre-
zentace organizace na veřejnosti,
trénink reakcí na dotazy televizních
a rozhlasových redaktorů a další
praktické dovednosti. Naučte se ko-
munikovat s  novináři efektivně
a s jistotou!

Více informací ‣

Prezentační dovednosti pro
fundraisery
9. 1. 2014
Lektor: Olga Medlíková
Jak zaujmout dárce a ukázat se v tom
nejlepším světle? Čím začít a co ne-
chat na potom? Možná, že tohle
všechno víte a vaše prezentace má
k  dokonalosti jen krůček. Který
konkrétně to je, vám odhalí zpětná
vazba na našem kurzu. Podpořte svo-
ji schopnost navázat vztah s dárcem
a vhodně argumentovat. Naučte se
zanechat ten nejlepší dojem.

Více informací ‣

LEGISLATIVA
A ÚČETNICTVÍ

Rozpočty a cash flow v NNO
5. 12. 2013
Lektor: Karel Malý
Myslíte, že k úspěchu organizace sta-
čí kladný hospodářský výsledek? Chy-

ba lávky! Je potřeba postarat se také
o kladné cash flow! Prostředkem k to-
mu je správně sestavený rozpočet.
Na kurzu se naučíte vytvořit, kont-
rolovat a upravovat rozpočet a v sou-
vislosti s ním naplánovat cash flow.
Peníze vám už jen tak neutečou.

Více informací ‣

Právní a daňové aspekty
fundraisingu
6. 12. 2013
Lektor: Petr Vít
I  fundraising má svá právní a da-
ňová pravidla. Seznamte se s nimi.
Věnujte energii rozvoji své organiza-
ce namísto řešení nemilých pře-
hmatů.

Více informací ‣

Účetní a daňový pohled na
neziskové organizace
6. 1. 2014
Lektor: Anna Pelikánová
Seminář zpracovává problematiku
neziskových organizací z pohledu
účetnictví, daní, vlastnických vztahů
k majetku a způsobů jeho nabytí,
včetně návodu na řešení některých
dosud nevyjasněných okruhů
činností tak, jak vyplynuly z praxe
lektorky.

Více informací ‣

OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ

Time management
6. 12. 2013
Lektorka: Magdalena Černá
Máte málo času? A máte jasno v tom,
čemu ho chcete věnovat? Na kurzu
budete mít možnost si to ujasnit. Pak
si budete moci nastavit priority tak,
abyste nebyli ve stresu z toho, že ne-
stíháte to podstatné.

Více informací ‣

Videotrénink komunikace
v krizových a zátěžových
situacích
13. 12. 2013
Lektorka: Milada Záborcová
Náročné situace se nevyhýbají niko-
mu. Na kurzu získáte informace uži-
tečné pro zvládání obtížných situací,
jimž čelíte v profesním nebo osobním
životě. Nové poznatky budete moci
prakticky uplatnit díky nácviku před
kamerou. Svízelné okamžiky už vás
jen tak nezaskočí.

Více informací ‣

Hodnocení pracovního
výkonu
3. 1. 2014
Lektor: Pavel Němeček
Cesta k průběžnému zlepšování ve-
de přes hodnocení pracovního výko-
nu. Osvojíte-li si tuto manažerskou
dovednost, přínos zaznamenají nejen
vaši zaměstnanci, ale i organizace ja-
ko celek. Na kurzu získáte náměty
k vytváření hodnotících kritérií a na-
učíte se posílit objektivitu hodnocení
tím, že do něj zapojíte celý tým.

Více informací ‣

Chyby a nedostatky písem-
ných dokumentů – efektivní
kroky ke korektnímu vyjad-
řování
15. 1. 2014
Lektor: Milada Záborcová
Kurz Vám pomůže intenzívní formou
procvičit nejproblematičtější místa
stylistiky i gramatiky českého jazyka,
zpřehlední nejčastější chyby v  ko-
respondenci i v písemné prezentaci,
předá Vám souhrn norem písemného
styku a  elektronické komunikace
a vymezí cesty získávání, zpracování
a předávání informací.

Více informací ‣

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dobrovolnictví v sociálních
službách
8. 1. 2014
Lektor: Marcela Vítová
Dobrovolníci jsou pro organizaci ne-
docenitelným zdrojem. Když se to
s nimi umí. Na kurzu se seznámíte
s podmínkami dobrovolnictví u nás
a dozvíte se, kde dobrovolníky najít,
jak si je získat a hlavně udržet.

Více informací ‣

Neziskovky.cz děkují Nadačnímu fondu J&T, že mohou nabízet neziskovým
organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.

Kurzovné

od 650 Kč
za den

Kurzy prosinec 2013

Sezona účetních kurzů začíná. Dejte
si účetnictví do pořádku. Lektor Karel

Malý Vám ukáže jak na to!
Foto: Neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=528
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=553
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=490
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=514
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=544
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=520
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=527
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=549
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=551
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=534
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=546
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=532
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=530
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Jene, váš životní příběh je ve-
lice zajímavý. Povězte mi
nejprve, jak jste se dostal
k práci horníka?
Nebyl mi dán odklad vojenské služby
pro studium propagačního výtvarnic-
tví. U odvodu na vojnu, v roce 1974,
došlo k poměrně dramatické situaci,
kdy jsem si dovolil nesouhlasit s tím,
že jsem ve formuláři měl předvyplně-
nou politickou příslušnost, a to podle
zaměstnání mého tatínka, který byl
adventistickým kazatelem. Jakýsi
uniformovaný člověk tam na mě řval,
že ze mě moji neposlušnost vytluče.
Věděl jsem, že na tohle opravdu ne-
mají ze zákona právo, ale nebylo mi to
nic platné. Odklad jsem nedostal, jen
výběr mezi vojnou a prací na šachtě,
a to až do dovršení třiceti let věku.
Bylo mi tenkrát osmnáct a musím při-
znat, že jsem domů přišel s brekem.

Muselo to být hodně
náročné.
Ano, ale pod zemí vzniklo jedno
z  mých nejpevnějších přátelství.
Dokonce jsme si s kamarádem slíbi-
li, že až se tahle země dočká nějakých
změn, tak se spolu vyfotíme u Bílého
domu. Byla 70. léta, takže šlo o něco
naprosto neuskutečnitelného.
O mnoho let později jsme si tohle
přání skutečně splnili.

Anglie, Kanada
a vytoužený Bílý dům
Takže jste 12 let fáral a bě-
hem toho dodělal školu. A co
bylo pak?
V roce 1987 jsem nastoupil v Praze ja-
ko výtvarný redaktor a to jsem dělal
do revoluce. Krátce po ní jsme se
s mou rodinou a rodinou právě toho
kamaráda ze šachty rozhodli odejít
na nějaký čas do Anglie. Nebylo to
lehké, třetí syn měl v té době dva
a půl roku, navíc v Anglii nebyla prá-
ce. Všechna potřebná povolení jsme
si vyřizovali až v Londýně, kde jsme
pracovali za dvě libry na hodinu.
A právě při žádání o víza se nám sta-
la zajímavá příhoda. Den předtím, než

jsme měli jít na patřičný úřad, za
mnou přišel Srb, který nás znal jen
z té práce, a dal mi 2 000 liber. Ne-
chápal jsem, proč to dělá, ale on ře-
kl, že je budeme v Croydonu na Ho-
me Office potřebovat. Tak jsme tedy
druhý den vystáli dlouhou frontu

před pětatřiceti okýnky a když jsem
přišel na řadu, úředník se mě zeptal,
zda mám nějaké peníze. Přepočítal
jsem před ním těch 2 000 liber, které
jsem pak předal kamarádovi, aby je
i  on přepočítal před imigračním
úředníkem. Získali jsme tím student-
ské vízum a  mohli jsme začít stu-
dovat. Večer jsme s  velkým podě-
kováním peníze zase vrátili. Byla to
taková zvláštní doba. Rád na ni vzpo-
mínám.

V roce 1992 jste se ale vráti-
li, že? Čemu jste se věnoval?
Věnoval jsem se práci v Českém roz-
hlase v Plzni a na stanici Proglas, to
mě hodně bavilo. Po deseti letech
jsem na čas pracoval v marketingo-

vém oddělení jedné developerské
společnosti. Ale moc mi to tam nešlo.
Nesedlo mi to, a  tak jsem skončil
a nechal se bratrem zlákat do Kana-
dy. Pobyl jsem tam tři měsíce
a  cestoval, třeba náklaďákem na
Aljašku.

A pak už do vašeho života
vstoupila ADRA?
Ještě do Kanady mi několikrát volal
můj kamarád, shodou okolností opět
ten, s nímž jsem fáral na Paskově.
V ADŘE se uvolnilo místo ředitele, tak
po mně chtěl, abych se přihlásil do
výběrového řízení. Odmítal jsem to.
Sice jsem s ADROU už předtím měl co
do činění, ale jako novinář. Byl jsem
s  touto organizací například v  Sa-
rajevu nebo Čečensku. Nevěřil jsem,
že bych uměl dělat ředitele. A pak,
když mi kamarád volal po několikáté,
stál zrovna za mými zády můj syn
a jen tak mimochodem prohodil: „Ale,
tati, tak to zkus!“. Tak jsem do toho
šel. Přímo z letiště mě kamarád od-
vezl do kanceláře ADRA.

Je až neuvěřitelné, jak velkou
roli hrálo ve vašem životě
přátelství z dolu.
Ano, a právě na cestě do Washingto-
nu v  roce 2007, kterou jsme ab-
solvovali společně v rámci mého pů-
sobení v ADŘE, jsme si splnili společný
sen a vyfotili se u Bílého domu.

Velký mezník
s názvem ADRA

V ADŘE jste pracoval devět
let. Čím to je, že jste se roz-
hodl pro změnu?
ADRA mi poskytla možnost naplnit
takovou vnitřní dlouhodobou touhu
příslušníka minority působit na větši-
novou společnost. Narodil jsem se
v době, kdy byla církev adventistů,
která je zřizovatelkou ADRY, komu-
nisty zakázána. Dětství jsem prožil
v době, kdy táta ztratil jako adven-
tistický duchovní státní souhlas a mu-
sel pracovat dobrých pět let jako
dělník. To mi jako klukovi nevadilo,
samozřejmě, ale dost jsem trpěl oním
zaháněním věřících do jejich ghett.
Bylo velmi těžké angažovat se v ně-
čem pro společnost. ADRA pomohla
mně a věřím, že i církvi adventistů
sedmého dne, k emancipaci ve větši-
nové společnosti. Jsme patrně nej-
sekularizovanější společností na svě-
tě, ale obrovská důvěra lidí v práci
ADRY je pro mne důkazem, že
křesťanství má i tady své místo.

V ADŘE jsem skončil, protože si
myslím, že nikdo nemá být na jednom
místě až příliš dlouho. Teď je na mé
pozici někdo jiný, ten zase přinese
něco nového a zaplní moje mezery,
protože každý máme svá slabá místa
a chyby. Cítil jsem potřebu změny
a  určitou roli hrál i  věk a  přístup
k práci. Moje asistentka říkala, že

Jan Bárta: Nejsem lidumil, ale cítím
odpovědnost k bližním

Nepovažuje se za manažera, ale kreativce. Devět let stál v čele české
frakce mezinárodní humanitární organizace ADRA, nyní se věnuje
pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Procestoval kus světa, ale
také fáral na šachtě – takový a ještě zajímavější je výtvarník a ředitel
komunikace a PR Nadačního fondu IMPULS Jan Bárta.

Rozhovor

Jan Bárta s modelkou Ivetou Lutovskou. Foto: Jan Bárta

Pacientů s roztroušenou sklerózou je u nás
okolo 20 000 a každým rokem jich zhruba
tisíc přibude.

http://www.neziskovky.cz
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mám pro tohle povolání prostě nos
a to mi jako určitá kvalifikace stačilo.
Přicházející generace třicátníků –
a nemyslím to jako kritiku – je jiná.
Mladí si často myslí, že když vyplní
tabulku a získají diplom ze školy, ma-
jí vyhráno a všechno zvládli. Bojím se,
že jim chybí dostatečný pocit vlastní
odpovědnosti za svá rozhodnutí, za
svou práci. Jako by se příliš spoléhali
na ty dobře vyplněné tabulky. Jsou
skvělí v analyzování problémů, ale
k jejich samotnému řešení potřebují
ještě další čtyři ruce.

Mezigenerační rozdíly jsou
častým jevem.
Nastupující generace je vždy kritická.
Je to přirozené a snažím se to chápat.
Setkávám se s  tím nejen v  hu-
manitární oblasti, ale v mé práci se
mi to začínalo trochu protivit.

Po odchodu z ADRY jste na-
stoupil opět do neziskovky.
Neuvažoval jste o tom, že
zkusíte zase něco úplně ji-
ného?
Vlastně to přišlo bez nějaké velké ná-
mahy, ale myslím, že v pravý čas. Po-
važuji to opět za skvělou příležitost,
jak být na blízku těm, kteří to po-
třebují. Navíc, mezi pacienty s roz-
troušenou sklerózou pracují skvělí li-
dé (tedy, řekl bych, že většinou ženy).

Nicméně, věnoval jsem se výtvarné
tvorbě i během své práce v ADŘE
a zdá se mi, že k malování a tvoření
stejně nějak směřuji svou podstatou
v průběhu celého života. Zrovna teď
mám třeba výstavu pláten pašijových
výjevů na Evangelické teologické fa-
kultě v Černé ulici. Nepovažuji se za
lidumila, ale mám od dětství dáno, že
bližní je důležitý. V Písmu je dokonce
psáno, že kdo nemiluje bratra, nezná
Boha. Považuji se za věřícího a se-
tkání s Bohem rozumím tak, že se
s  ním setkávám prostřednictvím
druhých lidí.

Roztroušená skleróza
je celosvětovým
problémem

Co vás přimělo k tomu na-
bídku od Nadačního fondu
IMPULS přijmout?
Imponuje mi, že pomáhá lidem, kte-
ří jsou opravdu v průšvihu. Ukazuje
se, že roztroušená skleróza je civi-
lizační nemocí, přičemž děsivé je, že
si lékaři stále lámou hlavu nad její pří-
činou. Víme, že postihuje ze 2/3 ženy
a objevuje se v produktivním věku od
20 do 40 let. Kdysi jsem se angažoval
v  pomoci lidem zasaženým AIDS
a přijde mi, že tato nemoc je para-
doxně více medializována než řada ji-

ných stejně krutých chorob. Pacien-
tů s roztroušenou sklerózou je u nás
okolo 20 000 a každým rokem jich
zhruba tisíc přibude. To je obrovské
množství. Baví mě být obhájcem lidí,
u kterých se tato nemoc bez známé
příčiny a varování objeví.

Existuje Unie ROSKA, která
sdružuje lidi, jejichž života se
roztroušená skleróza něja-
kým způsobem dotkla. Spolu-
pracujete s ní?
Spolupracujeme, chceme stát vedle
ní jako partner. Samozřejmě nejsme
její nadřízená složka a obě strany vní-
mají, že naše snažení má stejný cíl –
pomoci pacientům.

Samotní pacienti by měli být tro-
chu víc vidět kvůli osvětě, aby si už
nikdo nemyslel, že skleróza je o zapo-
mínání. Samozřejmě to není snadné,
protože nemocný člověk se nerad
ukazuje a vnímá vše trochu jinak. Je
ale potřeba společnosti říkat, že
nemocných přibývá a že to není sran-
da. Nadační fond IMPULS usiluje
o zajištění celistvé péče o pacienta
a nejen to – hledá cesty jak mu po-
moci, aby mohl žít se svou nemocí
plnohodnotný život. Třeba i s mož-
ností vrátit se ke své práci.

V IMPULSU působíte na pozi-
ci ředitele komunikace a PR.
Jaká je vaše konkrétní úloha
a jaké máte cíle?
Paní ředitelka mi dává velký prostor.
Chci pomoci právě hlavně v osvětě.
Dále bych byl rád, kdybychom pomo-
cí IMPULSU motivovali samotné pa-
cienty, jimž samozřejmě nemoc
ukrajuje z jejich možností, podílet se
na řešení vlastních problémů, které
roztroušená skleróza přináší.
A v kontextu našich cílů spolupra-
covat s  MS centry v  nemocnicích
(Centra pro diagnostiku a léčbu de-
myelinizačních onemocnění – pozn.
red.), jejichž prostřednictvím podpo-
rujeme fyzioterapeutickou i psycho-
terapeutickou pomoc. Právě tyto
služby nejsou většinou pojišťovny
schopny uhradit.

V současné době mají mnohé
neziskové organizace své
patrony z řad známých
osobností – právě ti hodně
pomáhají ve zmiňované
osvětě. Nepřemýšleli jste ta-
ké o někom takovém, kdo by
byl tváří IMPULSU?
Ano, a  je pravda, že mám zrovna
domluvené jedno setkání, z něhož ta-
ková spolupráce možná vznikne. Když
mluvíte s  lidmi, ať už je to známá
osobnost či nikoli, tak snad každý se
s  někým, kdo má roztroušenou
sklerózou, už někdy setkal, má něko-
ho mezi příbuznými. Takže určitě hle-
dáme podporu i u známých osobnos-
tí a daří se nám to. Dne 12. listopadu

jsme například měli benefiční dražbu
šperků, které se zúčastnilo i několik
celebrit. Jména známých osobností
samozřejmě táhnou a my se tomu
nebráníme.

Remus poskytne
potřebné informace

Jakými činnostmi se mimo
osvětu IMPULS zabývá?
Podporujeme také výzkum, posíláme
například terapeuty do Švýcarska, aby
se ve svých zkušenostech posunuli
dál. Velice důležitý je v současnosti
také registr pacientů s roztroušenou
sklerózou, tzv. ReMuS.

V České republice ale jeden
takový registr už existuje.
V čem je výjimečnost toho
vašeho?
Problém je v tom, že zmíněný registr
není úplný a v některých případech se
dubluje. Chybí v něm pak také údaje
potřebné nejen pro lékaře, ale také tře-
ba pro pojišťovny a  vědecké pra-
covníky. Cíle registru jsou jasné a jsou
motivovány prohlášením Evropského
parlamentu z minulého roku, kde jsou
členské země mimo jiné přímo vyzývá-
ny, aby „podněcovaly shromažďování
údajů o pacientech na národní úrovni,
a tím přispěly do evropského registru
roztroušené sklerózy“. Je třeba říci, že
iniciátorem projektu ReMuS je Sekce
klinické neuroimunologie a likvorologie
v České republice a že Nadační fond
IMPULS převzal hlavní díl odpovědnosti
za jeho uskutečnění až od loňského ja-
ra. Cílem ReMuSu je zjistit přesný po-
čet pacientů s touto diagnózou, posky-
tovat informace zdravotním pojiš-
ťovnám a umožnit plánování financí
tak, aby každý nový pacient dostal ade-
kvátní a účinnou léčbu. Data z tohoto
registru budou využívána i pro vědecký
výzkum, aby se našel lék, který by
dokázal roztroušenou sklerózu vyléčit.
V  neposlední řadě pak z  něj bude
možné rozpoznat rizikové faktory pro
prevenci roztroušené sklerózy.

Nedá mi to a musím se ze-
ptat i na finanční stránku.
Musí být náročné sehnat
prostředky na tak velký
projekt, nebo je to jinak?
Myslím, že skutečně skvělým fundrai-
serem je paní ředitelka Vojáčková. Je
o správnosti činnosti Nadačního fon-
du IMPULS naprosto přesvědčená a
je ochotná pro prospěšnou pomoc
pacientům udělat maximum.

Velice vám děkuji za příjem-
ný rozhovor.

Ptala se Jana Maláková

Rozhovor

J an Bárta je v neziskovém sektoru
jako ryba ve vodě. Po devíti letech

opustil humanitární organizaci Adra a
stal se součástí týmu Nadačního fondu
Impuls, který pomáhá pacientům
s roztroušenou sklerózou. Věnuje se
převážné oblastem komunikace a PR.

Jan Bárta

Jan Bárta s hercem Petrem Vackem. Foto: Jan Bárta

http://www.neziskovky.cz
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Grantové řízení probíhalo celý
srpen až do poloviny září letošního
roku s tím, že grant bude udělen
pro období školního roku
2013/2014. Mohly se do něj zapojit
školy, občanská sdružení a obecně
prospěšné společnosti. „Celkem se
přihlásilo 23 zájemců. Do užšího vý-
běru postoupilo pět žadatelů, které
jsme pozvali na osobní pohovory. Dis-
kutovali jsme o hlavním smyslu navr-
hovaného projektu, způsobu jeho rea-
lizace, odbornosti záměru a schop-
nosti vytvořit best practice, která by se
šířila vzdělávacím systémem,“ přibli-
žuje Pavel Štěpánek, předseda
správní rady nadačního fondu,
a dodává: „Do grantového kola se
přihlásily projekty z celé České repub-
liky. Zájem nás těší a zároveň je nám
líto, že jsme projektů nemohli vybrat
více.“ S výběrem vhodných kandidá-
tů pomáhala obecně prospěšná
společnost Neziskovky.cz, která
společně s odbornou poradní sku-
pinou, složenou ze zástupců růz-
ných typů mateřských, základních
i středních škol, občanských sdru-
žení a dětských psycholožek, po-
mohla správní radě ve vyhodno-
cování přihlášených projektů.

Člověk v tísni se svým projektem
„Příběh mojí rodiny“ čerpá z dlouho-
letých zkušeností vzdělávacího
programu Jeden svět na školách.
„U  dětí chceme atraktivní formou
vzbudit zájem o jejich rodinnou histo-
rii, potažmo o historii jako takovou,“
říká Karel Strachota, ředitel progra-
mu Jeden svět na školách z Člověka
v tísni. Projekt se zaměří nejen na
žáky, ale rovněž na učitele, kterým
pomůže obohatit vyučování moder-

ních československých dějin o práci
s metodou orální historie. Děti pak
budou mít možnost se aktivně zapo-

jit a vytvořit svůj vlastní projekt. Vý-
sledky jejich práce pod vedením uči-
telů budou za účasti rodičů a praro-
dičů prezentovány na závěr celého
projektu jako jeho symbolické vyvr-
cholení. „Ocenili jsme především myš-
lenku spolupráce různých generací
a  také nenásilnou formu, jakou je

u dětí budován zájem o naše dějiny,
o sdílení příběhů, spolupráci a kladení
otázek,“ hodnotí projekt Šárka Mi-

ková, členka odborné poradní skupi-
ny nadačního fondu. Vedle toho
vzniknou pod hlavičkou projektu
i audiovizuální materiály, které bu-
dou dostupné na internetu a budou
sloužit jako on-line lekce nejen pro
učitele, ale i pro rodiče a žáky.

Projekt o. p. s. EDUin „Co umím“
se zaměřil na vývoj a rozšíření on-li-
ne nástroje, díky němuž budou žá-

ci, rodiče i učitelé moci sledovat
pokroky, které dítě dělá. „Zjednodu-

šeně lze říci, že jde o on-line portfolio
informací, které má k dispozici každý
žák. Tam mu učitelé, lidé ze zá-

jmových kroužků a další, kteří umí po-
soudit, co dítě umí, zapisují jeho
dovednosti. Žák pak může odkázat
zájemce – třeba vedení školy, na kte-
rou chce nastoupit – na svou stránku,
kde budou uvedeny jeho dovednosti,
které přesahují to, co se lze naučit ve
škole,“ popisuje hlavní myšlenku
projektu Zdeněk Slejška, ředitel
EDUin o. p. s. Portfolio by mělo být
doplněno o  přehled dovedností,
které by měl žák základní školy
v různých oblastech mít, například
znalost informačních technologií
nebo světového jazyka. Důležitou
sekcí by byly i výtvory, které dítě
tvoří v rámci svého volného času –
na zájmových kroužcích nebo doma.
„Na projektu společnosti EDUin nás
zaujalo především jeho moderní
a komplexní pojetí, které mapuje inte-
lektuální, kreativní i fyzické dovednosti
dítěte a nesoustřeďuje se výhradně na
školu,“ doplňuje Pavel Štěpánek.

Oba vítězné projekty splnily
hlavní kritéria, kterými bylo posílení
motivace a zájmu žáků o studium,
zapojení rodiny do procesu vzdělání
i posílení vzájemného vztahu mezi
učiteli a rodiči. V neposlední řadě
obsahují projekty také poskytnutí
zpětné vazby k  potřebám dítěte
v  rámci vzdělávání. Důležité je
rovněž to, že „Příběh mojí rodiny“
a „Co umím“ jsou projekty, které lze
rozvíjet na více školách a přenést je
do různých regionů v rámci ČR.

Více informací o Nadačním fondu
České bankovní asociace pro pod-
poru vzdělávání Kamarádi vzdělání
najdete na webových stránkách
www.kamaradivzdelani.cz.

INZERCE

Nadační fond České bankovní asociace
podpoří třemi a půl miliony korun pro-
jekty zaměřené na vzdělání a výchovu

Nadační fond České bankovní asociace pro podporu vzdělávání po konzul-
tacích se členy Odborného poradního orgánu fondu vybral dva zajímavé
projekty, jejichž cílem je podpořit vzdělávání a výchovu prostřednictvím lepší
spolupráce školy, rodičů a dětí. V rámci prvního grantového řízení bude roz-
děleno celkem téměř tři a půl milionu korun obecně prospěšným společ-
nostem Člověk v tísni pro projekt „Příběh mojí rodiny“ a EDUin „Co umím“.

Foto: www.kam
aradivzdelani.cz

http://www.neziskovky.cz
http://www.kamaradivzdelani.cz/
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Když se rozhodnete stát se
dobrovolníkem v neziskové or-

ganizaci – domov seniorů, nemocni-
ce, ekologické hnutí, středisko
volného času, ... , ať už ji najdete sa-
mi, nebo vám ji doporučí nejbližší
dobrovolnické centrum – obvykle
vás tam nejdříve seznámí s tím, jak
to u nich chodí a také s platnými
pravidly. Potom vám nabídnou
možnosti zapojení a obvykle s vámi
uzavřou občanskoprávní smlouvu
o dobrovolnictví. Tomu říkáme for-
mální, neboli organizované dobro-
volnictví. Slovo „formální“ nezna-
mená, že jde o pouhou formalitu,
dobrovolnictví má řadu znaků jako
občanská výpomoc. Role dobro-
volníka je vymezena tak, aby klient
či služba, tedy příjemce pomoci, se
na ni mohl spolehnout. Partnerem
dobrovolníka je organizace, která
mu nabídne příležitost uplatnit se
a pomůže mu najít jeho místo v or-
ganizaci.

Dobrovolnictví
a komunita
Dá se říci, že tam, kde si lidé důvěřu-
jí a pomáhají, tam se nejen žije lépe,

ale také funguje spolupráce v komu-
nitě. Komunitní dobrovolnictví je při-
rozený a tvořivý prostředek k vytvá-
ření funkční občanské společnosti. Je-
ho cílem je zvýšení kvality života
občanů prostřednictvím partnerství
občanské, veřejné a komerční sféry
na místní i regionální úrovni. Chcete-

li poznat něco takového v  praxi,
navštivte například jihočeskou obec
Chelčice (www.chelcice.cz), která má
titul Jihočeská obec roku 2000 a 2013.
Na obecním úřadě v Chelčicích se 13.
listopadu uskutečnilo velmi podnětné
setkání zástupců několika podobných
aktivních obcí zapojených do inicia-
tivy Místních akčních skupin (MAS),
včetně Bavorského Deggendorfu, a to
na téma „Dobrovolnictví jako impuls
pro uplatnění na trhu práce“.
Workshop oživilo vystoupení Senior
country tanečního klubu z Prachatic.

Ať už vám něco říká či neříká po-
jem e-learning, můžete se o tom, co
komunita může a zmůže, dozvědět
na webu zapojme.se neboli „Komu-
nita, proti nudě imunita“. O tom všem
pojednává publikace Pavola Friče
a Martina Vávry: „Tři tváře komunit-
ního dobrovolnictví“ (AGNES, HESTIA,

Praha 2012, která vás seznámí nejen
s významem slova komunita, ale ta-
ké s typologií a stavem českých ko-
munit. O knížku si můžete napsat ne-
bo se pro ni zastavit u nás v HESTIA –
www.hest.cz.

Hledejte v databázi
dobrovolníků
Máte-li chuť a trochu času se do ně-
čeho v  ČR jako dobrovolník nebo
dobrovolnice zapojit, můžete se po-
dívat na web databaze.

dobrovolnik.cz, kde si můžete vybrat
region i oblast činnosti, která by vás
zaujala i bavila. Pokud vás zajímá
problematika přeshraničního dobro-
volnictví, podívejte se na praktický
manuál oceněný mezinárodní
dobrovolnickou organizací „European
Volunteer Centre“ autorů Josefa Boč-
ka a Ondřeje Lochmana „Dobrovolně
přes hranice“, Praha 2012 (ke stažení
na www.dobrovolnik.cz), který má
i anglickou verzi „Voluntarily Across
the Border“ (ke stažení na
www.volunteer.cz).

Kam tedy spěje dobrovolnictví
v  naší stále ještě „posttotáčové“
společnosti? Anketa uskutečněná
v září 2012 na www.dobrovolnik.cz
dopadla takto:

Co jsou zač tihle dobrovolníci?
▪ Docela normální lidi. (5435 odpo-

vědí)
▪ Asi mají v sobě nějaký pocit dluhu

či závazku. (4942 odpovědí)
▪ Budou trochu ujetý, když to dělají

zadarmo. (4942 odpovědí)

Pokud se vám nezdá, že tolik lidí vní-
má dobrovolnictví jako nápravu viny
či „vyšinutí“, tak vězte, že tato čísla by
před deseti lety vypadala ještě dale-
ko hůře…

Abychom nekončili tak ironicky,
nabídneme ještě závěrem několik
stále platných zásad:
▪ Dobrovolnictví není oběť, ale při-

rozený projev občanské zralosti.

▪ Opravdovým dobrovolníkem se
stává svobodný člověk, který se
rozhodne někomu či něčemu po-
moci.

▪ Dobrovolnictví přináší pomoc to-
mu, kdo ji potřebuje, ale zároveň
přináší dobrovolníkovi pocit smys-
luplnosti, nové zkušenosti a do-
vednosti, obohacení v  mezilid-
ských vztazích.

Jiří Tošner
HESTIA – Národní

dobrovolnické centrum

Když se domluvíte se sousedem, že mu pomůžete s vyčistěním studny a uděláte to „zadara“
a bez ohledu na to, zda vás potom pozve na pivo nebo ne, tak jste právě uzavřeli ústní
občanskoprávní smlouvu o dobrovolné výpomoci – je to neformální dobrovolnictví. Jinými
slovy jde o občanskou výpomoc. I nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ), který
po Novém roce zasáhne do našeho života, s takovou smluvní formou počítá.

TémaKam spěje dobrovolnictví?

Senior country taneční klub z Prachatic. Foto HESTIA

Pokud jsou vám blízké sociální sítě, můžete hledat či nabídnout
pomoc třeba na adrese www.umsemumtam.cz neboli „Profesi-
onálové neziskovkám“. Také se můžete obrátit na www.hearth.net,
což je „Štědrá sociální síť pro sdílení darů a zkušeností“.

http://www.neziskovky.cz
http://www.databaze.dobrovolnk.cz/
http://www.o2thinkbig.cz
http://www.databaze.dobrovolnk.cz/
http://www.hest.cz/
http://www.zapojme.se/
http://www.dobrovolnik.cz/
http://www.volunteer.cz/
http://www.dobrovolnik.cz/
http://www.umsemumtam.cz/
http://www.hearth.net/
http://www.chelcice.cz/
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Haiti, Port de Paix 27. 11. 2013
středa
V šest jsem byl vzhůru. U zábradlí na
podestě mi teprve denní světlo odhalilo
fantaskní výhled na město pode mnou,
úzký pruh moře v dálce a za ním dlouhý
pás pobřeží, takřka přes celý horizont, ze
kterého vystupují kopce a hory. Tortuga,
ostrov bukanýrů a jejich krvelačných a
náruživých společnic. Tortuga zůstává
věrná své pověsti útočiště desperátů a
v současnosti je jedním z největších pře-
kladišť drog a zbraní v Karibiku a také
nejčastějších sídlem mafiánských bosů.
Tedy tolik praví pověsti místních znalců.
Uvažoval jsem o tom, že jednoho krásné-
ho dne bychom tam přepravili vrtačku a
dali těm sveřepým ostrovanům vodu,
kterou potřebují. Žijí tam totiž také chu-
dí a bohabojní lidé. Ale kdosi mne upo-
zornil, že cokoliv je možné přeplavit na
Tortugu, nazpět však nikoliv. Bosové si
své teritorium hlídají.

V deset jsme měli domluvené jednání
s páterem Jocelynem, ředitelem diecézní
charity v Port-au-Prince. Čas do odjezdu
jsem věnoval finalizaci textůdo newslet-
teru a ještě jsem stihl na deset minut
usnout. Probudil mě Honza a chvíli jsem
nevěděl, kde jsem. Zdál se mi sen o floti-
le karavel, která před několika staletími
přivezla na Tortugu deset tisíc nevěstek a
vězenkyň z rodné Francie. Na Tortuze totiž
bylo mnoho bílých mužů, však nebylo tam
téměř žádných bílých žen. Probudila mě
rána, to prásknul Honza dveřmi.

Neúplně tradiční
Haiťan
Připadlo mu to asi vtipné. A ještě k to-
mu mě měl vzbudit za pět minut a ne
za čtvrt hodiny. Řekl mi ale, že čekal
na Kristýnu, která skajpovala rodičům
do Evropy. K  Jocelynovi jsme tedy
dojeli s malým zpožděním v 10.15. Jo-
celyn – je snad kontroverznější per-
sóna, která s námi má co do činění,
než tento záhadný a rozporuplný
domorodec? Jocelyn je postavou
typický Haiťan, štíhlý, ba hubený. Vyš-
ší postavy a s malou hlavou. Nosí
dlouhé černé kalhoty, polobotky
stejné barvy a tmavou košili. Také má
brýle. Tato kombinace ho odlišuje od
ostatních domorodců a posouvá ho
do jiné kategorie. Mluví pomalu, roz-

vážně, dělá často pauzy a hledí spíše
do svých papírů než do očí. Dorozu-
mí se anglicky, ale mluví raději fran-
couzsky. Honza s ním měl konflikt. Jo-
celyn z něj totiž lámal nějaké peníze
a informace. Celé to zavánělo něja-
kou lumpárnou.

Kancelářpřipomíná prádelnu se zá-
věsy na oknech. Přes celou jednu polovi-
nu je ale natažený, na můj pohled ne-
znalce, luxusní koberec se světlým vzo-
rem a dlouhým chlupem. Tam jsme
usedli my tři a naproti nám Jocelyn
u malého konferenčního stolku. Kristý-
na tlumočila. Padre hodil nohu přes
nohu, na ni si položil nějaké áčtyřky a za-

pisoval si skoro každé druhé slovo.
Snažil jsem se být usměvavý, avšak

ne debilně, a otevřený. Ostatně o nic ne-
šlo. Chtěl jsem se s ním seznámit, vidět
ho, zeptat se ho, co dělá atd. Víceméně
formální návštěva. Nakonec z toho byl
docela intenzívní rozhovor o praktických
věcech. Fakt je, že se do značné míry
právem cítí nedoceněný. Naši se mu
ozývají většinou jen, kdyžněco chceme.
Má pocit, že na něj kašleme a nebereme
ho vážně. Tolik můj shrnující dojem.

A co bude dál?
Má obavu, že chceme vrtat i jinde, než
na severu. V tomto jsem tedy naše
další plány raději nijak neprezentoval.
Ptal se, co bude dál. Řekl jsem mu, že
dělám kontrolu a chci naši práci ze-
fektivnit a stabilizovat. Že řeším
právní status, protože nemáme po-

volení vrtat, a že je to těžké, když ne-
máme na Haiti právní zázemí a stroje
jsou napsané na charitu. Na to řekl,
že pro ně je to administrativní zátěž
a že se jich výhledově rádi zbaví. Když
přišla řeč na vrtání mimo Nord-Quest,
řekl mi zase, že stroje jsou oficiálně
jejich a že takovéto akce musí být
s jeho svolením. Pak se ptal, proč ne-
můžeme zaměstnat nějakého vrtaře
z Haiti. Zajisté ho upoutal skokový
rozdíl mezi platem haitského po-
mocníka a vrtaře v  rozpočtu Mi-
nustahu, který držel na klíně. Odpo-
věděl jsem mu, ať takové lidi sežene
a vyzkoušíme je a dáme jim kompe-

tence, na které budou stačit.
Nakonec nám Jocelyn s tváří Zorra

mstitele sdělil, že klíčové pro další spolu-
práci jsou tři věci – komunikace, důvěra
a respekt.Řekl jsem mu nakonec, že si
vážím jeho práce a budu ho osobně
informovat o klíčových věcech. Ještě se
zeptal, zda bychom mohli udělat studnu
v místě, kde mají nějaký zemědělský
projekt. Na to jsem sdělil, že ano a že se
tam dnes odpoledne můžeme podívat.
Ažnásledně mi Honza řekl, že na něm
bylo vidět, jak mu spadla čelist. Domlu-
vili jsme se, že nám pošle nějakého
týpka, kterého nabereme ve dvě u ka-
tedrály. Ještě jsem nafotil náš kontejner,
který je tady na dvorku pod palmami.
Kolem je směs listí, odpadků a desítek
zcela neporušených inzulínových stříka-
ček s  jehlami ve sterilních obalech a
dalším zdravotnickým materiálem, vše
od bláta. Inu, Haiti.

Není pole jako pole
Ve 14.20 s malým haitským zpožděním
nabíráme černocha a jedeme jižním
směrem. Po třičtvrtě hodiny jízdy straš-
livánskou cestou jsme tam byli. Černoch
sám nevěděl, co nám má ukázat. Zavo-
lal proto další dva černochy. Zaparkova-
li jsme u velkého, zánovního domu. Blíz-
ko něj bylo snad dvouhektarové pole
s  fazolemi, radost pohledět. Přes
prašnou cestu pak úhor zarostlý pleve-
lem. Po krkolomném překladu z kreol-
štiny jsme se dozvěděli, že to hezké pole
je nějakého soukromníka a to zarostlé
je charity. Že tu asi připravují nějakou
činnost, ale zatím se tu nic neděje. Na
dvorku toho domu pod stromem byl
odstavený zánovní traktor John Deere.
Pro laiky: John Deere je BMW mezi trak-
tory. Měl prázdná kola, vybrakovanou
baterku a chybělo dalších pár věcí, kte-
ré se lehce ztratí, jako víčko od nádrže
a tak. Nafotil jsem si to, protože pro mě
to je další konkrétní důkaz, jak se zdejší
lidé chovají k věcem. Ovšem, u silnic lze
spatřit bagry a techniku za miliony, kte-
rá jen tak zarůstá plevelem, ale toto mě-
lo přímou vazbu na charitu.

Černoch nám ještě vysvětlil něco
v tom smyslu, že sem jezdí lidé z chari-
ty na jednání a na dovolenou. Asi tu
něco začnou pěstovat příští rok. Prostě
habaďura, u které nevíte hlavu a patu.
Popisuju to tady hlavně proto, že to
dokresluje komplikovanost vztahu s Jo-
celynem. Chlapík nám chtěl ukázat další
pole, ale vše bylo suché a zarostlé bý-
lím, tak jsem tam ani nechtěl a zabalili
jsme to. Dojeli jsme zpět za setmění,
tedy nějak kolem páté hodiny…

Jiří Kučera

Z deníku Mgr. Ivo Roškanina Z praxe jedné neziskovky

Celý rok 2013 jsme uveřejňovali zkušenosti neziskových organizací v rubrice Dobrá praxe.
Nyní chceme zkusit něco nového – přiblížit, jak se vám v práci daří i nedaří. Jako první jsme
si vybrali malou neziskovou organizaci s názvem FIDCON, která realizuje poměrně náročný
projekt PRAGA-HAITI. V nejchudších oblastech Haiti už se jí podařilo vyvrtat 34 studní. Počátku
listopadu odjel na misi ředitel organizace Mgr. Ivo Roškanin. Z Haiti píše členům správní rady
a zakladatelům organizace deník, ze kterého zveřejňujeme jeden čerstvý úlovek. Pokud se
chcete o projektu a organizaci dozvědět více, zavítejte na stránky www.praga-haiti.cz.

Posílejte nám své příspěvky,
podělte se o své zkušenosti
a zážitky z každodenní
činnosti vaší organizace.
Nechte čtenáře trochu
nahlédnout pod pokličku.
Pište na adresu
redaktor@neziskovky.cz.

Z jednání, Mgr. Roskanin uprostřed. Foto: Fidcon

http://www.neziskovky.cz
www.praga-haiti.cz
mailto:redaktor@neziskovky.cz
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Vypadá to u nás spíš jako v cirku-
se, než v klasickém panelákovém

bytě. Hlavně u Elišky v pokoji jsou zdi
pomalované obrázky s tlustou černou
konturou, velkýma očima a výraznou
pusou. Většina hraček svítí a vydává
reálné i zcela nadpozemské zvuky. To
všechno pro pravidelný trénink zra-
ku. V  každé místnosti stojí nějaký
stroj. V kuchyni chodítko, v obýváku
závěsný systém na cvičení a v rohu
krmítko, jak říkáme jídelní židličce.
Když mi naše poradkyně rané péče
Jana poprvé poradila, jak přizpůsobit
domácnost potřebám mojí dcery, kte-
rá má těžké zrakové i tělesné posti-
žení, bylo mi jasné, že vkusné to tedy
nebude. Od té doby se ale začala Eliš-
ka doslova vracet do našeho světa.
Všechno je prostě o motivaci.

Poradkyně rané péče pravidelně
docházejí k rodinám domů, kde se dí-
tě a pravděpodobně i sami rodiče cí-
tí nejlépe. Já bych je označila dnešním
moderním slovem ,,kouč", navíc kom-
binovaný s informační kanceláří. Kouč
proto, že rodinám neříkají, co musí
dělat, ale nabízejí možnosti a rodina
se rozhoduje sama. Informační kan-
celář proto, že mají dlouholeté zku-
šenosti – některé i 23 let – a na větši-
nu otázek rodičů znají odpověď nebo
mají tip, kde se dají potřebné infor-

mace zjistit.
Já jsem naši poradkyni na začátku

potřebovala především jako psy-
chickou podporu. Zjištění, že nejsem
jediná na světě a že na to nejsem sa-
ma, bylo doslova jako balzám na
nervy. Dneska vím, že se i s dítětem,
o kterém jste měli zcela jinou před-
stavu, dá žít krásný život bez větších
omezení. Postupem času jsem zača-
la v  Rané péči EDA pracovat jako
fundraiser a  z  osobní zkušenosti
čerpám stále. Například náš
nejnovější projekt – aplikace EDA
PLAY – vyšel z osobní potřeby nedo-
statku aplikací vhodných pro moji
dceru Elišku.

Máme vlastní aplika-
ci na iPady: EDA Play
Mnoho rodičů dětí s postižením pou-
žívá již pravidelně k motivaci dítěte
iPad. I naše poradkyně ho užívají ja-
ko nedílnou součást stimulace zraku.
Aplikací je opravdu mnoho, ale větši-
na z nich nevyhovuje požadavkům
našich dětí. Proto jsme se rozhodli ta-
kovou aplikaci ve spojení s odborníky
připravit sami. Cílem je hrát si, bavit
se, a  přitom trénovat zrak a  do-
vednosti jemné motoriky.

Aplikace EDA Play pomáhá dětem

se zrakovými vadami trénovat zrak
a dětem s motorickými vadami tré-
novat jemnou motoriku. Je navržena
tak, aby interaktivní hrou stimulova-
la dítě ke sledování děje na displeji
tabletu a  k  plnění úkolů. Vizuální
i zvukové zpracování aplikace podpo-
ruje koordinaci ruky, oka a pohybu.

EDA Play nabízí
spoustu vychytávek
Nastavení aplikace umožňuje zvolit si
kategorii úkolů, které chci s dítětem
procvičovat. Lze je nastavit dle
vizuální (zrakové) náročnosti a také
dle náročnosti zadaného úkolu. Nej-
jednodušší kategorie úkolů požaduje
od dítěte ťuknutí na displej a něco se
stane. Náročnější kategorie potom
vyžadují pohyby rukou na displeji
určitým směrem. Některé procvičují
nejen koordinaci pohybu, ale i ori-
entaci v barvách.

V EDA Play najdete spoustu zají-
mavých úkolů, které trénují
dovednosti – od těch, které reagují na
pouhý dotyk na displej: „Kohout
vzbudí i ty největší spáče, dotkni se
a uslyšíš, jak kokrhá.“, které vyžadují
koordinaci oka a ruky: „Někde tady je
oranžová kočka Micka, ale není vidět,
protože je celá od bláta. Zkus kočku
Micku najít. Setři rukou bláto a najdi
Micku.”, přes ty, které procvičují po-
hyb rukou určitým směrem: „Vyleť
s letadlem na mráček.“ nebo „Pejsek
má rád kosti. Doveď pejska ke kostič-
ce.“, až po ty nejsložitější: „Auto po-
třebuje kola, aby mohlo jet. Domaluj
autu kola.”, „Edovi se rozsypaly kulič-
ky. Pomoz mu je dát dohromady.
Spoj kuličky stejné barvy.“. Lze také
upravovat vzhled zobrazení úkolu:
nastavení umožňuje přidat například
bílý rámeček kolem displeje tabletu
nebo přidat/ubrat jas. Nastavením
úrovní obtížností lze zohlednit indivi-
duální dovednosti dítěte. Úkoly lze
hrát postupně, jak je aplikace nabízí,
případně vybrat jen některé nebo
opakovat plnění jednoho úkolu.
Pokud je úkol správně splněn, pokra-
čujete na další. Pokud se plnění úko-
lu nedaří, zvukový průvodce motivu-
je k jeho opakování. Co jistě rodiče,
terapeuti nebo poradci ocení, je sek-
ce Dovednosti, která umožňuje za-
znamenat práci dítěte s aplikací a sle-
dovat tak jeho vývoj v čase.

Aplikace je nastavena tak, aby se

automaticky po jejím spuštění a před-
stavení krátkého intra objevil první
úkol. Nehrozí, že dítě bude z aplikace
omylem odcházet nebo si ji omylem
vypne. Sekce, které mají ovládat ro-
diče (nastavení, přepnutí do přehle-
du úkolů nebo dovedností), jsou skry-
ty pod tlačítky, která jsou umístěna
v rohu displeje; je nutno je několik
sekund podržet, aby umožnila vstup
do menu.

Ruku v ruce
s odborníky
Jednotlivé úkoly procvičují určité
dovednosti. V úkolech je kladen dů-
raz na zrakovou motivaci a na procvi-
čování jemné motoriky. Obrazovka
reaguje už na samotný dotyk. Prin-
cipy úkolů nejsou vymyšlené ani roz-
dělené do kategorií nahodile. Příprava
aplikace byla konzultována s těmi,
kteří oku i ruce skutečně rozumějí.

Aplikaci je možné koupit na iTunes
App Store. Stačí zadat do vyhledávání
EDA Play nebo jednoduše najít odkaz
přes www.edaplay.cz. Zakoupením
aplikace podpoříte Ranou péči EDA,
protože veškerý výnos z  prodeje
aplikace je použit pro neziskovou
činnost Rané péče EDA nebo pro další
rozvoj aplikace.

Autory aplikace EDA Play jsou Raná
péče EDA, o. p. s., a digitální studio Su-
gar and Ketchup, s. r. o.
(www.sugarandketchup.com). Ob-
rovské poděkování patří Nadaci Vo-
dafone, která vývoj aplikace podpořila.

Raná péče EDA je členem AVPO ČR
především proto, že další neziskovky
necítíme jako konkurenci, ale jako
spolupracující organizace. Velice dů-
ležitá je nejen výměna zkušeností
v rámci odbornosti, ale také společný
postup při získávání financí v gran-
tových řízeních nebo informovanost
o změnách zákonů, které se týkají nás
všech. Naše ředitelka paní Mgr. Pet-
ra Mžourková je členem dozorčí rady
AVPO ČR.

Lenka Bártová
Raná péče EDA, o. p. s.

Raná péče EDA, o. p. s.

Raná péče EDA poskytuje podporu rodinám, ve kterých vyrůstá dítě
se zrakovým nebo kombinovaným postižením, a to od jeho narození
do sedmi let věku. Raná péče je preventivní sociální služba. Naše úsilí
směřuje k posílení kompetence rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině
a nebylo odsouzeno k ústavnímu životu.

Člen AVPO ČR se představuje

S aplikací EDA Play si mohou děti hrát a zároveň trénovat zrak i jemnou motoriku.
Foto: Raná péče EDA, o. p. s.

Raná péče EDA, o. p. s.
Trojická 2/387
128 00 Praha 2
e-mail: praha@ranapece.eu
tel: 224 826 860
www.ranapece.eu
Bankovní spojení: 241046261/0300

http://www.avpo.cz
mailto:praha@ranapece.eu
http://www.ranapece.eu/
http://www.edaplay.cz/
http://www.sugarandketchup.com/
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Když jsme u příležitosti Mezinárodní-
ho dne porozumění autismu pře-

kvapili zakladatele APLA Praha Kateřinu
Thorovou, Věru Čadilovou a Hynka Jůna
dortem s deseti svíčkami, uvědomili jsme
si, že ze skupinky několika odborníků se
během těch let stala instituce, která je
schopna nabídnout lidem s autismem
a  jejich rodinám odbornou pomoc
a podporu ve všech fázích jejich života.

Děti i dospělí, kteří přichází do AP-
LA Praha, většinou nejprve zamíří do
našeho diagnostického střediska, kde
se dozví, zda je podezření na přítom-
nost poruchy autistického spektra
odůvodněné či ne. Hned od prvního
kontaktu s APLA Praha mohou rodi-
ny s malými dětmi využívat služby
rané péče, a to jak v našem specia-
lizovaném středisku, tak přímo u se-
be doma ve formě terénní služby.

Služby pro nejmenší
i pro dospělé
Malé děti s autismem mají možnost
navštěvovat již od dvou let integrační
centrum ZAJÍC v  Praze 8. Během
předškolního a školního věku nabízí-
me dětem a jejich rodičům pestrou
škálu školských poradenských služeb.
Dospívající a dospělí lidé s autismem
mohou zase využít naše programy
podporovaného zaměstnávání, na-
bídku chráněného bydlení nebo zku-
sit pracovat v tréninkové dílně či ve
vznikající sociální firmě – Nakladatel-
ství PASPARTA. Klienti s námi mohou
trávit i svůj volný čas. Někteří z nich
se dokonce rozhodli vyjadřovat své
potřeby a  prosazovat svá práva
v rámci tzv. klubu sebeobhájců, kte-
rému APLA poskytuje zázemí a meto-

dickou podporu. Pro klienty, u kte-
rých se vyskytuje souběh autismu
a problémového chování, jsme vybu-
dovali celoroční pobytové zařízení
v Libčicích nad Vltavou.

Jelikož je péče o děti s autismem
velmi náročná, mají rodiny možnost vy-
užít naše respitní (odlehčovací) cent-
rum v Praze a svěřit nám na několik
dnů až týdnů své dítě, aby si sami od-
počinuli a načerpali síly. Mohou také
využívat pravidelnou asistenční službu,
např. na doprovod dítěte ze školy.

Odborníkům, rodičům dětí s au-
tismem i širší veřejnosti nabízíme uce-
lené vzdělávací programy. Vydáváme
rovněž odborné i odborně populární
publikace o autismu, sociálních služ-
bách apod. Letos poprvé jsme do svě-
ta vypustili charitativní kalendář APLA
2014 „Každý je originál“, který ob-
sahuje fotografie známých českých
umělců a  dětí s  autismem. Každo-
ročně pořádáme řadu osvětových a PR
akcí pro širokou veřejnost.

Jazykem byznysu patříme mezi
středně velké firmy. V nejbližším ob-
dobí se chceme zaměřit zejména na
stabilizaci organizace a předávání
know-how všem, pro které je podpo-
ra lidí s poruchou autistického spek-
tra profesní či osobní výzvou. Největší
část prostředků na naši činnost zís-
káváme formou státních příspěvků
na sociální služby a ze zdrojů Evrop-
ského sociálního fondu. Nezanedba-
telnou část tvoří též vlastní příjmy
a  příspěvky od individuálních a  fi-
remních dárců, které využíváme zej-
ména na projekty investičního cha-
rakteru (např. na vybudování respit-
ního a  integračního centra). Naše
fungování si nedovedeme představit
bez dobrovolníků, kteří lidem s au-
tismem věnují prostřednictvím APLA
Praha každý rok tisíce hodin svého
volného času.

APLA Praha se vedle členství
v AVPO ČR snaží být vidět a slyšet i za
hranicemi České republiky. Máme
svého zástupce ve správní radě mezi-
národní organizace Autism-Europe.
To nám umožňuje prosazovat zájmy
lidí s autismem v rámci silné evrop-
ské koalice.

Nespoléháme
na zázraky
Autismus zatím vyléčit nelze. Zázraky
dělat neumíme, nenabízíme je, nevě-
říme v ně. Rodiče i klienty se snažíme
upozornit na rizika vědecky nepod-

ložených metod, které se bohužel
v poslední době množí jako houby po
dešti. Metod, které často parazitují na
pocitech bezmoci a beznaděje, které
rodiče musí zpracovat poté, co se do-
zví, že jejich dítě má autismus. A v co
věří APLA Praha? „Věříme v účinnou,
tj. odbornou a praxí ověřenou pomoc,
kterou jsme schopni poskytnout li-
dem, kterých se autismus jak přímo,
tak nepřímo týká. Tím zvyšujeme
jejich šance na důstojný a spokojený
život,“ reaguje na tuto otázku Mag-
dalena Čáslavská, výkonná ředitelka
APLA Praha.

V závěru bychom se s Vámi chtěli
podělit o několik hezkých hodnocení
naší činnosti:

„Diagnózu nám potvrdili vlastně až
v APLA Praha. Jejich jednání nemůžu
označit jinak než jako profesionální, ko-
rektní a citlivé. Přístup citlivý, ale věcný.
Měli jsme dostatečný prostor na otáz-
ky. Zpráva, kterou nám vypracovali, je
obsáhlá, o stavu dítěte vypovídá prav-
divě, je napsána srozumitelně i pro
laika.“ (Hodnocení diagnostického vy-
šetření v APLA Praha rodiči.)
„Nikdy jsme o našich problémech

nemluvili s jinými rodiči. Vidět na vlast-
ní oči, jak fungují jiné rodiny, moci si
společně popovídat – bylo to pro nás
velmi zajímavé a přínosné.“ (Zpětná
vazby z pobytu rané péče.)
„Moc se mi v Líchovech líbilo. Nej-

lepší byl táborák, šlapadlo, výlet do Vy-
sokého Chlumce. Teď už vím, co je vý-
minek. Výminek je prostor, kde žili sta-
ří lidé, aby uvolnili prostor mladým
lidem. Předvedli nám pilu a mlýn. U jó-
gy jsme měli skvělého vedoucího. Neva-
dilo mi, že je vegetarián. Kurz cestování
byl parádní.“ (Účastník letního poby-
tu s APLA Praha – nácvik sociálních
dovedností.)

Všechno naše snažení směřuje
k jednomu cíli: být co největší oporou
pro lidi s autismem a jejich rodiny.

Alena Sojková
APLA Praha, Střední Čechy, o. s.

Pomáháme světu porozumět autismu
a lidem s autismem porozumět světu

V Asociaci pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s. běží
čas stejně rychle jako kdekoliv jinde. Přesto se letos v dubnu nechtělo nikomu
z nás uvěřit, že vstupujeme už do druhé dekády naší existence.

Člen AVPO ČR se představuje

Péče o děti s autismem je náročná, proto APLA pomáhá jim i jejich rodičům.
Foto: APLA Praha, Střední Čechy, o. s.

Asociace pomáhající lidem
s autismem – APLA Praha,
Střední Čechy, o. s.
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha
17-Řepy
E-mail: apla@apla.cz
Telefon: +420 284 684 959
www.praha.apla.cz
Bankovní spojení:
5111440001/4000

Autismus je vrozená neurovývojová porucha, která ovlivňuje mnohé oblasti
života a navenek se projevuje nestandardním, často sociálně problémovým

chováním. Osoby s autismem se od sebe mohou výrazně lišit. Mezi poruchy
autistického spektra (PAS) spadá kromě dětského autismu i Aspergerův syndrom,
atypický autismus a dezintegrační porucha. Vývoj dítěte s autismem je od raného
dětství narušen zejména v oblasti komunikace a vztahů. Z dalších problémů se
často objevují různé formy stereotypního chování, emoční poruchy, problémy
s představivostí, poruchy chování, motoriky a nejrůznější neurologické odchylky.
Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s poruchami vývoje
intelektu, hovorní i nemluvící, uzavření i společenští, pasivní i hyperaktivní, děti
úzkostné i bez pudu sebezáchovy. Někteří lidé s poruchou autistického spektra
vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní
v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně všem osobám s touto
diagnózou autismus komplikuje život.

Co je autismus?

http://www.avpo.cz
mailto:apla@apla.cz
http://www.praha.apla.cz/
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Prakticky zaměřené workshopy vedl
lektor Ivan Cooper z irské organiza-

ce The Wheel, který se na oblast
prokazování výsledků a vlivu neziskových

organizací dlouhodobě zaměřuje.
První den diskutovali manažeři

a fundraiseři pražských neziskových
organizací, působících v oblasti soci-

álního začleňování nebo rovných pří-
ležitostí, s  lektorem o  přístupech
a metodách, jak prokázat změnu, kte-
rá vzniká aktivitou neziskových or-
ganizací. Následně se na praktických
příkladech učili rozlišovat mezi vstu-
py, výstupy a výsledky měření dopa-
du aktivit organizace a seznamovali
se s  rozličnými typy indikátorů
a možnosti kvantifikace výsledků prá-
ce neziskových organizací. Přítomní
se závěrem shodli, že ačkoliv jde
o složitou problematiku, protože ak-
tivity neziskových organizací se
mnohdy velice těžko měří a kvantifi-
kují, je důležité věnovat sledování
a měření vlivu a dopadu aktivit or-
ganizace odpovídající úsilí. Výstupy
a  výsledky své činnosti potřebuje
management organizace znát na-
příklad jako podklad pro podporu

správného rozhodnutí, zabezpečení
finančních prostředků, posílení dob-
ré pověsti organizace, usnadnění vy-
kazování nebo pro obhajobu efektivi-
ty práce organizace.

Druhý den se workshopu účastnili
čeští lektoři a  konzultanti, kteří
dlouhodobě školí pracovníky ne-
ziskových organizací v různých ob-
lastech – finance, strategické pláno-
vání, public relations, marketing aj.
Kurzy, zaměřené na měření dopadu
aktivit neziskových organizací, v Čes-
ké republice doposud chybí. Lektoři
tak dostali příležitost seznámit se se
zkušenostmi zahraničního kolegy. Zís-
kané informace pak mohou využít
a předat pracovníkům neziskových or-
ganizací v rámci svých vlastních kurzů.

Alena Sladká

Co země, to originál

Zástupci AVPO ČR během podzimu
navštívili kolegy v Německu a Španěl-
sku, aby načerpali praktické informa-
ce o tamním hodnocení spolehlivosti
veřejně prospěšných organizací. V Ně-
mecku to byl Deutsches Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI), ve Španělsku
nadace Fundación Lealtad. Členové tý-
mu AVPO ČR dále navštívili i některé
organizace, které značku spolehlivosti
již mají – arche noVa sídlící v Dráž-
ďanech, Geschenke der Hoffnung
z Berlína a dále španělské organizace
Amigos de los Mayores a Pequeño De-
seo, obě působící v Madridu.

Následně v Praze zasedala správní
rada ICFO, což je mezinárodní asociace
pro hodnocení spolehlivosti veřejně
prospěšných organizací, která sdružuje
hodnotitelské autority z 15 zemí světa.
Podmínky pro získání značky spoleh-
livosti jsou v jednotlivých zemích po-
měrně odlišné. „V této chvíli v AVPO ČR
pracujeme na dokončení české metodiky
hodnocení spolehlivosti veřejně
prospěšných organizací. V Německu jsme
měli možnost poznat model, který patří
mezi nejpřísnější a držitelé značky hradí
veškeré náklady. Španělský model funguje
na jiných principech, hodnocení organiza-
cí je hrazeno z nadačních a firemních
zdrojů a jsou zveřejňovány poměrně po-

drobné informace o tom, jak organice na-
plňuje nebo nenaplňuje jednotlivé stan-
dardy. Byli bychom rádi, kdyby český pří-
stup a metodika byly nastaveny někde
mezi těmito dvěma uvedenými přístupy“,
říká Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

Rada pro hodnocení
spolehlivosti
Metodika pro hodnocení spolehlivosti
vzniká v rámci projektu „Cesta ke zvýšení
věrohodnosti neziskových organizací: za-
vedení systému hodnocení spolehlivosti
neziskových organizací v  ČR“ finan-
covaného z  Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost.

Součástí projektu je i vytvoření Rady
pro hodnocení spolehlivosti. Původně
měla rada vzniknout až v pozdější fázi
projektu, na doporučení zahraničních
kolegů jsme však na jejím vytvoření za-

čali pracovat již nyní. V Radě zasednou
odborníci, kteří působí v podnikatel-
ském, akademickém, veřejném, me-
diálním a neziskovém sektoru.

Dobrá rada nad zlato
Kromě zahraničních studijních cest bylo
pro AVPO ČR a vývoj české metodiky
hodnocení spolehlivosti důležité již zmí-
něné třídenní zasedání správní rady ICFO,
které proběhlo v Praze na konci října. Zá-
stupci AVPO ČR se účastnili jednoho dne
zasedání, během něhožpředstavili český
přístup a základní verzi metodiky. Po-
drobná diskuse se týkala mimo jiné
vstupních podmínek pro organizace, kte-
ré budou mít zájem značku spolehlivosti
získat. „Zahraniční cesty a zasedání správní
rady ICFO v Praze nás ažneuvěřitelně posu-
nulo dál. Uvědomili jsme si, kde existují rizika
při sestavování české metodiky, a tak neu-
děláme chyby, kterých bychom se jinak do-
pustili. Posunuli jsme se hodně dopředu. Jis-
tým oceněním pro AVPO ČR je, že jsme mohli
podat přihlášku ke členství v ICFO, která se
v současné době posuzuje,“dodává Šedivý.

Poznatky z jednotlivých studijních
cest v Německu a Španělku jsou k dis-
pozici na webových stránkách projektu.

AlešMrázek

Jak změřit dopad činnosti
neziskových organizací?

Z činnosti AVPO ČR

V rámci projektu „Finanční stabilita neziskové organizace –klíč k její
dlouhodobé udržitelnosti“, podpořeného z Operačního programu Praha –
Adaptabilita, se v Praze ve dnech 11. a 12. listopadu uskutečnily workshopy,
zaměřené na měření dopadu aktivit neziskových organizací.

I van Cooper je ředitelem irské or-
ganizace The Wheel, která podpo-

ruje a reprezentuje charitativní, komu-
nitní a dobrovolnické organizace. Pra-
coval na různých manažerských
pozicích v  Irsku a ve Skotsku – na-
příklad v organizacích Crisis Pregnan-
cy Agency, Wicklow Chamber of Com-
merce, nebo Dundee College of
Further Education. Má vzdělání v obo-

ru psychologie, filozofie a rozvojových
studií. Byl členem Národního ekono-
mického a sociálního fóra. Nyní půso-
bí v řídícím výboru Advocacy Initiative,
v projektu PeopleTalk nebo ve skupi-
ně Claiming our Future. V organizaci
The Wheel poskytuje školení v ob-
lastech řízení organizace, strategické-
ho rozvoje nebo měření dopadu a vý-
sledků činnosti.

Ivan Cooper

Značka spolehlivosti vzniká na základě
zahraničních zkušeností

Z činnosti AVPO ČR

AVPO ČR připravuje Značku spolehlivosti veřejně prospěšných or-
ganizací. Dárci v České republice tak budou mít od roku 2015 příleži-
tost si ověřit, že je daná organizace důvěryhodná a získané peníze
věnuje pouze na účely, pro které byla založena. Značka bude sou-
časně oceněním pro samotné veřejně prospěšné organizace, které
splňují obecně platné standardy profesionálního fungování.

http://www.avpo.cz
http://www.avpo.cz/clanek/1561/622_638/vse-o-avpo__projekty/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/#V%C3%BDstupy
http://www.avpo.cz/clanek/1561/622_638/vse-o-avpo__projekty/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/#V%C3%BDstupy
http://www.avpo.cz/clanek/1561/622_638/vse-o-avpo__projekty/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
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Netradičně tak strávili první lis-
topadovou sobotu například

občané obce Číměř. Nedaleko obce,
podél „Jirkasovy polní cesty“, si mohli

vysadit svůj ovocný strom. S provo-
zem akce pomohl i Český červený kříž
Číměř a Sbor dobrovolných hasičů Čí-
měř. Okolo desáté hodiny dopolední

se sešlo na Číměř nevídané množství
obyvatel. S sebou měli veškeré po-
třebné nářadí a  obrovskou chuť
k práci. Za pomoci odborníků, kteří

sadbu přivezli, si každá rodina vy-
sázela pár mladých stromků. Práce to
nebyla lehká, kamion dovezl statné
třešně, jabloně a švestky s pěknou
korunou a pořádnými kořeny. Každý
stromek je ohraničen kůly, obalen
ochranou proti okusování zvěří a ná-
ležitě označen cedulkou se jménem
toho, kdo jej vysadil.

Vzhledem k alarmujícímu úbytku
tradičních stromořadí se v letošním
roce začalo ochraně veřejné zeleně
více věnovat i Ministerstvo životního
prostředí ČR a vyhláškou platnou od
poloviny července zpřísnilo podmínky
pro kácení alejí. Ty totiž vedle své es-
tetické funkce přispívají ke snížení
prašnosti a hlukové zátěže, pohlcují
oxid uhličitý a díky přirozenému stínu
poskytují lidem úlevu při vysokých
vedrech. „Blahodárný vliv stromů si asi
každý uvědomuje. Méně už se ale ví, jak
velký jejich přínos skutečně je. Na-
příklad takový průměrně vzrostlý strom
vyprodukuje během jediného dne
množství kyslíku potřebné až pro deset
lidí,“ uvedl botanik Václav Větvička.

Svých alejí se po celé republice
dočká celkem 22 obcí, z toho 12 na
Vysočině, po třech v Moravskoslez-
ském a Jihomoravském kraji, dvě ve
středních Čechách a  po jedné
v Ústeckém a Jihočeském kraji. Nada-
ce ČEZ podpořila výsadbu těchto ale-
jí částkou téměř 3 miliony korun.

Mgr. Michaela Žemličková, MBA,
ředitelka Nadace ČEZ

Z Česka mizí aleje. 22 obcí proto letos vysadí
2300 nových stromů

Grantový program Nadace ČEZ zaměřený na podporu obnovy alejí a stromořadí umožní dva-
advaceti českým obcím vysadit ještě letos více než 2 300 stromů. Zájem obcí o výsadbu ze-
leně byl obrovský. Sešly se desítky nápadů na obnovu alejí v  místech, kde dříve historicky
existovaly, ale postupně zmizely. Dobrý úmysl v řadě případů podpoří vlastní aktivitou míst-
ní obyvatelé.

Dobrá praxe

Do sázení stromů se zapojily také děti. Foto: Nadace ČEZ

Publikace přináší ucelený a  do
hloubky zaměřený pohled na

problematiku fundraisingu, rozsahem
a pojetím je tak poctivým studijním ma-
teriálem – vysokoškolským skriptem.
Nechybí historický pohled na fundrai-
sing, příklady zkušeností ze zahraničí ani
interpretace aktuálních analytických
materiálů prováděných v ČR v této ob-
lasti. Oceňuji také odpovídající vysvět-
lení pozice a  funkce fundraisingu
v navazujících procesech řízení NNO
(strategické řízení, podnikání v NNO,
motivace a řízení zaměstnanců). Vysvět-

lení zásad fundraisingu vychází ze stan-
dardně definovaných a praxí ověřených
principů (Ledvinová, Norton). Poněkud
slabší důraz je pak kladen na vštěpování
primární zásady, že fundraising je pře-
devším o získání příznivců, až poté o zís-
kávání peněz.

Publikace čtenáře dobře provází
základními fundraisingovými meto-
dami, přičemž se nebojí odboček do
navazujících aktuálních trendů – on-
line fundraising, spolupráce s firma-
mi v rámci CSR, samofinancování ja-
ko významná alternativní metoda

fundraisingu. Významná část knihy je
také věnována problematice sociální-
ho podnikání a  problematice ve-
řejných národních zdrojů a fondů EU.

Publikace neposlouží těm, kteří
chtějí rychle a s minimálním úsilím
získat nové zdroje pro svou NNO, kni-
hu bych ale vřele doporučil všem,
kteří se snaží k fundraisingu přistou-
pit jako k jednomu z nejdůležitějších
procesů v NNO a snaží se ho ukotvit,
profesionalizovat a povýšit na sku-
tečnou odbornost.

Ing. Pavel Němeček

Fundraising pro neziskové organizace
Petr Boukal a kolektiv, Grada, a. s., 2013

Recenze

http://www.neziskovky.cz
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Nejlepší televizní reklamou byl
vyhlášen video spot „Týden ko-

munikace osob se sluchovým posti-
žením“ občanského sdružení ORBI
PONTES, který vznikl ve spolupráci
s Funny Bunny Films. „Mám čirou ra-
dost z toho, že energii, kterou jsme do
toho všichni vložili, jsme obrátili v tak
pěkný počin, který je přesně takový, ja-
ký jsme s tvůrci z Funny Bunny Films
chtěli – lidé se spotem baví a zároveň
vidí, že v neobvyklé situaci, ve které ne-
ví, co říct nebo dělat, se rozhodnou jí
čelit a tím získávají spoustu bonusů,
např. sbalí krásnou ženu, objednají si
pivo jazykem těla, stanou se hrdiny
okamžiku,“ svěřila se Renata Škop-
ková, ředitelka a předsedkyně sdru-
žení ORBI PONTES.

V kategorii rozhlasových spotů zví-
tězil rádio spot „Běh pro Světlušku“
Nadačního fondu Českého rozhlasu,
vzniklý ve spolupráci s  reklamní
agenturou Publicis Prague. Nejlepší
tištěnou kampaní byla porotou zvo-
lena kampaň „Umíme se postavit na
vlastní nohy“ České asociace pa-
raplegiků – CZEPA, která na ní spolu-
pracovala s Friends' factory. V katego-
rii internetových kampaní zvítězila
kampaň Ligy lidských práv „Nebuď
béééčko, buď hrdinou“.

Nejpovedenější veřejně prospěš-
nou kampaň vybrala z 16 nomino-
vaných i veřejnost. Lidé poslali pros-
třednictvím online hlasování na we-
bových stránkách soutěže
www.zihadloroku.cz za deset hlasova-
cích dní nejvíce hlasů rozhlasové

kampani „Super den“ občanského
sdružení Helppes – Centra výcviku
psů pro postižené, které jej vytvořilo
ve spolupráci se Scholz & Friends
Praha. „Do hlasování veřejnosti se le-
tos zapojil rekordní počet lidí. Vítězná
kampaň Super den dostala 3 004 hla-
sů. Nicméně i video spoty Rané péče
EDA na druhém a občanského sdružení
ORBI PONTES na třetím místě nasbíraly
přes tisíc hlasů, konkrétně 1  813
a 1 720,“ komentoval hlasování ve-
řejnosti Jiří Kučera, ředitel obecně
prospěšné organizace Neziskovky.cz,
která soutěž již sedm let pořádá.

Letošní ročník Žihadla byl spe-
cifický i počtem rozdaných ocenění.
Video spot Rané péče EDA o aplikaci
„EDA PLAY“, který vznikl ve spoluprá-
ci se Sugar and Ketchup a který od
veřejnosti dostal druhý nejvyšší po-
čet hlasů, zaujal i odbornou porotu,
a  to natolik, že se rozhodla udělit
Rané péči EDA zvláštní Cenu poroty.
Úspěch zástupce Rané péče EDA po-
těšil: „Cílem soutěže Žihadlo je upo-
zornit na kvalitní veřejně prospěšné
kampaně neziskových organizací, které
podněcují nebo přímo popichují
společnost k veřejně prospěšným ak-
tivitám. Naše kampaň k aplikaci EDA
PLAY, určené nejen pro děti se speciální-
mi potřebami, měla popíchnout
k zájmu o ní, ale také zapíchnout infor-
maci do všech, kdo ještě nevědí, co to
raná péče je. Vždyť do rodin jezdíme už
23 let. Strašně moc si vážíme kombina-
ce Ceny poroty a zároveň 2. místa v hla-
sování veřejnosti, to je prostě báječná

kombinace,“ uvedla Lenka Bártová,
fundraiserka organizace.

Občanské sdružení Hnízdo, mateř-
ské a rodinné centrum Zábřeh, si za
svůj svépomocí vyrobený tištěný pla-
kát „Krvák“ odneslo Cenu za odvahu.
„Sešlo se hodně kvalitních kampaní
a bylo opravdu z čeho vybírat. Úroveň
přihlášených prací se zlepšila jak po
stránce obsahové, tak i z hlediska dra-
matizace. Kvalita přihlášek v oblasti
dokazování výsledků kampaně a popi-
su její logistiky se výrazně zvýšila. Pra-

covat v porotě byla radost. Těším se na
další ročník,“ zhodnotil kvalitu nomi-
novaných kampaní Jan Binar, výkonný
ředitel komunikační agentury Mc-
Cann Erickson a president Asociace
komunikačních agentur.

Hlavním partnerem soutěže byla
již sedmým rokem ČSOB. „Rádi pod-
porujeme projekty, které nejsou pouze

pro zavedené a známé neziskové or-
ganizace. Ocenění v soutěži Žihadlo
může získat i malá neziskovka z regio-
nu, což se ukázalo i v letošním ročníku,“
uvedl Ondřej Škorpil, ředitel kancelá-
ře představenstva ČSOB.

Neziskové organizace a  spolu-
pracující reklamní agentury byly
oceněny na slavnostním večeru 21.
listopadu 2013 v prostorách Era svět
v Praze. Kromě hlavního partnera
soutěže ČSOB podpořili letošní ročník
svým vystoupením také zpěvačka
a fundraiserka občanského sdružení
Borůvka Veronika Suchánková a vý-
tvarník David Reichel z ateliéru Dowis,
který vítězné kampaně neziskových
organizací před očima diváků ztvárnil
kresbou do písku. Partnery soutěže
Žihadlo 2013 byli: Alza.cz, Friends´

factory, Grada Publishing, KPMG Čes-
ká republika, Marketing&Media, Mc-
Cann Ericsson, Microsoft, Nadační
fond J&T, Pohoda, Skupina ČEZ,
Společnost „E“ a Wolters Kluwer ČR.
Mediálním partnerem letošního
ročníku bylo Slovenské centrum
fundraisingu.

Alena Sladká

Nejlepší česko-slovenské veřejně
prospěšné kampaně neziskovek roku 2013

Sedmý ročník soutěže Žihadlo o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu,
pořádaný obecně prospěšnou organizací Neziskovky.cz, zná své vítěze.
Porota letos hodnotila celkem 62 kampaní, které do soutěže přihlásilo
33 neziskových organizací z České a Slovenské republiky.

Moderátorka Štěpánka Duchková a Marek Šedivý.
Foto: Barbora Fabiánová

Reportáž

Cenu poroty získala kampaň Eda Play agentury Sugar and Ketchup
Foto: Barbora Fabiánová

http://www.neziskovky.cz
http://www.zihadloroku.cz
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Ucelenost, zvolené technické ře-
šení realizace, ale i  pečlivá

dokumentace z předchozích ročníků
festivalu, správně předané zkušenosti
a know-how, provázané s výukou na
vysoké škole. To vše rozhodlo o vítěz-
ství mezinárodního festivalu diva-
delních škol v  soutěži Projektový
manažer roku 2013, kterou již
druhým rokem vyhlásila Společnost
pro projektové řízení v přímé spolu-
práci s vydavatelstvím Economia.

Vítězný mezinárodní festival
divadelních škol spojuje diva-
delníky a studenty z celého
světa
Jak účast a dosažený úspěch v soutěži
vnímají oceněné projektové manažerky
Tereza Koudelová a Anna Stránská, se
dozvíte v krátkém rozhovoru.

Váš projekt zvítězil v soutěži
charitativní/neziskový pro-
jekt roku 2013. Je něco, co
byste poradily šéfům projek-
tů v českých neziskovkách?

Anna Stránská: Festival SETKÁNÍ/EN-
COUTNER je specifický tím, že jej
pořádají studenti v rámci svého stu-
dia na Divadelní fakultě JAMU a slou-
ží jim jako „cvičiště a laboratoř“, což
je v tomto případě záměr. U našeho
ročníku jsme měli štěstí, že se v úz-
kém týmu vedoucích sešli studenti se
zkušenostmi z mimoškolní praxe. Jak
můžu pozorovat i jinde v neziskové
sféře, konkrétní pracovní zkušenosti
a získané návyky, jsou pro kvalitu
činnosti zásadní. Podstatná je taky

vzájemná otevřenost a tolerance – to
platí téměř v jakémkoliv lidském ko-
nání. Otevřeností myslím to, že si
člověk nechá poradit, otevře se vůči
nápadům, kritice, nejrůznějším
podnětům, které aktivně vyhledává,
nezůstane zahleděný do středu své-
ho projektu.

Tereza Koudelová: Myslím, že nejdů-
ležitější je nebát se a vydržet. Někdy
se zkrátka daří více, někdy méně –
s tím je nutné počítat. Je dobré mít
hlavní plán, k němu plán B a plány vy-
loženě krizové se také vyplatí. (smích)

Co vám účast v soutěži
přinesla?
Anna Stránská: Při zpracovávání při-
hlašovacího dokumentu jsme si ještě
zformulovali řadu otázek a odpově-
dí, které nám pomohly zpracovat zku-
šenosti z proběhnuvšího projektu
a mohou být navíc přínosné i pro
další ročníky. Samotná cena je samo-
zřejmě krásnou třešničkou na dortu
za více než roční intenzivní práci na
našem ročníku festivalu.

Tereza Koudelová: Já osobně jsem
se žádné soutěže neúčastnila už léta.
Takže jsem nejspíš očekávala příliv
adrenalinu při zveřejňování výsledů.
Ten se dostavil, takže v tomto ohledu
proběhlo vše podle plánu. Projekt
jsme ale hlásili proto, že jsme chtěli
vědět, jak si jako organizátoři stojíme.
Zjistili jsme, že asi ne úplně špatně,
ale také, jak moc je potřeba na sobě
nadále pracovat.

V průběhu hodnocení projek-
tu jste se jistě setkaly se za-
jímavými lidmi, zažily zají-
mavé situace. Co pro Vás
bylo nové, nečekané?
Tereza Koudelová: Sama jsem se
osobních pohovorů bohužel neměla
možnost z časových důvodů zúčastnit.
Zajímavá pro mě ale byla příprava
dokumentace pro první kolo soutěže.
Ve chvíli, kdy jsme projekt dokončili,
myslely jsme, že jsme s  festivalem
skončily. Díky soutěži jsme se k němu

jistým způsobem vrátily, ale již s odstu-
pem. Osobně jsem přemýšlela, co bych
udělala jinak. A že jsem těch věcí našla!
To jsou velmi užitečná zjištění pro bu-
doucí práci.

Myslíte si, že účast v soutěži
může nějak pomoci při zís-
kávání dalších nových
kontaktů?
Anna Stránská: Rozhodně ano. U ne-
ziskových projektů je podpora – věcná,
finanční i „lidská“ – zásadní. Při zís-
kávání partnerů projektu hraje roli
každá drobnost. Festival SETKÁNÍ/EN-
COUNTER – neziskový projekt roku
2013, to zní, myslím, velmi dobře. Zá-
leží už jen na tom, jak se to v rámci
marketingu, se kterým v neziskovém
sektoru úzce souvisí fundraising, po-
daří příštím ročníkům zužitkovat.

Tereza Koudelová: Nepochybně.
Myslím, že navázání kontaktů s další-
mi lidmi je hlavním kladem soutěže.
Co si budeme povídat – dostat do ru-
ky tak krásnou cenu od Bořka Šípka

je samozřejmě úžasný pocit. Sezná-
mení se s  novými lidmi a  možné
navázání budoucí spolupráce s profe-
sionály má ale větší cenu. Stejně tak
je jisté zviditelnění festivalu – to ne-
pochybně udělá radost organizáto-
rům dalšího ročníku.

Jsou podle vás české nezis-
kové a charitativní projekty
dostatečně řízené? Jak si mů-
že normální člověk ověřit, že
projekt, o kterém se dozvě-
děl, je opravdu kvalitní?
Anna Stránská: „Recepty“ řízení větši-
nou zůstávají pod pokličkou, jejich
dostatečnost a kvalitu tedy nedokážu
posoudit. Ale obecně myslím, že čes-
ký neziskový sektor rozhodně dělá

život v  naší republice kvalitnějším
a dosahuje mnoha dobrých výsledků.
V oblasti kultury si každý člověk kvali-
tu projektu nejlépe ověří tak, že se ně-
kterého z „výstupních produktů“ pří-
mo osobně zúčastní nebo se stane je-
ho divákem. Kvalitní výsledek je
nakonec vždycky to nejpodstatnější.

Tereza Koudelová: Tohle je neuvěři-
telně těžká otázka. Jak chcete posu-
zovat kvalitu? U každého projektu je
to přece jiné. Navíc, já si rozhodně
nemyslím, že jsem kompetentní
a schopná posoudit řízení projektů
v ČR. K tomu mi chybí... , no, asi sko-
ro všechno.
Řekla bych, že chce-li někdo na-

příklad podpořit projekt, měl by se ří-
dit instinktem. Jestli se mu líbí dané
téma a chytá ho tzv. za srdce, bude
mít z podpory dobrý pocit. Když bu-
de s výsledkem spokojen, může ho
podporovat nadále. Pakliže ne, může
pomoci někomu jinému. Každý má
přece svobodnou volbu.

Společnost pro projektové řízení

Neziskový studentský projekt roku 2013 spojuje
divadelníky a studenty z celého světa

Rozhovor

Anna Stránská studuje na Diva-
delní fakultě Janáčkovy akademie

múzických umění v Brně, aktuálně
v magisterském stupni oboru Diva-
delní manažerství, který poskytuje bo-
haté zkušenosti v  rámci divadelní
praxe. Pracovně se podílí na produk-
ci kulturních událostí –mezi největší
patří festivaly Letní filmová škola Uher-
ské Hradiště a Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jihlava. Věnuje
se grafickému designu a přes různo-
rodé působení se profesně zaměřuje

na marketing a PR v kultuře. Spolu-
založila občanské sdružení Memoria
a působí v jeho vedení.

Anna Stránská

V  roce 2011 absolvovala stáž
v Henry Schein Creative Services

v New Yorku, kde působila v oblasti
marketingu. Pracovala jako výkonná
produkční na festivalech YOUGO!
a By.by, které byly pořádány brněn-
ským divadlem Feste. Tři roky partici-
povala na Mezinárodním festivalu
divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUN-
TER, v roce 2013 jako jeho studentská
koordinátorka.

V současné době studuje magis-
terský stupeň studia Divadelního

manažerství na Divadelní fakultě
Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně.

Tereza Koudelová

Letošním nejlepším studentským a neziskovým projektem roku byl
vyhlášen Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUTER
2013 studentek Terezy Koudelové a Anny Stránské z Divadelní fakulty
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (DIFA JAMU).

http://www.neziskovky.cz
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Otázka:
Jak postupovat při zaměstnávání ob-
čanů ze Slovenské republiky, jak na
pracovní poměr, tak na dohodu
o provedení práce? Nemám žádné
zkušenosti se zaměstnáváním cizin-
ců a nevím, jaké odlišnosti tu jsou.

Odpověď:
Úvodem upozorňuji, že ve vztahu
k občanům Slovenské republiky není
správné používat pro účely zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále
„ZOZ“), označení cizinec. Tento pojem
vymezuje § 85 ZOZ. Za zaměstnance
ze zahraničí, kterého zákon dále
označuje jako „cizince“ se podle § 85
odst. 1 pro účely zaměstnávání pod-
le tohoto zákona za cizince nepova-
žuje občan Evropské unie a jeho ro-
dinný příslušník (§ 3 odst. 2). Pro za-
městnávání cizinců ve shora
uvedeném smyslu platí odlišná
pravidla než pro zaměstnávání ob-
čanů Evropské unie. Občanem Evrop-
ské unie se podle § 3 ZOZ rozumí
státní příslušník jiného členského stá-

tu Evropské unie (dále jen „občan Ev-
ropské unie“) a  jeho rodinný pří-
slušník, mají stejné právní postavení
v právních vztazích upravených tím-
to zákonem jako občan České repub-
liky, pokud tento zákon nestanoví
jinak.

Zaměstnávání občanů Slovenské
republiky na území České republiky
se realizuje na základě Smlouvy mezi
Českou republikou a Slovenskou
republikou o  vzájemném za-
městnávání občanů, která byla zve-
řejněna ve Sbírce zákonů jako Sdělení
Ministerstva zahraničí pod č.
227/1993 Sb. Nezbytná opatření
k provádění Smlouvy a způsob pou-
žití jejích ustanovení stanoví Správní
ujednání mezi Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR a Ministerstvem
práce, sociálních věcí a rodiny SR, kte-
ré je nedílnou součástí Smlouvy
a bylo zveřejněno ve Sbírce meziná-
rodních smluv pod č. 50/2001 Sb. m.
s. Toto Správní ujednání bylo
uzavřeno na dobu neurčitou, s tím,
že je možné jeho případnou změnu
dohodnout vždy do 31. října kalen-
dářního roku. Správní ujednání je tak
zpravidla každoročně mezivládními

protokoly prodlužováno a dochází
v  této souvislosti i  k  úpravě do-
hodnutých podmínek.

Český zaměstnavatel je povinen
své zaměstnance – občany Slovenské
republiky – registrovat u krajské po-
bočky Úřadu práce, v jejímž územním
obvodu má své sídlo, a to nejpozději
v den nástupu k výkonu práce. Regis-
trací se rozumí doručení vyplněné
registrační karty příslušné krajské po-
bočce Úřadu práce. Registrační karta
má platnost po dobu zaměstnání,
nejdéle však po dobu jednoho roku.
Platnost registrační karty lze prodlou-
žit, pokud zaměstnání trvá déle,
maximálně však opět na dobu
jednoho roku. Podle článku 2 Smlou-
vy vzájemné zaměstnávání občanů
jednoho smluvního státu u  za-
městnavatele se sídlem na území
druhého smluvního státu vychází
z právních předpisů platných ve stá-
tě, kde je sídlo zaměstnavatele. Vzá-
jemné zaměstnávání podle této
smlouvy nevyžaduje udělení povolení
k zaměstnání.

Zaměstnáním se rozumí uzavření
některého ze základních pracovně-
právních vztahů uvedených v § 3 zá-

kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů. Podle
tohoto ustanovení základními pra-
covněprávními vztahy podle tohoto
zákona jsou pracovní poměr a právní
vztahy založené dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr (tě-
mi jsou dohoda o pracovní činnosti
a dohoda o provedení práce). Výše
uvedené principy se tedy vztahují na
zaměstnání na základě pracovního
poměru i na základě dohody o prove-
dení práce.

Při zaměstnávání občana Slo-
venské republiky na základě pra-
covního poměru nebo dohody
o provedení práce budete postupo-
vat podle výše uvedené Smlouvy
a Správního ujednání s tím, že na
právní vztahy mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem se vztahují ustano-
vení českých právních předpisů.

JUDr. Marcela Smutná
spolupracovnice Wolters Kluwer ČR, a. s.

Dva pohledy na dar Poradna

J iný pohled na dar má účetní. Ta ne-
bo ten za darem vidí povinnost vy-

plnit a podat přiznání k dani darova-
cí. Povinnost ukládá zákon č.
357/1992 Sb., který říká, že bez-
úplatné nabytí majetku movitého
i nemovitého je třeba vykázat v da-
ňovém přiznání podaném do 30 dnů
po skončení kalendářního roku.

V nejbližší době na vás čeká rozdě-
lení přijatých finančních prostředků
do dvou skupin. Jednu budou tvořit
dotace, příspěvky a podpory ze stát-
ního rozpočtu nebo územních samo-
správných celků, z rozpočtu EU a Ná-
rodního fondu. Tyto prostředky
nejsou předmětem daně a do da-
ňového přiznání nevstoupí.

Do druhé skupiny patří všechny
ostatní dary a finanční částky nabyté
v grantových řízeních nejrůznějších
nadací a nadačních fondů. Jejich vý-
čet vstoupí do daňového přiznání, ale
pokud jde o příjem právnické osoby
se sídlem v ČR nebo na území jiného
evropského státu, založené nebo

zřízené k  zabezpečování činnosti
v oblasti kultury, školství, výchovy
a ochrany dětí a mládeže, vědy, vý-
zkumu, vývoje, vzdělávání, zdra-
votnictví, sociální péče, ekologie,
ochrany opuštěných zvířat nebo
ohrožených druhů zvířat, tělovýchovy,
sportu a požární ochrany, a je-li bez-
úplatné nabytí majetku určeno na za-
bezpečování uvedené činnosti, jsou
od daně osvobozeny.

Do této druhé skupiny osvobozené
od daně patří i majetek bezúplatně
nabytý pro humanitární nebo chari-
tativní účely v souvislosti s výkonem
dobrovolnické služby poskytované
podle zvláštního právního předpisu
a bezúplatné nabytí majetku z ve-
řejných sbírek, není-li od daně da-
rovací osvobozen podle předchozího
odstavce.

Správnost své práce si ověříte,
když výsledkem veškerého tohoto ko-
nání bude nula.

Milí finanční pracovníci, vyplňování
přiznání k dani darovací si užijte, je to

naposled. Tím nenarážím na čím dál
obtížnější získávání financí pro ne-
ziskový sektor, ale na změny v záko-
nech.

Zrušení zákona
Přestože novelizace daňových záko-
nů dosud neprošla celým legisla-
tivním procesem, dá se od 1. ledna
2014 očekávat řada změn. Vzhledem
ke zrušení zákona o dani dědické
a dani darovací dojde k začlenění
předmětu těchto daní do zákona
o daních z příjmů. Tato změna, týka-
jící se jak fyzických, tak i právnických
osob, vyvolá zásadní rozšíření
předmětu daně z příjmů a na druhé
straně naopak rozšíření výjimek
a osvobození bezúplatného nabytí.

Pokud nově bezplatné nabytí
majetku bude podléhat dani, bude se
jednat o daň z příjmů, která bude ty-
to příjmy danit svojí sazbou daně,
v případě právnických osob 19%.

V novém znění zákona bude od-

lišně definována osoba poplatníka
daně z příjmů právnických osob, ne-
boť sem bude nově zahrnut rozsáhlý
soubor neziskových organizací. Ne-
ziskové subjekty budou dále děleny
na subjekty veřejně prospěšné,
z nichž některé budou mít status ve-
řejně prospěšného poplatníka
a z toho plynoucí daňové výhody. Ne-
ziskové subjekty bez tohoto statusu
daňových výhod pozbudou. Velmi
komplikovaně bude definován
předmět daně jednotlivých skupin
dnešních neziskových subjektů.

Slavnostně laděný advent Vám
z  Informačního střediska Mikuláš
přeje

Eva Flossmannová

Jste nezisková organizace, založená nebo zřízená za obecně
prospěšným účelem a dostáváte dary? Pokud ano, patříte mezi
miláčky štěstěny a nejspíš máte i skvělé fundraisery. Nezbývá, než
gratulovat.

Zaměstnávání občanů SR Poradna

partner rubriky

partner rubriky

http://www.neziskovky.cz
http://www.unes.cz
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1Od nového roku vstoupí v účin-
nost nový občanský zákoník. Ví-

te, ze kterého roku pochází ten, kte-
rý platí nyní?

a) 1948
b) 1964
c) 1993

2Nejvíce neziskových organizací
má dnes formu občanského

sdružení, s tímto pojmem však už
nový zákoník nepočítá. Jaká právní
forma současná občanská sdružení
nahradí?

a) jednota
b) spolek
c) bratrstvo

3Nová úprava už nepočítá ani
s obecně prospěšnými společ-

nostmi (o. p. s.). Co je po 1. lednu
2014 čeká?

a) právní forma o. p. s. zanikne bez
náhrady a tyto organizace budou
zrušeny

b) budou se muset transformovat na
novou formu – zapsaný ústav
(z. ú.)

c) transformují se na z. ú. nebo bu-
dou fungovat dále podle sou-
časného zákona, který však bude
zrušen

4Změny se dotknou i nadací a na-
dačních fondů. Nebudou se už

řídit zvláštním zákonem, ale v novém
zákoníku se stanou součástí množi-

ny právnických osob, jejichž základem
je sdružení majetku či majetkový
vklad. Znáte pojem, který v této sou-
vislosti nový zákoník používá?

a) nadání a závěti
b) sdružené fondy
c) fundace

5Nový občanský zákoník obsahuje
také obecná ustanovení o tzv.

statusu veřejné prospěšnosti, která

však předpokládají ještě vznik zvlášt-
ního samostatného zákona. Víte, jak
to s veřejnou prospěšností od nové-
ho roku bude?

a) veřejnou prospěšnost upraví zá-
kon schválený v létě 2012

b) nijak, v září 2013 Senát zákon o ve-
řejné prospěšnosti zamítl

c) při absenci zákona bude o veřejné
prospěšnosti rozhodovat prezi-
dent

6Změny neziskovkám nepřinese
jenom nový občanský zákoník.

Také zákon o obchodních korpora-
cích zavádí jednu novou právní for-
mu, která by měla být zvlášť vhodná
pro tzv. sociální podniky. Víte, jak se
nazývá?

a) nevýdělečná obchodní společnost
b) svépomocný fond
c) sociální družstvo

Sestavil Aleš Mrázek

Slavný vídeňský profesor slezské-
ho původu Sigmund Freud na

stará kolena usoudil, že se s neuro-
tiky všeho druhu nazlobil už dost
a rozhodl se sepisovat své názory na
existenciální otázky, které provázejí
lidstvo už od úsvitu věků. Z tohoto
Freudova usebírání vznikl i esej Bu-
doucnost jedné iluze, publikovaný
v roce 1929. Jeho prostřednictvím se
Freud coby zarytý ateista patrně mí-
nil vypořádat s fenoménem nábožen-
ství. Označuje jej za jakýsi druh nut-
kavé neurózy a dětinské iluze, které
si lidstvo ve své nevědomosti zá-
měrně pěstuje. Nakonec vyslovuje
naději, že s dalším dospíváním lidské-
ho pokolení se snad podaří tuto dě-
dičnou zátěž nějak překonat.

Nemohu říct, že bych souhlasil
s Freudovým pojetím náboženství,
které omezuje jen na určité aspekty
hodící se do jeho úvah, přesto mám
tuto jeho práci rád a občas se k ní
vracím. Pokud jí totiž bereme jako za-
myšlení nad lpěním lidských spole-
čenství na různých iluzorních před-
stavách, předpokladech a jiných ne-
skutečnostech, jde o přímo výbornou
analýzu.

Naši západní společnost zachváti-
la už před několika lety představa
krize. Nad krizí unisono hořekují eko-
nomové, statistici, zaměstnavatelé,

politici, novináři a  kromě těchto
(rádoby)praktiků také samozřejmě
filosofové, teologové a podobní in-
telektuální mudrlanti. Od těch po-
sledních mi to vadí nejméně, podle
nich jde totiž o krizi hodnot, morálky

nebo hned celého systému, což je
v jejich uvažování setrvalý stav, tak-
že jsem si měl čas zvyknout, že to
k nim tak nějak patří. Další přednos-
tí intelektuálů je, že si ani moc nestě-
žují – když je krize permanentní

a všeobjímající, tak to prostě nemá
cenu.

Zato neustálé stěžování ostatních
jmenovaných už mi pěkně jde na
nervy, zvlášť když vidím, jaké úsilí ob-
čas věnují tomu, aby všem dokázali,
že v té krizi skutečně stále vězíme až
po uši a je to s námi horší než zlé. Na-
ši průmyslníci se nedávno osmělili
špitnout, že se jim už začíná dařit lé-
pe a hned byla na světě mohutná
analýza. Na první pohled to prý sice
může vypadat lépe, ovšem když
srovnáme hospodářské výsledky ak-
tuálního čtvrtletí s  údaji z  druhé
poloviny minulého roku, kde výhled
predikoval zrychlení záporného růs-
tu, jenž však nesmíme samozřejmě
zaměňovat s poklesem, ale je třeba
jej vnímat v kontextu celé recesistní
křivky, je snad každému jasné, že je
to opravdu bída.

Freud kritizoval náboženské před-
stavy jako pouhé projekce lidských
přání. Lidé dle něj prostě doufají, že
za ně ideály jako je bezpečí, sprave-
dlnost a blahobyt, uskuteční nějaká
vyšší moc a oni sami na takové úsilí
rezignují, neboť jim připadá bezna-
dějné. Připadá mi, že se chováme
podobně a  z  nějakých nepochopi-
telných důvodů jsme uvěřili, že po-
mocí prostředků, které prokazatelně
fungují, nedokážeme zvrátit onu krizi,

pokud se tak pokles nebo zastavení
tempa růstu ekonomického růstu (ne,
není to překlep – dle ekonomů je tře-
ba, aby stále rostl i samotný růst) tak
dají nazývat.

Zatímco politici mají spíše roli hro-
mosvodu pro společenské frustrace,
role uctívané vyšší síly se ujal někdo
jiný. Kdo by hlásal, že lépe se bude-
me mít, pokud budeme pracovat kva-
litněji, efektivněji a inovativněji, je
bezvěrec nebo rovnou kacíř. Novým
náboženstvím se staly marketingové
a PR nástroje. Klíč k nekonečnému
blahobytu prý spočívá jednoduše
v tom, jak se dokážeme vychválit.

Zde mi nezbývá než s Freudem
souhlasit. Přátelé, vezměme rozum
do hrsti a chovejme se jako dospě-
lí! Staré přísloví sice praví, že
i Pánbůh potřebuje zvony, ale také
se říká, že dobrá věc si svého kupce
najde. Ať už v průmyslu nebo u nás
v neziskovkách, všude je to stejné.
Základem stále je, aby ty zvony mě-
ly co oznamovat. Nějaký ten nedo-
statek na webových stránkách vám
lidé odpustí, stejně tak zastarale vy-
hlížející logo nebo pár dní neaktua-
lizovaný facebookový profil, naopak
to ale nefunguje. Bez pracovitosti,
kvality a nových nápadů to prostě
neokecáme.

Aleš Mrázek

Freude, Freude, Freude, vždy na tebe dojde…

Správnéodpovědi:1b,2b,3c,4c,5b,6c

Co by nám asi řekl dnes?
Ilustrační foto.

Ilustrační foto

Fejeton

Orientujete se v nadcházejících
legislativních změnách?

Kvíz

http://www.neziskovky.cz
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Průvodce DPH u ne-
ziskových subjektů
Ing.  Dagmar Fitříková, Ing.  Lydie
Musilová
ANAG, spol. s r. o.

Průvodce je ur-
čen subjektům,
které nebyly za-
loženy nebo zří-
zeny za účelem
podnikání a jsou
osobou povinnou
k dani. Poskytuje
výklad postupů
při uplatnění DPH v roce 2013 v situa-
cích, do nichž se neziskové subjekty
v praxi dostávají. Součástí jsou také
praktické příklady.

Kniha obsahuje upozornění na
časté chyby včetně možností jejich ře-
šení, praktický postup při sestavení
daňového přiznání k DPH za poslední
zdaňovací období roku 2013, upo-
zornění na změny v oblasti fakturace
a v oblasti ručení za nezaplacenou
daň. V knize najdete rovněž na spe-
cifické oblasti uplatňování DPH a vý-
klad již schválených změn, které jsou
účinné od 1. 1. 2014, včetně upo-
zornění na vybrané změny souvisejí-
cí s novým občanským zákoníkem.

Dětská kresba jako
diagnostický nástroj
Georges Cognet
Portál, s.  r. o.

Autor knihy vychází ze své klinické
psychologické praxe s dětmi a dospí-
vajícími. Věnuje se nejprve tzv. vol-
ným kresbám, na nichž ukazuje vy-

jádření úzkosti,
traumatických
epizod a  sexuál-
ního násilí v kres-
bách dětí. Dále
porovnává volné
kresby s testový-
mi kritérii TAT
a přestavuje mo-
delové záznamy postupů při rozhovo-
rech s dětmi, analýzy obrázků a vy-
tvoření analytické tabulky grafických
postupů v  kresbě. V  závěru jsou
analyzovány tematické kresby (lidské
postavy, kresby rodiny, stromu aj.),
které autor využívá ve své praxi a pro
něž navrhuje interpretační postupy.

Velká kniha o řízení
firmy

Praktické postupy pro
úspěšný rozvoj organizace
Janišová Dana, Křivánek Mirko
Grada Publishing, a. s., 2013

Kniha se komp-
lexně a  s  dů-
razem na využití
předkládaných
poznatků v praxi
věnuje řízení fir-
my od strategie
až po praktickou
implementaci
metod a  nástrojů, usnadňujících
fungování celé firemní organizace.
Manažeři, majitelé firem a konzultan-
ti získají praktické informace o tvor-
bě firemní strategie, optimalizaci pro-
cesů, využití finančních ukazatelů,
metodách výběru, hodnocení a mo-
tivaci zaměstnanců a o využití infor-

mačních zdrojů a systémů k automa-
tizaci některých činností. Naleznou
zde také praktické kroky pro řízení
změnových projektů a seznámí se
s řadou zkušeností, které autoři zís-
kali při své mnohaleté konzultantské
a manažerské činnosti.

Úvod do problematiky
extremismu
David Lebeda
Wolters Kluwer ČR, a. s.

Extremismus –
v dnešní době vel-
mi skloňované
a používané slovo.
Kniha sleduje
problematiku
extremismu z hle-
diska potřeb pe-
dagogů a pracov-
níků ve školství a nabízí doporučení
a rady, jak postupovat v případě, kdy
se s extremismem osobně setkají
u některého z žáků. Nezanedbatelná
část knihy je věnována v současnosti
aktuálnímu možnému zneužití mla-
dých lidí extremistickými skupinami.
Text je doplněn fotografiemi a ukáz-
kami symbolů, se kterými je možné
se v souvislosti s extremismem se-
tkat. Knihu si můžete objednat na
www.obchod.wkcr.cz.

Zpravodaj pro neziskové organizace

Podklady k inzerci: Inzerce se přijímá v elektronické podobě v následujících formátech: PDF, SVG, PS, EPS, Adobe
Illustrator AI do verze CS3 – písma převedená do křivek; bitmapová grafika v rozlišení nejméně 150DPI při 100%
velikosti (platí i pro obrázky vložené do souborů). V případě nedodržení technických požadavků redakce neručí
za barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu..

Inzerce zhotovená redakcí: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové podklady,
loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Na veškerou placenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy AVPO ČR ve výši 20 %.

Další informace: Aleš Mrázek, tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875 e-mail: mrazek@neziskovky.cz.
Vážení čtenáři, náš zpravodaj připravujeme a rozesíláme zdarma. I jeho elektronická podoba však představuje
značné náklady, takže velmi oceníme, pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoli částkou. V takovém případě
kontaktujte, prosím, ředitele Neziskovek.cz na e-mailové adrese kucera@neziskovky.cz.

Ceník inzerce

1/1

1/3 1/4 1/6
1/2

6 800 Kč 4 800 Kč 3 400 Kč 2 500 Kč 1 800 Kč

190 × 262 mm

190 × 129 mm

190 × 85 mm

93 × 129 mm

93 × 85 mm

93 × 262 mm

Členové AVPO mohou na tyto pu-
blikace uplatnit slevu. Více informa-
cí na adresách www.neziskovky.cz
a www.avpo.cz.

Děkujeme Nadačnímu fondu J&T, že můžeme nabízet neziskovým
organizacím dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.

Svět neziskovek
Knižní tipy
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