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Hledáme cesty, jak dětem 
pomoci, říká Gabriela Lachoutová 
z Nadačního fondu J&T
Základní jsou pro nás informace, kterých se snažíme 

získat vždy co nejvíce. Nejpodstatnější jsou ale návštěvy u žadatelů, kteří na 
to od jiných nadačních fondů nejsou zvyklí a reagují tak na nás různě. Někdo 
nás přivítá s domácím koláčem a je rád, že si o svých starostech může s ně-
kým popovídat. Jiný je nervózní a bere nás jako kontrolu ze sociálního úřa-
du a někdo nám dá nevybíravým způsobem najevo, že ho naše přítomnost 
otravuje – těch je však naštěstí málo. Návštěvy nám dávají  jistotu, že finan-
ce jsou darované opravdu těm potřebným. Smutné a bolestné životní příbě-
hy je těžké filtrovat, se vším se snadno vypořádat a rozhodnutí podpory a vý-
běru si sám před sebou obhájit. 

„Popravdě někdy pomoc, jindy překážku. Nadační fond J&T je nedílnou sou-
částí finanční skupiny a snad i důkazem, že peníze umíme nejen vydělat, ale 
i pomoci na správných místech a těm správným lidem. Podařilo se nám vy-
tvořit něco, na co jsou všichni zaměstnanci J&T velmi pyšní a do čeho jsou 
osobně zaangažovaní. Dnes je pro většinu zaměstnanců zcela přirozené do 
fondu pravidelně přispívat a účastnit se našich projektů. Tak například už 
pět let fungují „Kouzelné Vánoce“

Po dramaticky vyhrocených 
jednáních schválila vláda dne 
11. ledna návrh zákona o ma-
jetkovém vyrovnání s církve-
mi. Církvím se navrátí nemo-
vitosti, lesy a polev hodnotě 
75 miliard korun. K tomu jim 
má stát vyplatit celkem 59 mili-
ard korun po dobu následujících 
30 let. 

Vyrovnání státu s církvemi bylo 
podle ministra financí Miroslava 
Kalouska vládní prioritou. Vláda se 
s církvemi dohodla, že jim vyplatí 
59 miliard korun, v úvahu má být 
brána i inflace. Celkově by se tak 
částka mohla vyšplhat do výše 
78,9 až 96,24 miliardy ko-
run. Církve také dostanou zpět 
56 procent majetku, o který přišly 
za minulého režimu.

Takto nastavená dohoda se ne-
líbila Věcem veřejným. Podle mís-
topředsedkyně VV Karolíny Peake 
požadovala nejmenší koaliční stra-
na odložení vyrovnání o jeden rok, 
kdy by měla česká ekonomika 

opět začít růst. Podle Petra Neča-
se by však jakékoliv odložení stálo 
jen další peníze, a to až ve výši je-
den a půl miliardy korun. 

Spor v koalici se vyhrotil natolik, 
že během lednových jednání Věci 
veřejné odmítaly podpořit návrh 
zákona. Šéf poslaneckého klubu 
Vít Bárta ve svém vyjádření sou-
hlasil s vyrovnáním státu a církví, 
ale jako argument požadoval od 
ministra financí jasnou odpověď, 
kde na to stát vezme potřebné 
miliardy. Miroslav Kalousek ozna-
čil postoj VV za těžko pochopitel-
ný a dokonce naznačil, že pokud 
VV nepodpoří vládní návrh, dojde 
k rozpuštění koalice. V té době vi-
sel osud celé vlády opět na vlásku. 

Po celonočním jednání s vede-
ním strany nakonec Věci veřejné 
s mandátem výkonné rady a po-
slaneckého klubu své strany vlád-
ní návrh podpořily. S vyplácením 
restitucí by se mělo začít v roce 
2013 a bude trvat sedmnáct let. 

LUKÁŠ VANÍČEK

Vláda schválila 
církevní restituce

ROZHOVOR

editorial

při psaní tohoto 
editorialu (je právě 
8:10 ráno, 26. ledna) jsem si uvědomil, 
jak nenápadně ale jistě se prodlužuje den. 
Nemusím si už ani svítit a venku prozpěvují 
ptáci. Ač milovník podzimu, letos se na 
jaro nějak těším víc. Napadlo mě u toho, 
jestli to nebude tím, že se začíná projevovat 
mnohými předpovídaná výjimečnost 
roku 2012. Podle některých má přinést 
konec světa, jiní zase očekávají otřesy ve 
společnosti a velké změny ve vztazích mezi 
lidmi. Možná není jen souhrou náhod, že jde 
o rok přestupný. Taky mě napadlo, že máme 
štěstí, že třeba taková volba prezidenta 
republiky padla až na rok následující. Se 
všemi prognózami vztahujícími se k roku 
2012 bychom klidně mohli skončit v čele 
státu s Járou Cimrmanem.
Doposud jsem měl jasnou strategii 
nepodléhat žádným zaručeným zprávám 
o konci světa nebo výjimečnosti roku 2012. 
Ale co když mají přece jen trochu pravdu? 
Dopíjím svůj hrnek ranní kávy 
a činím důležité rozhodnutí – měním 
strategii. Dám roku 2012 šanci, aby byl 
výjimečný. A nechám se překvapit. Pokud 
jste na tom podobně jako já, tak vám přeji, 
aby šlo jen a jen o překvapení pozitivní.
Úspěšný dvaceti devíti denní únor!

MAREK ŠEDIVÝ 

Vážené 
kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

http://www.neziskovky.cz
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Odsouzeni.cz
získali prestižní 
ocenění

První cenu v kategorii neziskového sekto-
ru v mezinárodní soutěži European Excellen-
ce Awards 2011 v Amsterdamu za kampaň 
Odsouzeni.cz získala Iniciativa za rozvoj ná-
hradní rodinné péče. Cílem oceněné kampa-
ně je změnit stávající nefunkční systém péče 
o ohrožené děti v ČR.  Kampaň Odsouzeni.cz 
je projektem Iniciativy za rozvoj náhrad-
ní péče, kterou založily Nadační fond J&T, 
Amalthea, Asociace náhradních rodin, Ro-
zum a cit a Sdružení pěstounských rodin. Ini-

ciativa usiluje o to, aby děti, které ze závaž-
ných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní bi-
ologické rodině, mohly vyrůstat v rodině ná-
hradní – pěstounské.

„Kampaň obstála v široké konkurenci více 
než 1300 projektů. Jsme rádi, že se kampa-
ni dostalo takového uznání.  Věříme, že tak 
můžeme pomoci tisícům dětí odsouzených 
k životu v ústavech, aby se dostaly zpět do 
rodin,“ komentoval ocenění koordinátor pro-
jektu Roman Pavlík z Fleishman-Hillard.

European Exellence Awards se udělují od 
roku 2007, třicetičtyřčlenná odborná poro-
ta každoročně oceňuje nejlepší počiny v ob-
lasti komunikace a public relations na evrop-
ské úrovni.

LUKÁŠ VANÍČEK

FOTO: NADAČNÍ FOND J&T

Nadace OKD rozdá 
60 milionů korun

Nadace OKD, jedna z největších firem-
ních nadací v České republice, letos rozdě-
lí mezi neziskové organizace a obce 60 mi-
lionů korun. Peníze půjdou na aktivity pro 
děti i seniory, na zlepšení života handicapo-
vaných, budování parků, podporu chráně-
ných dílen i do mnoha jiných oblastí. Novin-
kou je program, který má ambici zlepšit život 
na sídlištích. Zhruba 80 procent financí při-
tom zůstane v moravskoslezském regionu. 
Nový nadační program Sídliště žije má am-
biciózní cíle – zlepšit úroveň veřejných pro-
stranství a zároveň mezilidské vztahy lidí ži-
jících na sídlištích díky práci na společném 
projektu. Na vybrané projekty přispěje Nada-
ce OKD až dva miliony korun.

Nadace zároveň pokračuje ve své jedi-
nečné specializaci - podpoře neziskových or-
ganizací a obcí, které usilují o peníze z fon-
dů Evropské unie a nemají dostatek finan-
cí na přípravu studií a dalších administrativ-
ních podkladů, které EU vyžaduje. „Od na-
dace mohou získat neziskovky například ně-
kolik desítek tisíc na přípravu projektu. Když 
je kvalitně připravený, je velká šance na při-
dělení milionů nebo i desítek milionů korun 
z fondů Evropské unie. Už jsme se přesvědči-
li, že to výborně funguje,“ vysvětlil ředitel na-
dace Jiří Suchánek.

VLADISLAV SOBOL, 
NADACE OKD

Handicapovaní 
pracovníci říkají 
No a co?!

Dne 1. ledna 2012 odstartovala osvě-
tová kampaň s názvem No a co?! Zadava-

telem kampa-
ně je Nadační 
fond pro podpo-
ru zaměstnávání 
osob se zdravot-
ním postižením 
(NFOZP). Cílem 
kampaně je po-
ukázat na vyso-
kou kvalitu prá-
ce lidí se zdra-

votním handicapem a jejich zaměstnavate-
lů – držitelů ochranné známky Práce posti-
žených. Protagonisté kampaně jsou skuteč-
ní zaměstnanci, kteří v životě bojují s různý-
mi typy zdravotního handicapu – nejedná se 
tedy o žádné najaté herce. Jedna z protago-
nistek kampaně, paní Hana Klírová, je dokon-
ce vítězkou soutěže OZP Zaměstnanec roku 
2011, kterou vyhlašuje zadavatel této kam-
paně.  Kampaň probíhá od ledna do března 
po celé České republice například v kinech, 
novinách, časopisech, dále na billboardech, 
zastávkách MHD, na internetu nebo třeba 
v čekárnách lékařů. Nafocení kampaně se 
bez nároku na honorář ujal Nikola Tačevski, 
uznávaný fotograf, který byl mnohokrát oce-
něn na různých mezinárodních festivalech. 

HANA POTMĚŠILOVÁ, NADAČNÍ FOND PRO 
PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

FOTO: NIKOLA TAČEVSKI

Senioři neexistují, 
Diakonie CČE otevírá 
společnosti oči

Na samém startu Evropského roku ak-
tivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
(EY 2012) přichází Diakonie ČCE s pokra-
čováním dlouhodobé kampaně věnované 
problematice diskriminace a znevýhodně-
ní starších občanů ve společnosti. Kampaň 
OtevrenoSeniorum.cz se snaží vyvolat dis-
kusi nad nejčastěji tradovanými omyly, ste-
reotypy a předsudky, jež si naše společnost 
vůči fenoménu stáří podržuje. Kampaň zdů-
razňuje, že stáří a stárnutí má svoji kvalitu 
a cenu a upozorňuje na fakt, že senioři jsou 
ve společnosti přehlíženi a podhodnoceni. 
Zaměření kampaně se nese v duchu jejího ti-
tulu. „Chceme seniorům otevřít mysl lidí, pří-
stup institucí i jednotlivců, veřejné prostory, 
zkrátka společnost,“ říká o projektu Vendu-
la Kodetová. Kampaň je šířena formou tiště-
né reklamy na telefonních budkách, v maga-
zínech a novinách pod zpytujícím sloganem 
„Dnešní tabu se jmenuje stáří“. Ve spoluprá-
ci se sítí kin Cinestar a České televize mo-
hou diváci vidět klip Stáří nám může dát víc, 
který v loňském roce vyhrál cenu Žihadlo. 
V přípravách jsou také speciální akce: pěvec-
ká soutěž SENIORSTAR, národní konference 
o stárnutí apod. 

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE CČE

Nadace PROMĚNY 
promění břehy řeky 
v Litomyšli

Nadace PROMĚNY vybrala nový projekt, 
který získá podporu z grantového programu 
PARKY. Vítězem grantové výzvy, jíž se v loň-
ském roce zúčastnilo 50 měst z celé Čes-
ké republiky, se stala Litomyšl. Nadace zde 
podpoří proměnu nábřeží řeky Loučné v ná-

aktuality

A příště na tomto místě něco o vás
Chcete oznámit personální změnu nebo společenskou událost ve vaší organizaci? Chcete poděkovat nebo poblahopřát svým 
zaměstnancům, zaměstnavatelům, netradičním dárcům? 
Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text nám zašlete vždy do 20. dne v měsíci - poštou na adresu 
Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem OZNÁMENÍ) nebo e-mailem na adresu: 
zpravodaj@neziskovky.cz

vaznosti na historické centrum města. Nada-
ce na projekt přispěje grantem do výše 25 
mil. Kč. Jeho realizace se předpokládá v le-
tech 2012-2015. V letošním roce se usku-
teční příprava projektu a plánováno je rov-
něž místní šetření, které by mělo poskytnout 
souhrnný přehled názorů a potřeb místní ve-
řejnosti ve vztahu k řešené lokalitě. Výstu-
py z místního šetření budou součástí pod-
kladů pro architektonickou soutěž na návrh 
proměny nábřeží. Její vyhlášení se předpo-
kládá na začátku příštího roku. Postupně bu-
dou navazovat zpracování projektové doku-
mentace a stavební práce. Otevření nábřeží 
po proměně by mohlo proběhnout v prvním 
pololetí roku 2016.  

PETRA HRUBOŠOVÁ, NADACE PROMĚNY

Nadace OKD 
zlepší život na 
sídlištích

Každý třetí člověk v České republice bydlí 
podle oficiálních statistik na sídlišti. Nadace 
OKD se v tomto roce zaměří na oživení síd-
lištních vnitrobloků, které často zejí prázdno-
tou. Podporu v rámci programu Sídliště žije 
mohou získat neziskové organizace, které 
nabídnou zajímavý nápad a přímé zapoje-
ní obyvatel. Podrobnosti zveřejnila nadace 
na webu www.sidlistezije.cz. Program Síd-
liště žije má ambiciózní cíle – zlepšit úroveň 
veřejných prostranství a zároveň mezilid-

ské vztahy lidí žijících na sídlištích díky práci 
na společném projektu. Na vybrané projek-
ty přispěje Nadace OKD až dva miliony ko-
run. „Záleží především na rozhodnutí míst-
ních obyvatel, co budou chtít společně vy-
budovat. Může to být například parčík, pro-
stor pro venčení psů, sportovní hřiště nebo 
klubovna pro maminky s dětmi,“ řekl ředitel 
Nadace OKD Jiří Suchánek. Nadace již dří-
ve financovala několik projektů, které zlepši-
ly životní prostředí ve městech. „S naší pod-
porou vzniklo například několik dětských 
hřišť a právě způsob jejich budování nás in-
spiroval k vyhlášení tohoto programu. Když 
bylo vše pouze v režii města, měli hlavní slo-
vo projektant, stavební firma a představitelé 
města, kteří hřiště po přestřižení pásky pře-
dali nic netušícím dětem. Naopak když vše 
vymyslela parta lidí sdružená v neziskové or-
ganizaci, místní si vše podstatné naplánova-
li podle svých potřeb, podíleli se na budová-
ní hřiště a teď se o svůj nový plácek s nadše-
ním starají. Rozdíl byl nejen v ceně, ale pře-
devším v užitku a udržitelnosti projektu,“ vy-
světlil Suchánek. V programu Sídliště žije 
chce nadace podpořit především spontánní 
iniciativu lidí. „Věříme, že se zapojí kluby ma-
minek, dětská sdružení nebo různé kulturní 
a sportovní organizace,“ dodal Suchánek. 
Uzávěrka projektů je 24. února 2012. 

VLADISLAV SOBOL, NADACE OKD

NADACE  LANDEK  OSTRAVA
vypisuje 2. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků
pro projekty přijaté do Nadačního programu roku 2012.

TÉMATICKÉ OKRUHY PRO PŘIHLÁŠKY :
1. Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů.
2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí 
nebo kdykoliv v minulosti souvisely.
3. Osvětová a publikační činnost související s tématikou hornictví, hor-
nické historie a geologie.
4. Podpora kultury v regionu i mimo něj.

Projekty zpracované podle „Zásad pro poskytování nadačních příspěv-
ků“ spolu s vyplněným formulářem přihlášky do výběrového řízení podle 
výše uvedených zásad  spolu s uvedením záměrů a cílů projektu a závaz-
ným rozpočtem musí být doručeny nadaci v jednom výtisku do termínu

                                        31. března 2012
                                na adresu
                                        Nadace LANDEK Ostrava
                                        Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava
                                        nebo elektronickou poštou na adresu
                                        nadace.landek@okd.cz

„Zásady pro poskytování nadačních příspěvků“ a závazné formuláře při-
hlášky do výběrového řízení je možno získat v sídle nadace, případné 
upřesňující informace a podrobnosti na telefonních číslech 596 262 
228  a  604 168 008, nejlépe však na internetových stránkách nadace

 www.volny.cz/nadace-landek

Výsledek výběrového řízení zveřejní nadace po ukončení výběrového ří-
zení. Správní rada, která rozhoduje o výsledku výběrového řízení a při-
jetí projektů
do Nadačního programu příslušného roku,  nevrací přihlášené projekty 
a rovněž nesděluje důvody nepřijetí projektu.

http://www.sidlistezije.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
mailto:nadace.landek@okd.cz
http://www.volny.cz/nadace-landek
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Nový týdeník 

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

V únoru se zaměříme na zemědělské rozvojové projekty v 
zahraničí (1. 2.), na zapojování zrakově a sluchově postižených 
do pracovního provozu (8. 2.), 15. 2. budeme vysílat
o fungování nadací a nadačních fondů. O týden později 
(22. 2.) se v magazínu Jak jinak dozvíte o projektech pro sociálně 
ohrožené děti a mládež a 29. 2. se budeme věnovat fenoménu 
benefičních koncertů a festivalů. Příjemný poslech přejí autorky 
magazínu Marie Řezáčová a Magdaléna Trusinová.

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

Vysíláme každý den nepřetržitě na digitálních platformách radiocesko.cz, 
DVB-T, DVB-S a DAB od 8 do 18 hodin.
Vysíláme na VKV vysílačích BBC World Service od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin.
Praha 101,1 FM, Brno 101,3 FM, Ostrava 106,3 FM, Plzeň 98,6 FM, 
Zlín 93,9 FM, Olomouc 105,6 FM, Liberec 99,2 FM, Ústí nad Labem 105,8 FM, 
České Budějovice 89,8 FM, Pardubice/Hradec Králové 99,1 FM, Jihlava 96,7 FM, 
Karlovy Vary 94,7 FM.

kurzyotevřené

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na únor - březen 2012

Základy fundraisingu  7. 2. 2012
V oblasti fundraisingu se nejedná pouze 
o metodu vyhledávání v grantových da-
tabázích a sledování nově vypsaných sti-
pendií. Jedná se také o aktivní vyhledá-
vání vhodného dárce či sponzora. Uká-
žeme vám jak pracovat s principy a me-
todami fundraisingu. Bližší informace: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=203

Práce na standardech kvality 
sociálních služeb - AKREDITACE 
MPSV  8. – 9. 2. 2012
Znáte Zákon o soc. službách 108/2006 
Sb. jako básničku a přesto nevíte jak pro-
pojit požadavky zákona do praxe? Nejste 
sami. Ale Neziskovky.cz  vás v tom nene-
chají. Bližší informace: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_
detail&idkurzu=207

Dokumentace v sociálních 
službách podle standardů kvality 
sociálních služeb 14. 2. 2012
Neztrácejte se v záplavě organizačních 
předpisů a dokumentace v oblasti soci-
álních služeb! U nás přijdete na to, jak 
se zbavit přebytečných papírů! Pomůže-
me vám rozpoznat rozdíly mezi interní-
mi předpisy, vnitřními směrnicemi, meto-
dikami, řády a jinými formami organizač-
ních předpisů. Kurz vám pomůže zavést 
flexibilní a praktickou dokumentaci sociál-
ní služby ve vlastní organizaci. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=222

Komunikace s klientem v 
poradenství - KURZ AKREDITOVÁN 
MPSV 15. 2. 2012
Komunikuji + komunikuje = komunikuje-
me! Víme jak si poradit s klienty v oblas-
ti poradenství. Kurz vám pomůže nalézt 
nejvhodnější formu řízeného individuální-
ho rozhovoru, orientovat se při identifikaci 
klientova/čina problému a porozumět hra-
nicím při přebírání odpovědnosti za vlast-
ní jednání a jednání klienta/ky. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=223

Účetní závěrka NNO, daňové 
přiznání 16. 2. 2012
V pravý čas se dozvíte, jak pracovat s roz-
dělením výnosů a nákladů, jak vyplnit da-
ňové přiznání, a to vše vám předvedeme 
na praktických příkladech. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=204

Dobrovolnictví v sociálních 
službách 20. 2. 2012
Chcete zlepšit image své neziskové or-
ganizace? V tomto úkolu a mnoha ji-
ných vám mohou pomoci dobrovolní-
ci. Zjistěte, jak vybírat kvalitní dobrovol-
níky, jak s nimi pracovat a hlavně jakým 
způsobem si je udržet. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=231

Komunikace v krizových 
a zátěžových situacích 21. 2. 2012
Nevíte jak reagovat v situacích, kdy mu-
síme jednat s osobami, jejichž chování je 
mimo rámec standardní komunikace, s je-
dinci, jejichž motivace k činům mohou mít 
patologické rysy, ohrožují okolí či je samot-
né, nebo s osobami, které byly postiženy 
mimořádnou životní událostí? Právě ten-
to kurz vám vše objasní, zpřehlední způso-
by a možnosti vyjednávání. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=205

Odpovědnost 
ředitele obecně prospěšné 
společnosti (BRNO) 24. 2. 2012
Jak se vyhnout rizikům, která vyplývají 
z nové (značně zpřísněné) zákonné úpra-
vy odpovědnosti ředitele o.p.s.?  Petr 
Vít vám pomůže na tříhodinovém semi-
náři objasnit změny v zákoně a tak pře-
dejít možným rizikům. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=234

Nový občanský zákoník
 z pohledu obecně prospěšné 
společnosti (BRNO) 24. 2. 2012
Zorientujte se v nové právní úpravě! Sná-
ze pak najdete odpověď na otázku, zda zů-
stat obecně prospěšnou společností, nebo 
se raději stát podle nového OZ ústavem, 
případně nadací či nadačním fondem. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=235

Příprava projektů a psaní žádostí 
o grant, včetně strukturálních 
fondů EU 28. – 29. 2. 2012
„Chceme peníze!“ Ozývá se ze všech kou-
tů světa. Ale každý svého štěstí strůjce. 
Štěstí totiž přeje připraveným. S námi zís-
káte grant snadněji!
Kurz vám pomůže získat informace a do-
vednosti pro sestavování a přípravu zejmé-
na neinvestičních projektů financovaných 
ze strukturálních fondů EU. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=208

Jednejte s firmami – máte jim co 
nabídnout!  1. 3. 2012
Narovnejte záda a bradu sebevědomě 
vpřed. Nabízejte firmám to, co umíte. Ne-
choďte prosit.
Pomůžeme vám ujasnit si základní prin-
cipy jednání s firemními dárci, rozlišit fi-
remní fundraising od tele-marketingu. Při-
pravit se na osobní jednání s dárcem, zvý-
šit sebevědomí nutné pro návštěvu dár-
ce/sponzora a vyhodnocovat úspěšnost 
jednání s firemními dárci. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=209

Etika v neziskové organizaci 8. 3. 2012
Etika je jedním z nezbytných předpokla-
dů efektivního fungování každé nezisko-
vé organizace a jejího dalšího rozvoje. 
Proto si nastavte odpovídající etická pra-
vidla a zásady, o které se budete moci 
opřít v kritických situacích! Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=211

Kultura prezentačních materiálů 
projektu organizace – workshop 
12. 3. 2012
Webové stránky vaši organizaci příliš dob-
ře nereprezentují? Potřebujete zviditelnit 
projekt? Odhalte nedostatky prezentač-
ních materiálů vaší organizace. Poraďte 
se s odborníky a to i z komerční sféry. Po-
radí vám jak zvýšit šanci na zahájení spo-
lupráce s firemními dárci. Bližší informa-
ce: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=233

Projektové řízení 15. 3. 2012
Získali jste dotace na projekt od Evrop-
ského sociálního fondu? Gratulujeme! Ale 
jste na nastávající situaci dobře připrave-
ni? Získejte prostřednictvím kurzu přehled 
o finančním řízení projektu, jeho doku-
mentaci, anebo jeho publicitě. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=213

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? 

Co se potřebujete dozvědět nejvíce? Návrhy zasílejte poštou 

na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 

Praha 1 (dopis označte heslem KURZY) nebo e-mailem na 

adresu: zpravodaj@neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=203
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=207
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=222
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=223
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=204
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=231
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=205
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=234
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=235
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=208
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=209
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=211
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=2&ACT=kurz_detail&idkurzu=233
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=3&ACT=kurz_detail&idkurzu=213
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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Nejvýznamnější dárci:

Granty 2012

Kompletní informace 
o grantových programech naleznete 

na www.nadaceokd.cz
www.facebook.com/NadaceOKD

http://www.nadaceokd.cz
http://www.facebook.com/NadaceOKD
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kalendář akcí
Zimní lyžařské tábory 2012 i pro 
nelyžaře
Kdy: 5. 2. – 11. 2. 2012
Kde: Kořenov-Příchovice
Pořadatel: Kazimírka
Zimní tábor je tu především pro zá-
bavu a relaxaci dětí. Zimní přírodu si 
tedy mohou užít nejen lyžaři, snow-
boardisti, ale také děti, které lyžovat 
neumí nebo nechtějí. Pro děti je při-
praven během zimního tábora bo-
hatý program na celý týden. Bude-
me lyžovat, bobovat, stavět sněhu-
láky, hrát hry a soutěžit. Letos opět 
pojedeme do malebného horského 
střediska Kořenov – Příchovice na 
rozhraní západních Krkonoš a Jizer-
ských hor. V hotelu Kořínek máme 
k dispozici pro náš zimní tábor čtyř-
lůžkové pokoje s vlastní koupel-
nou a sociálním zařízením. Pokoje 
a společenská místnost je v odděle-
né části hotelu, což zaručuje neru-
šené soukromí pouze pro náš zimní 
tábor. Cena zimního tábora zahrnu-
je: ubytování, stravu 5x denně, pit-
ný režim, dopravu autobusem z Pra-
hy a zpět, nepřetržitý dohled vedou-
cích a táborového zdravotníka. Ly-
žování během tábora bude probíhat 
v nedalekém lyžařském středisku 
Rejdice, nebo U čápa dle aktuálních 
podmínek. Lyžařské areály jsou vy-
baveny sedačkovou lanovkou i kla-
sickými vleky. Sjezdové tratě jsou 
vhodné jak pro začátečníky, tak pro 
pokročilejší lyžaře, a tak si náš zimní 
tábor užije opravdu každý.
Více informací: http://www.kazi-
mirka.cz 

Kurz sebeobrany pro veřejnost
Kdy: 17. 2. – 19. 2. 2012
Kde: Havlíčkův Brod
Pořadatel: dojo Havlíčkův Brod
Kurz sebeobrany pro každého – 
vhodné pro ženy a muže od 15ti 
let bez ohledu na věk, tělesné dis-
pozice a fyzické schopnosti. Pro-
gram: základní techniky - bloky, 
údery, kopy, podmety atd.; nácvik 
technik do úderových terčů; obrany 
proti různým druhům úchopů, drže-
ní, úderům a kopům; průpravné cvi-
čení připravující na reálné situace; 
nácvik obrany proti útočníkovi (fi-
gurant - simulující reálné napade-
ní); využití běžných předmětů jako 
improvizovaných zbraní k obraně; 
prevence, předcházení a chování 
v nebezpečných situacích; strečink 
(protahování pohybového aparátu); 
právní aspekty pro sebeobranu.
Více informací: http://www.shu-
ri-te.cz

Praktický interaktivní seminář
Kdy: 20. 2. – 21. 2. 2012
Kde: Univerzitní centrum Telč
Pořadatel: Poradna pro občanství/
Občanská a lidská práva
Praktický interaktivní seminář ke 
zvyšování informovanosti v oblasti 
ochrany před diskriminací a prosa-

zování rovnosti pro organizace ob-
čanské společnosti 
Více informací: http://www.porad-
na-prava.cz

Víkend o zpětné vazbě
Kdy: 24. 2. 2012 19:00 
– 26. 2. 2012 13:00
Kde: Praha 8
Pořadatel: Užitečný život
Seminář je zaměřen formou zážit-
kové pedagogiky na netradiční „vý-
uku“ zpětné vazby (review, reflexe). 
Soustředíme se na: vedení skupiny 
při společné diskusi – vedení zpět-
novazebního procesu, pozice ve-
doucího, jeho kompetence a mož-
nosti; základy zpětnovazebního pro-
cesu – rozbor vedení zpětné vazby 
na jednotlivé kroky, základní cha-
rakteristiky, hledání klíčových oka-
mžiků v aktivitě i v průběhu vlastní-
ho hovoru; typy intervencí a otázek. 
Nenabízíme schémata a postupy, 
ty poskytnou efektivněji knihy. Na-
bízíme možnost naučit se: všímat si 
toho, co se ve skupině děje, umět 
reagovat na to, co se ve skupině 
děje, dávat to vše do kontextu s cíli, 
kterých chce skupina nebo její ve-
doucí dosáhnout. Náplní semináře 
bude přímé zkoušení vedení zpět-
novazebního procesu pod supervi-
zí, sebezkušenostní techniky zamě-
řené na práci s cílem ve skupině, na 
pozorování skupiny a na intervence 
a otázky. Důležitou součástí budou 
i společné diskuse a vzájemná vý-
měna zkušeností. Určeno pro pra-
covníky a dobrovolníky v nezisko-
vých organizacích, pro pedagogy, 
studenty humanitních oborů, pro 
zkušené i pro začátečníky na poli 
zpětné vazby Kurzy zpětné vazby 
a reflexe pořádáme již přes deset 
let. Prošly jimi desítky lidí a každým 
rokem je upravujeme o nové po-
znatky. 
Více informací: http://www.uzi-
tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-
zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-
SESSID=5a6924f2238b10ece1f-
24219df46dacd 

Česko hledá budoucnost
Kdy: 7. 2. 2012
Kde: Dům VTS, Praha 1, Novotné-
ho lávka
Pořadatel: Společnost pro trvale 
udržitelný život (STUŽ)
Zveme členy STUŽ i veřejnost na 
besedu s odborníky, kteří mají co 
říci k projektu o. s. Glopolis a obec-
ně k tématu „ČESKO HLEDÁ BU-
DOUCNOST“.
Úmrtí dramatika, myslitele a politi-
ka, bývalého prvního polistopado-
vého presidenta ČSFR a ČR Václava 
Havla nám všem znovu připomnělo, 
že nejen pragmatickou každodenní 
politikou a ekonomikou živ jest člo-
věk, že zdánlivě neuskutečnitelné 
a fantastické vize jednotlivce nebo 
malé skupiny lidí, založené na du-

chovních hodnotách, pravdě a mo-
rálce, se mohou prosadit, pokud re-
zonují s náladou a potřebou společ-
nosti a podaří se pro ně získat vět-
šinu občanů i proti vůli právě vlád-
noucích politiků.
O potřebě dlouhodobějších vizí, ob-
čanské angažovanosti, společen-
ském a politickém klimatu v zemi, 
o ekonomických a mezinárodních 
souvislostech možného dalšího 
vývoje v ČR, v Evropě a ve světě, 
o nutnosti potírání korupce a ob-
novy morálních základů směřování 
společnosti vystoupí v panelu a bu-
dou s vámi besedovat Mgr. Ondřej 
Liška, vedoucí projektu „Česko hle-
dá budoucnost“ o. s. Glopolis Praha; 
Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, PhD., 
z Fakulty sociálních studií Masary-
kovy univerzity v Brně; zpravodaj 
projektu, Petr Janský, MSc. z Fakul-
ty sociálních věd Univerzity Karlo-
vy v Praze; zpravodaj projektu, Prof. 
PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. 
z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze; člen poradní sku-
piny projektu, Prof. PhDr. Vladimí-
ra Dvořáková, CSc., vedoucí Kated-
ry politologie Vysoké školy ekono-
mické v Praze. Panelisty představí 
a besedu bude moderovat Ing. 

arch. Martin Říha, místopředseda 
STUŽ. Vstup volný!
Více informací http://www.stuz.cz

Pasivní domy - seminář ve Zlíně
Kdy: 9. 2. 2012
Kde: Střední průmyslová škola Zlín
Pořadatel: ZO ČSOP Veronica, Cen-
trum Veronica Hostětín
Seminář pro všechny, kteří se zají-
mají o úspory energií nebo uvažují 
o stavbě či rekonstrukci domu 
a chtějí výrazně snížit náklady na 
vytápění. Chcete vědět, co jsou to 
pasivní domy a na co se při stavbě 
zaměřit? Jaké jsou nové trendy ve 
stavebnictví? Zajímáte se o stavění 
z přírodních materiálů? Tato a další 
témata s Vámi budou probírat lekto-
ři našeho semináře 9. února 2012 
ve Zlíně. Seminář je pořádán za fi-
nanční podpory SFŽP a MŽP jako 
součást projektu Síť center pasivní-
ho domu. Účast je pro širokou ve-
řejnost ZDARMA. Na seminář se 
prosím předem přihlaste na adrese: 
e-mail: katerina.fojtu@veronica.cz, 
tel.572 630 670.
Více informací http://hostetin.veroni-
ca.cz/408/planovane_akce/916  

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

Získejte kvalifi kaci v oblasti supervize 
v sociálních službách!

Akreditace MPSV ČR 2010/0604-PC/SP/VP

CO VÁM KURZ PŘINESE?
• komplexní přehled v oblasti supervize v sociálních službách
• supervizorské dovednosti pro vedení individuálních 
 a skupinových supervizí v sociálních službách
• zlepšení manažerských dovedností a schopností vést lidi
• nové kontakty a zkušenosti
• osvědčení o absolvování vzdělávání zvyšující kvalifi kaci

CO VÁS NAUČÍME?
• rozumět řízení a provozování sociálních služeb v kontextu potřeb klientů i 
 poskytovatelů
• poskytovat supervizi v sociálních službách
• sebezkušenost a lepší porozumění vlastním motivům pro práci 
 v pomáhajících profesí
• vést a motivovat týmy

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
• kurz probíhá v Praze (mimo prvního a posledního bloku) 
 v období únor – prosinec 2012 
• 11 dvoudenních až čtyřdenních modulů (program je k dispozici 
 na www.neziskovky.cz)
• jedenkrát až dvakrát měsíčně
• intenzivní výuka provázaná s praktickými tréninky 

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ?
• sociální pracovník s minimálně VOŠ nebo VŠ vzděláním 
 (doložené  kopií diplomu)
• 2 roky praxe v přímé práci s klienty doložené profesním CV 
 s uvedením pracovních pozic
• 1 rok praxe s vedením týmu (min. 3 lidi)
• po celou dobu výcviku možnost realizovat tréninkovou 
 supervizi
• motivační dopis (max. 1 A4)

NOVINKA – kurz probíhá ve dnech pátek a sobota, případně středa, čtvrtek, pátek, sobota.
Poplatek za jednoho účastníka činí 32 000 Kč.  Cena kurzu zahrnuje 256 hodin výuky, 
pracovní materiály, náklady na dva pobyty mimo Prahu. 
V případě vašeho zájmu se přihlaste na našich webových stránkách www.neziskovky.cz. 

Uzávěrka přihlášek je 20. února 2012. 

http://www.kazimirka.cz
http://www.shuri-te.cz
http://www.poradna-prava.cz
http://www.uzitecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHPSESSID=5a6924f2238b10ece1f24219df46dacd
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/916
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.uzi-tecny-zivot.cz/?text=168-cilena-zpetna-vazba-24-26-2-2012&PHP-SESSID=5a6924f2238b10ece1f-24219df46dacd
http://www.stuz.cz
mailto:katerina.fojtu@veronica.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
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Řekněte si, jak má vypadat neziskový sektor ČR v budoucnosti
Již v blízké budoucnosti čekají neziskové organizace podstatné změny, vyplývající z nového občanského zákoníku a další legislativy, která na něj 
bude navazovat. Do značné míry bude záviset na nás zástupcích neziskových organizacích, jak bude tato navazující legislativa vypadat, do jaké 
míry bude vycházet vstříc našim potřebám, a jaké výhody a povinnosti nám přinese. Bude však třeba dosáhnout co nejširšího konsenzu 
a za neziskový sektor zformulovat dostatečně reprezentativní stanoviska, která bude možné předložit zákonodárcům a zainteresovaným 
stáním orgánům.

Na 7. národní všeoborové konferen-
ci NNO, kterou v březnu 2010 pořáda-
la Asociace nestátních neziskových or-
ganizací (ANNO), vznikla pracovní sku-
pina NNO. Ta je otevřena zástupcům 
všech neziskových organizací a v sou-
časné době začíná diskutovat stano-
viska, která budou předložena tvůrcům 
a schvalovatelům nové právní normy 
ošetřující veřejnou prospěšnost.

Vyzýváme Vás k aktivní účasti v pra-
covní skupině a jejích tématických pod-
skupinách. Celá tato aktivita může při-
nést smysluplné výsledky pouze v pří-
padě, že se budou scházet zástupci ne-

ziskových organizací, kteří reprezentu-
jí celou škálu názorů na fungování ne-
ziskového sektoru a veřejnou prospěš-
nost. Pokud Vám není lhostejný další 
vývoj neziskového sektoru, ve kterém 
budete nadále působit, zapojte se do 
diskuse a reprezentujte názor svojí or-
ganizace. 

Pracovní skupina NNO vytvořila 5 te-
matických podskupin, do nichž můžete 
vyslat svého zástupce:
Vize neziskového sektoru 
Koordinátor: Petr Bergmann, 
e-mail: petr.bergmann@volny.cz
Metodika projednávání v kraj-
ských a oborových sítích NNO

Koordinátorka: Hana Vlčková, e-mail: 
hana.vlckova@quick.cz
Veřejný rejstřík právnických osob 
a zápis veřejné prospěšnosti do něj
Koordinátorka: Júlia Sokolovičová, 
e-mail: julia.sokolovicova@zelenykruh.cz
Ekonomické a finanční aspek-
ty činnosti NNO (daně, poplatky, 
dary, účetnictví, finanční předpi-
sy, výhody a povinnosti NNO atd.)
Koordinátor: Ivo Kaplán, e-mail: kaplan.
ivo@post.cz 
Dobrovolnictví (včetně vypracování 
manuálu pro dobrovolnictví v praxi)
Koordinátor: Aleš Sedláček, e-mail: 
ales.sedlacek@crdm.cz

Pracovní skupina NNO vyzývá zájem-
ce o práci v tematických podskupinách, 
aby se přihlásili co nejdříve v kanceláři 
Asociace NNO v ČR (e-mail: asociacen-
no@seznam.cz) a zapojili se do práce 
podskupiny prostřednictvím jejího ko-
ordinátora.

Za Asociaci veřejně prospěšných or-
ganizací se bude diskusí účastnit Ma-
rek Šedivý (tématická podskupina 
1 a 4) a Aleš Mrázek (tématická pod-
skupina  1 a 3). Věříme, že se k nám při-
pojí i další neziskové organizace přede-
vším členové AVPO a potvrdí tak smysl 
asociace, ve které jsou členem.

Marek Šedivý, Aleš Mrázek, AVPO

Daňové výhody pro dárce v Evropě a USA
Většina členských států Evropské unie poskytuje dárcům, kteří dali dar neziskové organizaci či charitativní organizaci 
daňovou úlevu z daně z příjmů. V níže uvedené tabulce je stručně uveden rozsah daňové pobídky pro dárce 
(jednotlivec, společnost) ve vybraných členských státech EU a USA.

Daňové pobídky pro dárce neziskovým či charitativním organizacím (ke stavu 1. ledna 2010)

JEDNOTLIVEC
ČESKÁ REPUBLIKA
Od základu daně z příjmů lze odečíst 
hodnotu darů, pokud úhrnná hodno-
ta darů ve zdaňovacím období přesáh-
ne 2 % ze základu daně anebo činí ales-
poň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 
10 % ze základu daně.
BELGIE
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů až do výše 10 % celkových čis-
tých příjmů, nejvýše však 250 tis. EUR.
FINSKO
Žádná daňová pobídka se dárcům na odpo-
čet základu daně z příjmů za dary nezisko-
vým organizacím neposkytuje.
FRANCIE
Od základu daně z příjmů lze odečíst až 
40 % hodnoty darů.
NĚMECKO
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů až do výše 5 % základu daně 
z příjmů.
V případě darů vědecké, charitativní či kul-
turní organizaci a za předpokladu, že dar je 
uznán jako zvláštní podpora může se ode-
číst od základu daně z příjmů hodnota darů 
až do výše10 % základu daně z příjmů.
ITÁLIE
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů až do výše 2 % základu daně 
z příjmů.
NIZOZEMSKO
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů, která je vyšší než 1 % hrubého 
příjmu nebo 54 EUR a nižší než 10 % hru-
bého příjmu.
ŠPANĚLSKO
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů až do výše 10 % základu daně 
z příjmů.
ŠVÉDSKO
Žádná daňová pobídka
SLOVENSKO
Žádná daňová pobídka.
Možnost daňové asignace až do výše 2 % 
zaplacené daně z příjmů.

ESTONSKO
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů až do výše 5 % zdanitelných pří-
jmů.
MAĎARSKO
Sleva na dani z příjmů ve výši 30 % hod-
noty darů. Sleva na dani může činit nejvý-
še 50 000 HUF a v případě darů pro vy-
jmenované organizace může sleva činit až 
100 000 HUF.
POLSKO
Od základu daně z příjmů lze odečíst hod-
notu darů až do výše 6 % zdanitelných pří-
jmů.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Daňová úleva u osobní důchodové daně 
pro dárce, kteří poskytli finanční dar/dary 
registrované charitativní organizaci u HM 
Revenue Customs (daňový úřad Spojené-
ho království).
Pro dárce není stanoven strop (limit) pro 
daňový odpočet u osobní důchodové 
daně.
Dárce má nárok na odpočet daně z příjmů 
připadající na „hrubou hodnotu darů“.
Osvobození od daně dědické, která je uva-
lena  na dědictví (majetek), které dědic vě-
nuje registrované charitativní organizaci.
USA
U federální daně z příjmů jsou finanční 
dary pro vyjmenované charitativní orga-
nizace  odpočitatelnou položkou od hru-
bých příjmů.
Možnost odpočtu finančních darů až do 
výše 50 % upraveného hrubého příjmu 
ve zdaňovacím období. V případě darová-
ní majetku se odečítá buď tržní hodnota, 
nebo upravená základní hodnota majetku, 
a to ta, která je nižší.

SPOLEČNOST (FIRMA)
ČESKÁ REPUBLIKA
Od sníženého základu daně z příjmů lze odečíst 
hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 
2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze sní-
ženého základu daně.
BELGIE
Od základu daně z příjmů lze odečíst částku darů až 
do 5 % hrubého příjmu, nejvýše však 500 tis. 
EUR.
FINSKO
Daňově uznatelné jsou dary, pokud úhrnná 
hodnota darů je mezi 840 a 25 000 EUR za rok.
FRANCIE
Daňově uznatelná je hodnota darů až do výše 
3 % obratu.
NĚMECKO
Daňově uznatelná je hodnota darů až do výše 
0,2 % ze součtu obratu a platů.
ITÁLIE
Od základu daně z příjmů lze odečíst hodnotu 
darů až do výše 2 % základu daně z příjmů.
NIZOZEMSKO
Odečíst lze hodnotu darů za předpokladu, že hod-
nota daru přesahuje 227 EUR. Za zdaňovací ob-
dobí lze odečíst celkovou hodnotu darů až do 
výše 6 % ročního zdanitelného zisku.
ŠPANĚLSKO
Od základu daně z příjmů lze odečíst hodnotu 
darů až do výše 10 % základu daně z příjmů nebo 
do 0,1 % obratu.
ŠVÉDSKO
Žádná daňová pobídka
SLOVENSKO
Žádná daňová pobídka.
Možnost daňové asignace až do výše 2 % zapla-
cené daně z příjmů.
ESTONSKO
Odpočet hodnoty darů ze zdanitelných příjmů až 
do výše nepřesahující jednu z následujících mez-
ních hodnot:
3 % z částky plateb podléhající sociální dani ze 
strany poplatníka v průběhu zdaňovacího kalen-
dářního roku;
10 % ze zisku za poslední finanční rok.
MAĎARSKO
Lze odečíst hodnotu darů až do výše 20 % zisku 

před zdaněním.
V případě darů pro vyjmenované organiza-
ce je odečet hodnoty darů ve výši 150 % 
darů až do výše 20 % zisku před zdaněním.
Dary a dary pro vyjmenované organizace 
lze kombinovat, lze odečíst až 25 % zisku 
před zdaněním.
V případě dlouhodobého poskytování darů, 
čímž se rozumí stejná nebo větší hodnota 
darů po dobu alespoň 4 let, lze odečíst dal-
ších 20 % z darů každý rok.
POLSKO
Lze odečíst hodnotu darů až do výše 
10 % zdanitelného základu pro daň z pří-
jmů v případě, že dary byly poskytnuty or-
ganizacím jejichž aktivity zahrnují charita-
tivní činnost, náboženské vyznání, ochranu 
životního prostředí, požární ochranu, inves-
tice do bydlení a místní samosprávu.
Lze odečíst hodnotu darů až do výše do 
15 % zdanitelného základu pro daň z pří-
jmů v případě, že dary byly poskytnuty or-
ganizacím jejichž aktivity se týkají oblasti 
vědy, školství, kultury, sportu, cvičení, reha-
bilitace, zdravotní a sociální péče a podpo-
ry infrastruktury ve venkovských oblastech.
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Daňová úleva u daně ze zisků korporací pro 
společnosti (firmy), které poskytli finanč-
ní dar registrované charitativní organizaci 
u HM Revenue Customs.
Finanční dary jsou odpočitatelnou polož-
kou od celkového zisku společnosti před 
zdaněním.
Celková výše odpočtu je omezena na část-
ku, která snižuje celkový zisk společnos-
ti před zdaněním za zdaňované období 
k nule.
USA
Od základu federální daně z příjmů lze ode-
číst částku darů až do 10 % zdanitelného 
příjmu. V případě, že hodnota darů přesa-
huje 10 % zdanitelného příjmu za daňové 
období, lze neuplatněnou část přenášet do 
příštích daňových období, maximálně po 
dobu pěti let.

Zdroj: Parlamentní institut, 2011

Zdroj: Parlamentní institut, 2011

mailto:petr.bergmann@volny.cz
mailto:hana.vlckova@quick.cz
mailto:julia.sokolovicova@zelenykruh.cz
mailto:ivo@post.cz
mailto:ales.sedlacek@crdm.cz
mailto:e-mail:asociacen-no@seznam.cz
mailto:e-mail:asociacen-no@seznam.cz
mailto:e-mail:asociacen-no@seznam.cz
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Komunika-
ce = zde do-
rozumívání, 
domlouvá-

ní se s druhou stranou, po-
mocí jistého kódu. Nejčas-
tější formou bývá mluvená 
řeč nebo psané písmo.
Strategie = cesty, možnos-
ti, jak věc řešit.
Neverbální signál = jeden 
z prostředku neslovní (ne-
verbální komunikace), sig-
nál takzvané „řeči těla“, 
který však příjemce musí 
znát, aby jej pochopil.

Paralingvistika = věda 
zkoumající zvukovou strán-
ku jazyka, tedy vše, co sou-
visí s hlasem (intonace, 
melodie, tempo atd.). Stojí 
na přechodu mezi verbální 
a neverbální komunikací. 
Vizuály = názorné pomůc-
ky, které zaujmou zejména 
lidi citlivé na zrakové pod-
něty, záměrně používané 
pro získání pozornosti.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Jaro Křivohlavý, náš přední psycholog, 
užívá motto: „Communicare est multum 
dare.“ – „Komunikovat znamená mnoho 
dávat.“ Abychom dávali moudře, je dobré 
zachovávat některé zásady, nad kterými 
se společně zamyslíme. Napřed nad pre-
vencí komunikačních problémů a poté 
nad vhodným chováním v komunikaci. 
Teoretik managementu Jiří Plamínek má 
za to, že existují tři základní komunikační 
strategie: 1. Vztah rovnováhy a stability, 
2. Vztah pozice a zájmu, 3. Vztah sporu 
a problému.
Tyto strategie se projevují v našem cho-
vání a podle toho, jak s nimi zacházíme, 
jsme více či méně úspěšní. Jejich dodržo-
vání je výbornou prevencí nejrůznějších 
komunikačních potíží či zádrhelů.
Složité? – Tak si to probereme podrobněji.

1. Vztah rovnováhy a stability
Rovnováha je stav, stabilita je proces. Vší-
mejte si toho, zda ve vašich vztazích je 
dosti „rovnovážných momentů“ – zda vy 
i druhá strana vkládáte do vztahu (osobní-
ho či pracovního) srovnatelně kvalitní in-
vestice (čas, péči, lásku, zájem či v práci 
invenci, peníze, ochotu, dobré vztahy…). 
Pokud je situace vyrovnaná, je vztah sta-
bilní. Pracovní či osobní.

2. Vztah pozice a zájmu
Pozice je reakce (první odpověď, často 
vzteklá či hádavá), zájem používá otázku. 
Než zareagujete, napřed se zeptejte. Do-
stanete více informací, srovnáte si myš-
lenky, odpovíte klidněji – a možná zjistíte, 
že druhé straně jde ve skutečnosti o něco 
jiného než řekl/a. Dobrý komunikátor/ka  
se hodně ptá. 

3. Vztah sporu a problému
Co se vám řeší lépe? Většina lidí řekne, že 
problém. A proč? Protože je konkrétněj-
ší. Spor je personifikovaný problém. Řeší 
člověka, nikoliv věcnou podstatu. Tak-
že se pak dohadujeme, kdo má ty správ-
né názory na výchovu dětí, která politic-
ká strana to s voliči myslí lépe, kdo je víc 
v právu, případně kdo je víc praštěný. 
Skutečnosti neřešitelné.
Kdežto problém řeší konkrétní záležitosti. 
Většinou podle základních novinářských 
otázek: co, kdo, kde, kdy, jak, kolik – nebo-
li přináší konkrétní výstupy. Výstup nemu-
sí nutně znamenat řešení! Ale věta: „Teď 
to nebudeme řešit, vrátíme se k tomu ve-
čer.“, je rozhodně výstup a může přinést 
v důsledku velmi kvalitní řešení! Převáděj-
te spory na problémy.
A teď několik doporučení, jak se chovat, 
když komunikujete s druhým člověkem. 
Posaďte svého komunikačního partnera 
(sezení je „bezpečnější“ komunikační pr-
vek než stání, uklidňuje). 
Oslovujte komunikačního partnera jmé-
nem (na začátku a na konci jednání, dob-
ré je i při „přesvědčovacích partiích rozho-
voru“ – kde vytváříte tlak). 
Vnímejte neverbální signály – u druhé-
ho i u sebe (vizuální kontakt, mimiku 
obličeje, podání ruky, vzdálenost, hlas, 

paralingvistiku, vůni atd.). 
Získávejte si pozornost (otevřenými ges-
ty – jsou vidět dlaně, melodickým hlasem 
s měnící se intonací, střídáním sezení 
a stání, pokud to při jednání jde, mluvte 
„do očí“ partnera).
Nechte druhého mluvit, nepřerušujte. Po-
kud to ale jinak nejde, přerušte druhého 
„diplomaticky“(souhrnem toho, co řekl, 
při tom, když se nadechuje, po ukončení 
myšlenky, otázkou k věci apod.)
Aktivně naslouchejte a projevujte zájem 
(psaním poznámek, otázkami, přikyvová-
ním).
Neřešte všechno hned (nechte si čas na 
rozmyšlenou, jděte se projít, udělejte si 
poznámku a během psaní rozmyslete od-
pověď).
Neváhejte požádat o pomoc, jestliže je si-
tuace nad vaše možnosti (člena rodiny, 
experta na danou problematiku, partne-
ra/ku).
Mějte po ruce podklady (materiály, data, 
obrázky, grafy – „vizuály“ lidi snáze pře-
svědčí než pouze mluvené slovo!). Pova-
žujte prosím tyto úvahy za jakési pomoc-
níky na cestách komunikace. 

PAEDDR. OLGA MEDLÍKOVÁ

LEKTOR NEZISKOVEK.CZ

Komunikace v rodině 
a zaměstnání

Olga Medlíková se narodila roku 
1959 a v současné době pracu-
je jako lektorka, konzultantka 
a moderátorka veřejných akcí. Ab-
solvovala Pedagogickou fakultu 
v Ústí nad Labem a ještě prošla 
kurzy dramatické výchovy, faci-
litace, mediace a manažerských 
dovedností. Od roku 1996 pracu-
je jako soukromá lektorka a kon-
zultantka. Zaměřuje se na výcvik 
managementu, pracuje na pro-
jektech v oblasti neziskové sféry 
a státní správy. Specializuje se 
na trénink mluvčích, argumentaci 
a rétoriku. Je autorkou a spoluau-
torkou knih z oblasti managemen-
tu a sociálních dovedností, pravi-
delně přispívá do řady odborných 
periodik.

Komunikace je nepřetržitý, mnohostranný a nikdy nekončící proud informací. 
Komunikujeme doma, při výběrovém pohovoru, při hře s dítětem, na nákupu, při 
řešení obtížné pracovní situace i při oslavě narozenin.

slov
níček

Rekvalifi kační kurz
Lektor

CO VÁM KURZ PŘINESE?
• ucelený přehled o práci lektora
• příležitost začít podnikat jako lektor
• seznámení s metodikou a didaktikou lektorské práce
• nové kontakty a zkušenosti
• osvědčení o rekvalifi kaci
• 
JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
• kurz proběhne v období únor – červen 2012
• 7 dvoudenních až třídenních modulů (program je k dispozici na www.neziskovky.cz)
• jedenkrát až dvakrát měsíčně
• intenzivní výuka provázená praktickými tréninky

CO VÁS NAUČÍME?
• naplánovat a realizovat vzdělávací akce
• prezentační dovednosti
• rétoriku a hlasovou techniku
• práci s pamětí
• kreativní techniky a práci se skupinami
• základy facilitace a koučování
• připravit a vést workshop

Účastnický poplatek činí 23 500,- Kč, včetně DPH. 

Cena kurzu zahrnuje 104 výukových hodin, pracovní materiály a občerstvení.

V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu vzdelavani@neziskovky.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 10. února 2012

Bližší informace o kurzu včetně přihlášky naleznete na: http://www.neziskovky.cz/kurzy

http://www.neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy
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17. 2. 2012 Ministerstvo pro místní roz-

voj, Odbor podpory bydlení

Dotační program Podpora bydlení 2012

Oblast podpory: sociální/zdravotní/huma-
nitární, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.
aspx?id_prog=3241
Kontakt: pejhan@mmr.cz; +420 224 
861575
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 11015 
Praha 1

31.3.2012 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 

Havlové

Obyčejný život

Oblast podpory: sociální/zdravotní/hu-
manitární
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.
aspx?id_prog=1056
Kontakt: 224 217 082 (fax); 224 217 083; 

kvasnickova@vdv.cz
Adresa: Senovážné náměstí 2, 111 21 Praha 1

průběžná uzávěrka

Nadační fond J&T

Oblast podpory: sociální/zdravotní/hu-
manitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.
aspx?id_prog=1773
Kontakt: 221 710 374; 221 710 330 (fax)
Adresa: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8
průběžná uzávěrka

Nadační fond Umění doprovázet

Oblast podpory: sociální/zdravotní/huma-
nitární, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.
aspx?id_prog=2250
Kontakt: 313 572 669; 739 227 306; info@
umenidoprovazet.cz
Adresa: Rabasova 730, 271 01 Nové Stra-
šecí

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů včetně informací o datech 

uzávěrek nabízíme v Grantovém kalendáři, jehož předplatné činí pro rok 2012 655,- Kč (včetně DPH) 

a jehož objednávkový formulář najedete na: 

http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

Pracovní poměr, 
zkušební doba

Do pracovního poměru jsme 
přijali za-
městnan-
ce, pracov-
ní smlou-
vu má na 
dobu neu-
rčitou, se 
zkušební 
dobou na 
tři měsí-
ce. Jak to 
bude vypadat se zkušební do-
bou, pokud tento zaměstnanec 
nastoupí na nemocenskou ve 
zkušební době? Máme na mys-
li, zda se zkušební doba v tomto 
případě prodlužuje o dobu, kdy 
byl zaměstnanec v pracovní ne-
schopnosti?

Odpověď:
Podle § 35 odst. 2 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, se 
o dobu překážek v práci, pro kte-
ré zaměstnanec nekoná práci 
v průběhu zkušební doby, zku-
šební doba prodlužuje. Pře-
kážkou v práci může být kro-
mě dočasné pracovní neschop-

nosti a např. mateřská do-
volená a rodičovská dovole-
ná. Pak se může stát, že se 
zkušební doba prodlužuje 

i o něko-
lik let, po-
kud se 
zaměst-
nancem 
zaměst-
navatel 
nezruší 
pracov-
ní poměr 
v této 

zkušební době. Na zrušení pra-
covního poměru ve zkušeb-
ní době se nevztahuje zákaz 
výpovědi (nejedná se o výpo-
věď), zaměstnavatel tedy může 
pracovní poměr ve zkušeb-
ní době zrušit i s těhotnou za-
městnankyní, se zaměstnan-
kyní na mateřské dovolené 
a se zaměstnankyní nebo za-
městnancem na rodičovské do-
volené. Zaměstnavatel však ne-
může ve zkušební době zrušit 
pracovní poměr v době prvních 
14 (21) kalendářních dnů trvání 
dočasné pracovní neschopnosti 
(karantény) zaměstnance.

MGR. JIŘÍ KLAUS, 
DOTAZ Č. 1158/11

po
radna Vaše dotazy

partner rubriky

Jaké interní předpisy 
by mělaq mít 
nezisková organizace
Vážení čtenáři, 
pro lednové číslo jsme se po dopo-
ručení redakční rady Neziskovek.cz 
rozhodli věnovat další z oblastí, je-
jíž zpracování by mělo být podstat-
né pro nastavení chodu Vaší nezis-
kové organizace a mělo by podstat-
ně přispět k dobudování vnitřní in-
frastruktury organizace. Budeme se 
věnovat přehledu interních směrnic, 
jaké by Vaše nezisková organizace 
měla mít zpracované. Tyto předpi-
sy jsou občas i součástí žádostí o fi-
nanční prostředky, případně mohou 
být vyžadovány auditorem při kont-
role stavu hospodaření. Samozřej-
mě reflektujeme fakt, že v drtivé vět-
šině organizací (i obchodních spo-
lečností) tyto předpisy fakticky chy-
bí, právě proto přinášíme tuto „son-
du“ do často chybně opomíjené pro-
blematiky. Nejprve se věnujme vý-
čtu směrnic povinných, následně 
vyjmenujeme směrnice sic dobro-
volné, přesto je považujeme za do-
sti podstatné:

Účtový rozvrh – Na podkladě směr-
né účtové osnovy dle zákona o účet-
nictví č.563/1991 Sb. jsou účet-
ní jednotky povinny sestavit účto-
vý rozvrh, v němž uvedou účty po-
třebné k zaúčtování všech účetních 
případů a k sestavení účetní závěr-
ky. Účtový rozvrh sestavují účetní 
jednotky pro každé účetní období. 
V průběhu účetního období je mož-
no účtový rozvrh doplňovat. Pokud 
nedochází k prvnímu dni účetního 
období ke změně účtového rozvrhu 
platného v předcházejícím období, 
postupuje účetní jednotka dle toho-
to rozvrhu i v následujícím účetním 
období.

Odpisový plán – je vyžado-
ván dle §28 zákona o účetnictví 
č 563/1991 Sb. u účetní jednotky, 
které mají vlastnické nebo jiné prá-
vo k majetku, anebo které hospo-
daří s majetkem státu, o něm účtují 
a odpisují v souladu s účetními me-
todami. Tyto účetní jednotky jsou 
povinny sestavovat odpisový plán, 
na jehož podkladě provádějí odpi-
sování majetku v průběhu jeho po-
užívání. Uvedený majetek se odpisu-
je jen do výše jeho ocenění v účet-
nictví. Na základě odpisového plánu 
se odepisuje dlouhodobý nehmotný 
a hmotný majetek prostřednictvím 
účetních odpisů, které stanoví účet-
ní jednotka podle zákona. Účetní od-
pisy se počítají z ceny, za kterou je 
dlouhodobý nehmotný nebo hmot-
ný majetek oceněn v účetnictví, 
a to do její výše. Sazby účetních od-
pisů si stanoví účetní jednotka na-
příklad z hlediska času, předpoklá-
dané doby upotřebitelnosti nebo 
také ve vztahu k účelu použití (např. 
u dopravních prostředků).

Podpisové záznamy – dle §33a zá-
kona o účetnictví č 563/1991 sta-
noví účetní jednotka vnitřním před-

pisem oprávně-
ní, povinnosti 
a odpovědnost 
osob v účetní 
jednotce, vzta-
hující se k připo-
jování podpiso-
vého záznamu 
nebo identifikač-
ního záznamu, a to takovým způso-
bem, aby bylo možno určit nezávisle 
na sobě odpovědnost jednotlivých 
osob za obsah účetního záznamu, 
ke kterému byly uvedené záznamy 
připojeny. Ve větších účetních jed-
notkách ještě vytvořit pravidla obě-
hu účetních dokladů

Časové rozlišení nákladů a výnosů  - 
zde by měla účetní jednotka vytvo-
řit vnitřní předpis, ve kterém budou 
uvedeny zejména případy ve kte-
rých nebude časové rozlišení použi-
to. Samozřejmě v souladu s účetní-
mi a daňovými předpisy.

Kurzové rozdíly, cizí měny – 
dle §24 zákona o účetnictví 
č 563/1991  pro účely ocenění ma-
jetku a závazků může účetní jednot-
ka použít přepočet cizí měny na čes-
kou měnu pevný kurs, kterým se ro-
zumí kurs stanovený vnitřním před-
pisem účetní jednotky na základě 
kursu devizového trhu vyhlášené-
ho Českou národní bankou, používa-
ný účetní jednotkou po předem sta-
novenou dobu. Stanovená doba ne-
smí přesáhnout účetní období. Jako 
kurs devizového trhu, na jehož zá-
kladě se pevný kurs stanoví, použi-
je účetní jednotka kurs devizového 
trhu vyhlášený Českou národní ban-
kou k prvnímu dni období, pro které 
je pevný kurs používán. Při používá-
ní pevného kursu může účetní jed-
notka tento kurs změnit svým vnitř-
ním předpisem i v průběhu stano-
vené doby. Dále by měla účetní jed-
notka stanovit druhy materiálu, kte-
ré budou účtovány rovnou do spo-
třeby bez účtování na sklad

Mezi ne sice povinné, ale dosti dů-
ležité vnitřní předpisy patří (pouze 
uvádíme pro přehlednost, bez bližší 
specifikace):

1. oceňování dlouhodobého majet-
ku, především stanovení finanční 
hranice pro zařazení samostatných 
movitých věcí,
2. oceňování zásob, způsob účtová-
ní zásob,
3. směrnice o inventarizaci

Samozřejmě že zmíněné listiny jsou 
doménou zejména auditorů, nicmé-
ně se domníváme, že jejich vytvoře-
ní není záležitostí neřešitelnou, nao-
pak spíše démonizovanou. S případ-
nými dotazy či konzultacemi k uve-
denému tématu (jakožto i všem 
předchozím a souvisejícím) se mů-
žete s důvěrou obrátit na naše pora-
denské informační středisko.

S POZDRAVEM,
JIŘÍ JAKOUBEK, ISM

Máte dotaz a nedaří se vám nalézt odpověď?
Neváhejte a obraťte se na nás!

Od příštího čísla Světa neziskovek máte jedinečnou možnost ovlivnit obsah 
rubriky Poradna.

Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu redaktor@neziskovky.cz, každý 
měsíc tři z nich vybereme a otiskneme i s odpovědí.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3241
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1056
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=1773
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2250
mailto:pejhan@mmr.cz
mailto:kvasnickova@vdv.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
mailto:redaktor@neziskovky.cz
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Bezpečný život, o.p.s. 
se zaměřuje na 

podporu cílových sku-
pin – seniorů a zdravotně 
znevýhodněných. Pro rok 
2012 jsme připravili řadu 
podpůrných programů, 
které se zaměřují na roz-
voj aktivního stáří. Progra-

my se týkají především rozšíření volnočasových 
aktivit pro seniory v partnerství s mladšími dob-
rovolníky, informační kampaně o bezpečnosti 
a zdravém životním stylu seniorů a rozvoj dobro-
volnictví seniorů. Společným cílem uvedených 
programů je zlepšovat komunikaci napříč gene-
racemi a vytvářet mezigenerační přátelství.

MARTIN HAVRDA, 
BEZPEČNÝ ŽIVOT, O.P.S.

K dosažení nej-
efektivnějších

výsledků Evropské-
ho roku 2012 bude-
me klást důraz na spo-
lupráci s místní samo-
správou, nestátními or-
ganizacemi i s ústřední-
mi orgány státní sprá-

vy. Všichni tito aktéři se budou podílet na vy-
pracování nového Národního programu přípra-
vy na stárnutí na období let 2013 až 2017, kte-
rý se stane jedním z hlavních výstupů uvede-
ného roku. V průběhu roku dojde ke zmapová-
ní příkladů dobré praxe, které následně uveřejní-
me na webových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí (MPSV). Za účelem podpoře-
ní rozvoje zaměstnanosti starších osob se také 
MPSV rozhodlo realizovat individuální projekt 
z prostředků ESF.

JAN DOBEŠ, 
NÁMĚSTEK SEKCE PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

I když naše nadace 
nemá toto téma tzv. 

„ve štítu“, myslíme si, že 
si zaslouží pozornost. 
Každý rok pořádáme ve-
letrh neziskovek NGO 
Market, kde se snažíme 
představit veřejnosti ne-
ziskové organizace i té-

mata, která považujeme za důležitá pro naši 
společnost. Letos to bude právě aktivní stárnutí 
a mezigenerační solidarita. Hlavním cílem ve-
letrhu je představit práci neziskových organi-
zací – návštěvníci mohou navštívit stánky jed-
notlivých vystavujících organizací a zúčastnit 
se i mnoha doprovodných akcí. Dovolím si pro-
to všechny jménem Nadace Forum 2000 po-
zvat 11. května do Národní technické knihov-
ny v Praze.

ALENA NOVOTNÁ, 
FÓRUM 2000

Jak se chystáte na Rok aktivního stárnutí?anketa

Tento rok zahajujeme 
plně v barvách dlou-

hodobé sociální kampaně 
Otevřeno seniorům (www.
OtevrenoSeniorum.cz), jež 
usiluje o změnu diskriminu-
jícího pohledu v naší spo-
lečnosti na fenomén stá-
ří a stárnutí. Starší lidé jsou 
často ostatními podceňová-

ni a znevýhodněni. Chtěli bychom s naší kampa-
ní, která se objevuje ve vysílání České televize, ki-
nech, tisku i dalších médiích, takto zažité nega-
tivní stereotypy a klišé změnit. Připravujeme řadu 
doplňkových akcí. Senioři představují zároveň 
největší skupinu klientů, o které Diakonie ČCE pe-
čuje ve střediscích po celé republice.

VENDULA KODETOVÁ, 
DIAKONIE CČE

Celá činnost ob-
čanského sdru-

žení Ženy50 je zamě-
řena na aktivní stárnu-
tí, tudíž i v roce 2012 
budeme pokračovat 
v aktivitách pro ženy, 
ale i muže ve věku 50+. 
Pořádáme počítačové 

kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, kurz 
grafiky na PC, PowerPoint, seminář finanční 
gramotnosti, trénink paměti, kurzy anglického 
jazyka. Pro fyzickou kondici proběhne třímě-
síční kurz tchai-ťi, víkendová zdravotní cviče-
ní, několik sportovně-poznávacích výletů, sjezd 
Moravy na raftech, pobyt v Jizerských horách 
i u moře v Itálii. Pro zviditelnění žen 50+ pořá-
dáme již 4. ročník fotosoutěže Úhel pohledu.

Jana Jarušková, 
Ženy50, o.s. 

Osobně vnímám 
Evropský rok ak-

tivního stárnutí a mezi-
generační solidarity jako 
jasný signál, že je potře-
ba přistupovat k demo-
grafickému vývoji pozi-
tivně. Chystáme ucele-
nou informační kampaň 

prostřednictvím tematického webu, celostátní 
konference, dále aktivizačních programů pro sa-
motné seniory, jakými jsou fotosoutěž, sběr psa-
ných vzpomínek apod. Chceme se stát mostem 
mezi seniory a celou společností, abychom uká-
zali, že přítomnost člověka, který je odkázaný na 
asistenci druhých, není společensky nepotřeb-
ná a zbytečná, ale může být naopak velmi obo-
hacující. 

OLDŘICH HAIČMAN, 
ŘEDITEL CHARITY ČR

Letošní rok je mým 
rokem a chci pro to 

udělat maximum. Se svou 
společností Bohemia EU 
Planners jsem se zapojila 
do mezinárodního projek-
tu Evropský rok aktivního 
stárnutí (EY 2012). Orga-
nizačně zajišťuji jeho čes-

kou podobu. Na celý rok už jsou naplánované re-
gionální semináře po celé republice. V lednu pro-
běhla úvodní tisková konference. Od února pro-
běhnou semináře v jednotlivých krajích. Ve dnech 
14. – 16. 5. se koná Fórum Aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity v Praze. V říjnu chys-
táme  závěrečnou konferenci se shrnutím dat 
a poznatků za celé období. Veškeré informace 
jsou dostupné na www.bohemiaeuplanners.eu.

VENDULKA RAYMOVÁ, 
BOHEMIE EU PLANNERS

Rádi bychom se 
v rámci Roku ak-

tivního stárnutí a mezi-
generační solidarity ješ-
tě více představili širo-
ké veřejnosti. Byli by-
chom rádi, aby v médi-
ích zaznělo téma aktivní-
ho stárnutí. Máme v plá-

nu zaměřit se zejména na pražské seniory, kteří 
nechtějí jen nečinně sedět, ale trávit svůj život ak-
tivně a s jinou generací. Určitě budeme rádi za 
nové klienty projektu Burzy vzájemné pomoci. 
Rádi bychom zrealizovali jednu větší akci s někte-
rou z městských částí Prahy. Zatím je vše ve sfé-
ře plánů a nápadů, protože na realizaci máme jen 
velmi málo prostředků i dobrovolníků.

LENKA KOPECKÁ, 
VESELÝ SENIOR

Na IV. Výročním 
kongresu posky-

tovatelů sociálních slu-
žeb bude jeden z work-
shopů zaměřen na pro-
blematiku aktivního 
stárnutí v ČR. Vydáváme 
také nejrozšířenější od-
borný časopis v oblasti 

sociálních služeb v ČR a na Slovensku. V tomto 
periodiku budeme pravidelně přinášet odborné 
články k tématu aktivního stárnutí. Již dva roky 
probíhá ve spolupráci s MPSV celorepubliko-
vá výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí, kde 
děti ztvárňují své představy o stáří. Pro EY 2012 
plánujeme mediální akcentaci této akce zejména 
slavnostním vyhlášením, kterého se zúčastní jak 
média, tak asi tisíc dětí.  

JIŘÍ HOREECKÝ, 
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

http://www.OtevrenoSeniorum.cz
http://www.OtevrenoSeniorum.cz
http://www.bohemiaeuplanners.eu


10 SVĚT NEZISKOVEK 2 / 2012

Jste předsedkyní správní rady Nadačního 
fondu J&T, jak jste se na tuto pozici dostala?
Vyplynulo to v podstatě ze situace. Vždycky jsem při-
spívala neziskovým organizacím, ale ta anonymita 
a nejistota, která ve mně panovala při darování peněz 
jiným, mne v podstatě „donutila“ založit Nadační fond-
J&T a být jeho součástí. Aktivní součástí, tak přesně 
vím, co se děje a komu fond pomáhá.

Co vůbec znamená „J&T“ v názvu nadačního 
fondu?
Popravdě někdy pomoc, jindy překážku. Nadační fond 
J&T je nedílnou součástí finanční skupiny a snad i dů-
kazem, že peníze umíme nejen vydělat, ale i pomoci 
na správných místech a těm správným lidem. Podaři-
lo se nám vytvořit něco, na co jsou všichni zaměstnan-
ci J&T velmi pyšní a do čeho jsou osobně zaangažova-
ní. Dnes je pro většinu zaměstnanců zcela přirozené 
do fondu pravidelně přispívat a účastnit se našich pro-
jektů. Tak například už pět let fungují „Kouzelné Váno-
ce“, kdy se snažíme plnit přání dětem z pěstounských 
či sociálně slabých rodin a dětem s handicapem. Je-
dinou podmínkou je, že dárky musí být z oblasti vzdě-
lávání nebo sportu, zkrátka musí mít smysl. Mezi za-
městnanci máme však i mnoho dobrovolníků, kteří 
nám pomáhají například s Facebookem, webovými 
stránkami či organizací akcí, a za to jsme moc vděční.

Existuje také J&T Banka. Je to tedy tak, že 
banka je zakladatelem nadačního fondu, který 
financuje? 
Zakladateli Nadačního fondu J&T jsou fyzické osoby 
spojené s touto finanční skupinou. J&T Banka není za-
kladatelem, ale jedním z našich největších donorů. 

Oblasti, které nadační fond podporuje, jsou 
celkem rozsáhlé. Kdy vůbec začal nadační 
fond fungovat? Jaké byly vaše začátky 
v nadačním fondu?
Oblast podpory je opravdu velmi široká, celkem po-
krýváme šest základních oblastí. Když vidíte to množ-
ství žádostí a potřeby pomoci, je hrozně těžké vybrat 
si jen určitou oblast a podporované aktivity a výběr 
striktně dodržovat. V první řadě jsme se však pusti-
li do pomoci dětem, ty jsou totiž ty nejvíce bezbran-
né. Fond vznikl v roce 2004, ale tak nějak podle na-
šich představ začal fungovat až v dalším roce. Začá-
tek nebyl nijak lehký. Nedůvěra v nový subjekt, v na-
plnění slibů a rivalita, to bylo pro nás zcela nové pro-
středí, ve kterém jsme museli dokázat, že to myslíme 
vážně. Zpočátku jsme prosili o projekty a možnost po-
moci. Dnes vím, že to bylo dané také jistou naivitou 
 tom, jak třetí sektor funguje. Za léta existence a mno-
ho úspěšných a dokončených projektů jsme si vybu-
dovali v neziskovém sektoru určitou pozici. Už jsme 
více než zorientovaní v tomto světě a na počet žádos-
tí si stěžovat nemůžeme. Za minulý rok jsme jich ob-
drželi více než tisíc.

Četl jsem, že existuje i slovenská verze.
První dva roky jsme pokrývali projekty jak v Čechách, 
tak na Slovensku. Vzhledem k velikému počtu žádos-
tí a potřeby se opravdu dobře orientovat, tak aby naše 

pomoc byla účelná, jsme se rozhodli aktivity rozdě-
lit. Na Slovensku pak byla založena Nadácia J&T, kte-
rá má stejné zaměření jako český fond. Dnes máme 
v Praze 7 zaměstnanců, z toho dva na poloviční úva-
zek a v Bratislavě dalších 5. Vzhledem k tomu, jakým 
způsobem žádosti řešíme, mají všichni stále plno prá-
ce.

Jak vybíráte projekty, které podpoříte?
Základní jsou pro nás informace, kterých se snaží-
me získat vždy co nejvíce. Nejpodstatnější jsou ale 
návštěvy u žadatelů, kteří na to od jiných nadač-
ních fondů nejsou zvyklí a reagují tak na nás růz-
ně. Někdo nás přivítá s domácím koláčem a je rád, 
že si o svých starostech může s někým popoví-
dat. Jiný je nervózní a bere nás jako kontrolu ze so-
ciálního úřadu a někdo nám dá nevybíravým způso-
bem najevo, že ho naše přítomnost otravuje – těch 
je však naštěstí málo. Návštěvy nám dávají tu jisto-
tu, že finance jsou darované opravdu těm potřebným. 
Smutné a bolestné životní příběhy je těžké filtrovat, 
se vším se snadno vypořádat a rozhodnutí podpory 

a výběru si sám před sebou obhájit. Proto mají kolegy-
ně možnost supervize, tedy mají možnost prezentovat 
své pocity a zážitky z práce se žadatelem se školeným 
supervizorem, který mu pomáhá nezatíženě nahlížet 
na daný problém. Kolikrát je potřeba se jen vypovídat 
a slyšet, že jste se zachovala správně a že se to lépe 
řešit nedalo. A o tom to celé je. Není možné, aby člo-
věk dlouho dobu pracoval pod tlakem, nosil si všech-
ny starosti a strasti žadatelů domů a pak ještě žil s po-
citem, že třeba nějakou žádost neposoudil dobře. Je 
to opravdu náročná práce.

Máte už zkušenosti s komerčním i neziskovým 
sektorem. Jak podle vás vypadá práce 
v nezisku?
Myslím si, že většina lidí má úplně jinou představu 
o práci v neziskovém sektoru. Není to nijak jednodu-
ché, nejde o pár telefonátů a odpovědí na pár dopi-
sů, jak si všichni představují, nebo jak mi alespoň po-
pisují různí žadatelé o práci. Někteří se chtějí prostřed-
nictvím fondu jen dostat do J&T, ale na člověku po-
znáte, jestli má o práci zájem, protože chce pomáhat 

Hledáme cesty, jak dětem pomoci, říká 
Gabriela Lachoutová z Nadačního fondu J&T

Ing. Gabriela Lachoutová pracuje jako výkonná ředitelka privátního bankovnictví J&T 
Finance Group. Spolu s Patrikem Tkáčem je zřizovatelkou Nadačního fondu J&T, kde od 
jeho založení předsedá správní radě. Stojí za vznikem kampaně Odsouzeni.cz, která se 

snaží dost radikální cestou pomoci dětem, kterým hrozí umístění do kojeneckého ústavu. 

ROZ
HO
VOR
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druhým a to ho naplňuje nebo ne. K naší práci pat-
ří i komunikace se státní správou, především sociální-
mi pracovnicemi a starosty. Je těžké některé přesvěd-
čit o tom, že neziskové organizace se snaží stát dopl-
ňovat nikoliv ho suplovat. Proto jsme moc rádi pokaž-
dé, když s námi tito lidé spolupracují, jde tedy o obou-
strannou pomoc, kdy z výsledku se mohou těšit všich-
ni, zvláště pak ti, kterým se dostalo pomoci.

Díky podpoře nadačního fondu teď mohou 
Neziskovky.cz nabízet vzdělání neziskovým 
organizacím a lidem z nich, kteří si to předtím 
nemohli dovolit. Znamená to, že se nadační 
fond bude zajímat i o témata související 
s rozvojem neziskového sektoru?
Ano, určitě. Je velmi důležité, aby se lidé z nezisko-
vek vzdělávali, jen tak se může sektor rozvíjet. Je na-
ivní si myslet, že k úspěchu neziskové organizace sta-
čí pár telefonátů a poslat dopisy se žádostí o podpo-
ru. Je třeba k neziskovkám přistupovat jako ke kaž-
dému jinému „byznysu“, firmě, jen tak je možné, že 
bude dlouhodobě vzkvétat a fungovat. Každý z nezis-
kové organizace by tak měl být manažerem, stejným 
manažerem, jaké známe z komerčního sektoru. Vždyť 
i my máme jasné poslání, vizi a cíl.

Jaké jsou další plány Nadačního fondu J&T?
Letos určitě plánujeme pokračovat v kampaních, je-
jichž cílem je rozvoj náhradní rodinné péče. Kampa-
ní chceme oslovit širokou veřejnost a zvýšit povědomí 
o možnostech náhradní rodinné péče, které je nyní na 
velmi nízké úrovni. Spolu s ostatními a ve spolupráci 
s MPSV se to pokusíme změnit. Plány v tomto směru 
máme veliké, ale v tuto chvíli nechci prozrazovat de-
taily, na všem pracujeme a také to nechci zakřiknout.

Plánujeme také založení OPS, která bude provozo-
vat azylový dům pro matky s dětmi. Rodina je pro nás 
všechny klíčová, a když nefunguje ta, chybí dětem sta-
bilní zázemí. Bohužel v dnešní době se mnoho rodin 
rozpadá a matky s dětmi končí na ulici. Nemají kam jít 
a jak začít znovu. Proto chceme vytvořit azylový dům, 
ve kterém by se mohly odrazit ode dna. Věřím, že to 
jde vždy, ale ony sami musí chtít, to je ten základní 
předpoklad.
Rozjet naplno chceme i vloni uvedený pilotní projekt 
o finanční gramotnosti, který se zaměřuje především 
na pěstounské rodiny a sociálně slabé matky s dětmi. 
Věřím, že ho letos „dopilujeme“ a že poslouží mnoha 
lidem.
Rádi bychom se vrátili i k podpoře sportovců s handi-
capem. Pro letošní rok tak plánujeme grant na spor-
tovní pomůcky.

Vaše Iniciativa za rozvoj náhradní rodinné 
péče je poměrně nekonvenční kampaní, jak 
pomoci dětem v České republice. Proč jste se 
rozhodli měnit rovnou zákony, není to běh na 
dlouhou trať?
Každá filantropie, pokud je míněna vážně, je běh na 
dlouhou trať. Náš nadační fond na ni vyběhl již před 
sedmi lety a za tu dobu nepřímo podpořil stovky dětí 
a sociálně slabých rodin. Loni jsme se však rozhodli 
běžet v týmu a společně s dalšími neziskovými orga-
nizacemi jsme založili iniciativu, která má jak praktic-
kou, tak i odbornou kapacitu pomoci státu změnit svůj 
systém, jakým se stará o ohrožené děti.

Proč se zrovna náš stát stará podle vás špatně 
o tyto děti?
Naše argumenty vycházejí v první řadě z kritiky mezi-

národních organizací vůči České republice. Náš stát 
je dlouhodobě kritizován Evropským soudem pro lid-
ská práva za odebírání dětí z biologických rodin pouze 
z ekonomických důvodů. Sociálně slabé rodiny se tak 
namísto pomoci dočkají od státu další rány v podobě 
odebrání dítěte a jeho umístění do nějakého ústavu. 
A o tom, jaký je to zásah do osudu dítěte ani nemlu-
vě. Česká republika se v péči o takové děti pomalu stá-
vá raritou. Jsme například jednou z posledních zemí 
Evropy, která drží kojence a batolata v ústavech. Tato 
praxe je v okolních zemích, včetně Slovenska, dávno 
překonána. Děti patří domů, k rodině, k matce, otci, 
původnímu či náhradnímu. Jakékoliv prorodinné řeše-
ní je pro dítě lepší než řešení ústavní.

Jaké je tedy podle vás řešení?
Řešením je nasměrovat státní pomoc v první řadě 
k původním, biologickým rodičům, kteří se dostanou 
do sociální nouze. Stát by jim měl terénními či ambu-
lantními službami ukázat, jak z toho ven. Pokud i přes 
všechnu snahu musí být dítě z rodiny odebráno, mělo 
by být prvním automatickým řešením jeho umístění 
do náhradní rodiny. Přitom by stačilo, aby každý kraj, 
každá obec měla vytvořenu síť tzv. pěstounů na pře-
chodnou dobu, čili jakýchsi profesionálních rodičů, 
kteří mohou dítě okamžitě vzít do své péče a starat se 
o něj po dobu nezbytně nutnou, než dojde k nápravě 
situace v jeho původní rodině. 

Jak se vám daří ve vašem úsilí? Podařilo se 
vám již něco změnit?
Za hlavní úspěch naší iniciativy považuji samotné vy-
tvoření dnes již velice široké koalice odborníků, politi-
ků i známých osobností, kterou stát v tuto chvíli již ne-
může ignorovat. Za naší iniciativou stojí významní dět-
ští psychologové, právníci, ale i známé tváře, jako jsou 
herci Pavel Liška, David Švehlík, Jitka Schneidero-
vá, Ivan Trojan či režisérka Alice Nellis, která je sama 
osvojitelkou dvou dětí. Loni na jaře jsme spustili po-
měrně kontroverzní kampaň pod názvem ODSOUZE-
NI.CZ, která cílí na politiky vládních stran i na předsta-
vitele všech pěti ministerstev, která se péčí o ohrože-
né děti u nás zabývají. Jsme aktivní v připomínkování 
zákonů, osobně mluvíme s poslanci i senátory, přiná-
šíme zkušenosti ze zahraničí a snažíme se být partne-
rem MPSV při tvorbě klíčových novelizací.

V tomto zpravodaji informujeme o úspěchu 
kampaně Odsouzení.cz, která získala první 
cenu v kategorii neziskového sektoru 
v mezinárodní soutěži European Excellence 
Awards 2011 v Amsterdamu. Jak jste oslavili 
takový úspěch?
Všichni z toho máme velkou radost, ale slavit není za-
tím co. To budeme, až projde novela zákona o sociál-
něprávní ochraně dětí sněmovnou a hlavně vše začne 
fungovat, takže si ještě pár let na tu oslavu počkáme. 
Důležité ale je, že se začalo o této problematice mlu-
vit a reálně se řešit. Děti nemohou být bez rodin, lépe 
řečeno bez někoho, komu mohou věřit a kdo je bude 
mít opravdu rád a postará se o ně.

Z toho, jak si povídáme, mi je jasné, že pomoc 
dětem bez rodin je pro Vás nejdůležitější. 
To není ale jednoduchá práce. Kde čerpáte 
energii, když se všechno nedaří podle Vašich 
představ?
Osudy, se kterými se potkáváme, jsou opravdu těžké. 
Možná i právě díky tomu si každý den uvědomuji, jaké 
mám štěstí, že mám zdravého syna a fungující rodi-
nu. Díky tomu, se dokážu radovat z maličkostí a více 
si uvědomuji, co je třeba pro život a radost z něj. Bez 
tohoto pevného zázemí, které mě dobíjí energií, bych 
tuto práci asi nezvládla. Myslím, že tak to mají ale 
u nás ve fondu všichni.

LUKÁŠ VANÍČEK
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Majáky v moři informací 
– to jsou informační centra 
pro mládež

Na závěrečném zasedání klíčové aktivity Podpora informačního systému pro mládež realizované v rámci národního projektu Klí-
če pro život, jehož cílem je podpora a zkvalitnění oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, se v Praze 18. ledna 2012 setkali pra-
covníci informačních center pro mládež. Hodnotili výsledky své práce za uplynulé tři roky, kdy tato aktivita odstartovala a která letos 
v lednu končí. Debatovali také o udržitelnosti dosažených výsledků a jak poskytované služby dále zkvalitňovat.

Dnešním mladým lidem se nabízí spousta možností k individuálnímu vyhledávání informací. Řeknete si, že budovat v této variabilitě nějaký systém, 
je zbytečné. V éře všudypřítomného internetu se zdá nepravděpodobné, že by si kdokoliv, kdo jím vládne – a mladí lidé zejména – nechal radit, kde, jak 
a co má hledat.

Avšak realita je trošku jiná. Trefně ji vystihuje podtitul Národního informačního centra pro mládež – Maják v moři informací. Dnes si můžeme „vygoo-
glovat“ cokoliv, problémem ale už je rychle najít to, co opravdu ze záplavy informací potřebujeme, a navíc v dostatečné kvalitě. Problémem zkrátka ne-
jsou samotná data, ale to, aby se z nich staly skutečné informace – tedy důvěryhodné zdroje pro poznávání a pochopení světa, ve kterém žijeme. Sku-
tečnost, že měsíčně navštěvují webové stránky informačních center pro mládež desetitisíce mladých lidí, kteří tam hledají informace o školách, brigá-
dách, zaměstnání, pobytech v zahraničí nebo odpovědi na různé právní otázky, tento stav jasně potvrzuje. Jde tedy o sběr a zpracování dat a o jejich dis-
tribuci mládeži, která je může využít k lepší orientaci v každodenním životě. A právě o to se stará informační systém pro mládež a jeho informační cen-
tra, tzv. „íčka“.

Jsou to místa, která působí většinou při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při střediscích volného času. Jejich 
pracovníci pomáhají mladým lidem odpovědět na jejich otázky, radí jim při řešení problémů. Informace jsou poskytovány zdarma, anonymně, diskrétně 

a podle zásad Evropské charty informací pro mládež. V současné době je vybudována 
síť 40 informačních center pro mládež (ICM) po celé republice, z nichž 17 je certifiko-
vaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Podporu informačního systému pro mládež si jako jednu z klíčových aktivit zvolil 
také národní projekt Klíče pro život, který realizuje od roku 2009 Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM). 
Jeho cílem je posílení celoživotního vzdělávání lidí, kteří pracují s mladou generací, 
a především zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového 
a neformálního vzdělávání. Podpora informačního systému pro mládež svou činnost 
zaměřila jak na vzdělávání pracovníků informačního systému pro mládež, tak na posí-
lení kvality poskytovaných informací a služeb. Děje se tak prostřednictvím sítě „íček“, 
internetového časopisu Remix – regionální mix informací (http://remix.nicm.cz/),
který informuje o nejzajímavějších akcích a událostech v jednotlivých krajích, 
a I-katalogů (http://ikatalogy.nidm.cz/), což je průběžně aktualizovaná databáze or-
ganizací, služeb a dalších zařízení v České republice zabývajících se informačními 
a poradenskými službami. V rámci aktivity vznikly dvě publikace – „ICM v ČR“, „ICM 
v EU“, a třetí, „Mít přehled – Průvodce informačními a poradenskými službami pro 
mládež v ČR“, vyjde v nejbližší době. Jsou distribuovány prostřednictvím regionálních 
koordinátorů spolupracujících s Národním informačním centrem pro mládež (NICM) 

a jednotlivými informačními centry pro mládež v ČR, v elektronické podobě jsou k dispozici na webových stránkách www.kliceprozivot.cz 
a www.nicm.cz a budou průběžně aktualizovány. Pomyslnou třešničkou na dortu, jakýmsi vyvrcholením této aktivity, je animovaná hra s příznačným 
názvem „Informátor“, která vznikla na podporu a k propagaci Informačního systému pro mládež a je určena mladým lidem ve věku 15 až 21 let. Hra 
bude v on-line verzi umístěna na webech projektu Klíče pro život a NICM, distribuce bude možná také v off-line verzi prostřednictvím NICM.

Letos v lednu tato aktivita končí, o udržitelnost a další rozvoj všech výstupů bude usilovat v rámci NIDM Národní informační centrum pro mládež. Pro-
to se v Praze sešli pracovníci informačních center pro mládež z celé republiky, aby si nastínili další kroky, jak udržet a dál zvyšovat kvalitu své práce, aby 
„íčka“ zůstala místem, kde mládež vždy získá kvalitní a ověřené informace. Jednání se účastnil také ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban. 
Mimo jiné hovořil o Koncepci rozvoje Informačního systému pro mládež v ČR, která vznikla v roce 2008 a v některých bodech je již překonaná. Vyzval 
tedy pracovníky „íček“, aby se zapojili do procesu její aktualizace svými podněty a návrhy, co by se dalo v této oblasti zlepšit. 

V diskusi padla zajímavá otázka, v  čem jsou vlastně informační centra pro mládež exkluzivní? Michal Urban vidí exkluzivitu „v existenci celorepubli-
kové sítě ,íček‘, v osobním přístupu jejich pracovníků, ve schopnosti informace třídit, interpretovat, upozorňovat na ty zavádějící, a také v tom, že mla-
dí předávají informace mladým“. Podle slov manažerky projektu Klíče pro život Ireny Hoškové „exkluzivita center spočívá především v poskytování re-
levantních, ověřených informací, v případě, kdy mladý člověk neví, co konkrétně chce, pracovníci ICM mu na rozdíl od vyhledávače Google poradí, ale 
především jsou bezpečným místem, kam se mladí mohou obrátit se svými problémy, když nevědí kudy kam. Leckdy se centra stávají partnery pro for-
mování životních cílů mladého člověka“.

 Hovořilo se také o financování této oblasti, a co považují pracovníci informačních center pro mládež za prioritu pro nejbližší období. Jednoznačně by 
přivítali ze strany ministerstva školství finanční podporu lidských zdrojů, aby již proškolení, zkušení pracovníci z center neodcházeli a nebyla tak ohrože-
na dosažená kvalita poskytovaných služeb mladým lidem.

VLASTA KOHOUTOVÁ, PR SPECIALISTKA PROJEKTU KLÍČE PRO ŽIVOT

http://remix.nicm.cz/
http://ikatalogy.nidm.cz/
http://www.kliceprozivot.cz
http://www.nicm.cz
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Živé ovce porazily 
Facebook

Nadace OKD věnovala Dět-
skému domovu Čeladná stoti-

sícový dar. Díky grantu domov pořídil malé stá-
do ovcí, které mezi dětmi způsobilo malou revolu-

ci. Kluci a holky žijící bez rodičů, jež jsou stejně jako 
děti z úplných rodin posedlé vysedáváním u po-
čítačů. Nyní ale tráví stále více času u stáda ove-
ček, které si brzy získalo srdce nejenom dětí, ale
 i jejich tet a strejdů. „Chodívají se k nim pomazlit prak-
ticky všichni. Navíc se vytvořilo jádro asi pěti dětí, kte-
ré se jim opravdu věnují. Ale i ti nejstarší za ovečkami 
čas od času od svého facebooku odběhnou,“ dodal 
zástupce ředitelky DD Čeladná René Dvoran.

Vrchním bačou jmenovali v beskydském DD vycho-
vatele Víta Černohorského. Ten také vede zdejší „ag-
rozoologický“ kroužek. „Chováme quessantky, ty jsou 
k dětem vhodné, přítulné. Teď s námi prožívají první 
zimu. Po ní bychom chtěli stádečko zvětšovat, beran 
se musí snažit,“ líčil Černohorský s tím, že díky ovcím 
sekají o polovinu méně trávy. Je spasená. 

VLADISLAV SOBOL, 
NADACE OKD

FOTO: RADEK LUKŠA

V poradnách ubyly dotazy 
na sebevraždy, rostou ale 
exekuce

V roce 2011 služby bezplatné poradny přes in-
ternet iporadny.cz využilo více než 1400 lidí. Celko-
vě převažovaly dotazy týkající se psychických potí-
ží, lidé se také hodně ptali ohledně majetkoprávních 
vztahů, zejména exekucí. Oproti předchozím rokům 

poradna zaznamenala pokles dotazů, které se týkaly 
sebevražd. Mgr. Kristýna Sklenářová vedoucí porad-
ny říká: „Museli jsme řešit více dotazů na téma exe-
kucí nebo jiných finančních potíží, z celkového počtu 
jich bylo asi 90. Tato problematika se nevyhýbá ani li-
dem s postižením, spíše naopak. Proto bychom se jí 
v roce 2012 chtěli více věnovat.“ Tradičně nejvyužíva-
nější je ale poradenství v psychologické oblasti, které-
ho využilo v loňském roce více než šest set lidí. Nej-
častěji lidé řešili různé problematické životní situace 
spojené se vztahovými problémy a problémy v komu-
nikaci. Často se v souvislosti s nimi objevují deprese 
a úzkosti. 

IVANA HERZOGOVÁ, 
IPORADNA.CZ

Ratolest Brno se snaží 
motivovat mládež

Naučit děti a dospívající mládež, jak aktivně trávit 
volný čas, pomoci jim s výběrem školy, brigády nebo 
práce, to je snahou projektů, které pro své klienty při-
pravuje nezisková organizace Ratolest Brno. Už více 
jak šestnáct let pomáhá Ratolest Brno sociálně znevý-
hodněným dětem, mladým lidem a rodinám nalézat 
řešení v obtížných životních situacích. V letošním roce 
se organizaci již posedmé podařilo získat pro nový 
projekt podporu ze sbírky Pomozte dětem! organizo-
vané společně Nadací rozvoje občanské společnosti 
a  Českou televizí. Motivovat dospívající mládež k zod-
povědnému přístupu při volbě školy a následného po-
volání je cílem nově spuštěného projektu Nízkopraho-
vého klubu (NK) Likusák s názvem „Máme plno!“ – Jak 
neskončit na pracáku. Projekt poběží po celý rok a je 
určen rizikovým dětem a mládým lidem, kteří žijí nebo 
se pohybují na velkých sídlištích v Brně Líšni a Vino-
hradech, kde služba působí.

JANA BĚHALOVÁ, 
RATOLEST BRNO

Horníci budou moci skládat 
maturitu

Společnost OKD chystá na příští školní rok ve spo-
lupráci se Střední školou techniky a služeb (SŠTaS) 
v Karviné zahájení večerního maturitního studia. Při-
hlásit se do něj mohou čerství absolventi učňovských 
hornických oborů i zaměstnanci OKD, kteří si chtě-
jí zvýšit kvalifikaci. „Půjde o tříleté večerní studium 
ukončené maturitní zkouškou. Jeho absolventi se mo-

hou na šachtách uplatnit ve středním managemen-
tu nebo ve funkcích techniků,“ řekl zástupce ředitelky 
SŠTaS pro teoretické vyučování Ladislav Kováč. Matu-
ritu budou skládat ze státem předepsaných předmě-
tů, tedy češtiny, matematiky a cizího jazyka. K nim se 
přidruží praktická a teoretická odborná zkouška. „Je to 
velká šance pro všechny, kteří po vyučení nastoupili 
na šachtu, získali praxi a nyní chtějí své zkušenosti vy-
užít v kariérním postupu. Této možnosti mohou využít 

také čerství absolventi učňovských oborů, kteří chtě-
jí spojit svůj život s hornictvím,“ vysvětlil Radim Tabá-
šek, ředitel OKD pro HR a rozvoj revíru.

VLADISLAV SOBOL, 
NADACE OKD

FOTO: RICHARD SKLÁŘ

Zaměstnanci Deloitte loni 
opět podpořili charitativní 
projekty

Stovky zaměstnanců Deloitte v České republice 
loni opět zapojily do společensky odpovědných akti-
vit. Celkem v loňském roce Deloitte na podporu cha-
ritativních projektů věnoval více než jeden milion ko-
run. „Podpora společensky odpovědných aktivit je 
naší dlouhodobou strategií. Jsme rádi, že každým ro-
kem roste mezi našimi zaměstnanci zájem o aktivní 
účast na jednotlivých projektech. Pomáháme senio-
rům, dětem, začínajícím umělcům či zdravotně han-
dicapovaným studentům vysokých škol, především 
v oblasti specializovaných vzdělávacích programů 
v zahraničí,“ uvedl Josef Kotrba, vedoucí partner spo-
lečnosti Deloitte ČR.

LUKÁŠ KROPÍK, 
DELOITTE

stalo se

Nedávného průzkumu ČSOB 
se zúčastnilo 961 respondentů 
starších patnácti let. Z jeho vý-
sledků vyplynulo několik velmi 
zajímavých dat, které popisu-
jí vztah Čechů k charitativním 
projektům. Podle ředitele Kan-
celáře představenstva ČSOB 
Ondřeje Škorpila se ukázalo, že: 
„Češi nevnímají podporu cha-
ritativních projektů jako samo-
zřejmou součást svého života, 
jak je tomu v západním světě, 
ale jako otázku náhody. Třetina 
z nich přispívá prostřednictvím 
náhodných dobročinných sbírek na ulici, 
čtvrtina prostřednictvím DMS. Jen jedno 
procento Čechů má na nějakou charita-
tivní sbírku založen trvalý platební příkaz.“

Z výzkumu též vyplývá, že hlavní roly 

v rozhodování zda přispět či nikoliv hrají 
hlavní roli především emoce a lidská so-
lidarita. Jakýsi vrchol pomyslného žeb-
říčku, kam nejčastěji lidé směřují své pří-
spěvky, tvoří podpora lidí postižených ži-

Desetina Čechů přispívá na charitu jen proto, aby se necítila hloupě, že se mají lépe než druzí
Téměř dvě třetiny Čechů přispívají ročně na dobročinné účely do pětiset korun. Čtvrtina Čechů je pak toho názoru, že charita je jen pro ty, kdo má peníze nazbyt. 
Pro deset procent jde dokonce o zbytečné vyhazování peněz. Vyplývá to z průzkumu ČSOB.

velnou katastrofou. Na 
druhém místě se po-
tom takřka se shodným 
procentuálním zastou-
pením „umístili“ han-
dicapovaní a děti. Nej-
hůře je na tom podle 
průzkumu ČSOB pod-
pora handicapovaných 
a vzdělání. 

Výzkum ukazuje po-
hled Čechů na charitu. 
Více než třetina se do-
mnívá, že čas od času 
přispět nikomu neublí-

ží a 14 % je toho názoru, že jde o samo-
zřejmou pomoc potřebným. Desetina Če-
chů na druhou stranu zase přispívá jen 
proto, aby se necítila hloupě, že se mají 
lépe než druzí.

„Smutné však je, že podle čtvrtiny Če-
chů je charita jen pro ty, kteří mají peníze 
nazbyt a 6 % lidí je dokonce toho názoru, 
že jde o citové vydírání těch, kterým nic 
nechybí a žijí spokojený život,“ upozorňu-
je Ondřej Škorpil. 

Cílem průzkumu bylo také zjistit, zda 
čeští rodiče vedou k dobročinnosti své 
děti. Výsledek? „Polovina z nich přizná-
vá, že tento aspekt výchovy zcela opo-
míjí,“ varuje Pavlína Housová, manažerka 
společenské odpovědnosti ČSOB. „Pokud 
se lidé nebudou již od raného věku sezna-
movat s oblastmi, kde je lidská solidarita 
nezbytná, nebude otázkou let, ale deseti-
letí, než se stav české společnosti v otáz-
ce charity a dobročinnosti zoptimalizuje.“

LUKÁŠ VANÍČEK
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Ve dnech bezprostředně předcházejících uzávěrce tohoto čísla na-
šeho měsíčníku byla média plná ztroskotání obří italské výletní lodi. 
Když vidím podobnou zprávu, vždy nejdříve kroutím hlavou, jak je 

něco takového ještě dnes možné. Podobně jako letadla jsou 
přece i moderní lodě vybavené již několikátou generací růz-
ných sofistikovaných navigačních a komunikačních prostřed-
ků. Neveselou empirií však je, že lidský faktor dokáže zvítězit 
nad sebedokonalejší technikou, řečeno s hrabalovskou poe-
tikou – lidskou blbost nelze zkrotit sebedokonalejšími vynále-
zy. Sysifovskou podstatu boje proti hlouposti pochopit lze. Je 
prostě nutné se s ní smířit, byť si občas můžeme hlavu ukrou-
tit. Když však někdo odmítá nést odpovědnost za následky 
svých činů a od zkázy, kterou způsobil, utíká, je třeba jednat 
a dotáhnout jej za ucho zpět. Komunikace velitele záchra-
nářů s kapitánem, který utekl ze své ztroskotané lodi kdo-
ví kam, by byla k smíchu, kdyby nebyla k pláči. Možná jsem 
v tom podléhal pouze chlapeckým představám, ale kapitány 
lodí nebo třeba letadel jsem si vždy vizualizoval jako rozhod-
né, čestné a zásadové muže, kteří opouštějí palubu až jako poslední. 

Než se k vám tento text dostane tak příliv nových informací jistě spláchne po-
chroumanou výletní loď z titulních stran deníků i přehledů televizního zpravodajství, 
proto pojďme k jinému tématu, které je mnohem trvalejší. Již několik let se mezi hlav-
ní zprávy vrací takzvané církevní restituce. První nesmělé volání po majetkovém vy-
rovnání s církvemi se ozvalo již počátkem devadesátých let, vzpomínám si, jak tehdej-
ší ministr financí, který to zatím dotáhl až na prezidenta republiky, tehdy usadil všech-
ny, kdo se osmělili k podobným myšlenkám, rázným výrokem, že: „Církev má být chu-
dá!“. Více nebylo třeba. V době, kdy jsme se po hlavě vrhali do budování kapitalismu, 

nějak nebyl čas uvažovat nad tím, jestli náhodou takové stanovisko není demago-
gické a účelové, jako zdůvodnění nečinnosti tato úderná věta stačila. Dalších téměř 
dvacet let jakoby se kolem církevního majetku celkem nic nedělo, občas se v médi-

ích objevili premonstráti z Teplé, hořekující, že opravy kláštera, 
který jim byl navrácen v dezolátním stavu, nemají z čeho finan-
covat, protože nedostali zpět také pole a lesy, které tvořily jeho 
hospodářské zázemí, sem tam si nad zablokovanými pozemky 
poplakal nějaký starosta, ale to bylo tak nějak vše. V roce 2008 
téma znovu otevřela Topolánkova vláda a stalo se něco nevída-
ného. Zainteresované církve, které se jinak již celá staletí přou 
o to, co se to vlastně děje s malou oplatkou během liturgické-
ho obřadu nebo zda je dobré mít v kostelech pověšené obráz-
ky s křížovou cestou, dokázaly dospět k jednotnému stanovisku 
a začaly se státem vyjednávat o výši a podobě restitucí. Boží mlý-
ny melou sice pomalu, ale i v tomto případě nás odpovědnost na-
konec dostihla a okolnosti nás přitáhly za ucho zpět k neřeše-
nému problému. Bylo jasné, že v našem prostředí, po léta zpra-
covávaném komunistickou propagandou nebude prosazení cír-

kevních restitucí snadné. Vousatí pánové Marx a Engels to přece řekli jasně: „Nábo-
ženství je opium pro masy!“. Učebnice hemžící se karikaturami chamtivých papežů, 
tmářských koniášů a krvelačných inkvizitorů dnes už sice patří mezi oblíbené retro 
artefakty, ne každý se však o historická témata ve svém životě zajímal hlouběji a lidé 
myslící v intencích toho, co se kdysi naučili ve škole, se nyní cítí být spravedlivě roz-
hořčení. Horší však je, že někteří zákonodárci, této nevědomosti využívají, podporují 
ji a snaží se z ní těžit. Utíkají tak od těžkého tématu do pohodlí populismu, podobně 
jako odsuzovaný kapitán z nebezpečné paluby poškozené lodi. 

ALEŠ MRÁZEK

Zpět na palubu!

Veřejná služba je jednou z možností 
zachování, popřípadě rozvíjení pracov-
ních schopností a dovedností osob. Ur-
čena je pro ty, kteří dlouhodobě nema-
jí trvalé zaměstnání a potýkají se s pro-
blémy vhodné zaměstnání nalézt. Veřej-
nou službu mnozí vnímají jako zametá-
ní chodníků, ale náplň této práce nabí-
zí širokou škálu možností počínaje po-
mocí v obecní knihovně, řízení 
dopravy na přechodu pro chod-
ce před školami až po pomoc při 
pořádání kulturních akcí v obci.

Od nového roku došlo v orga-
nizaci veřejné služby a jejího na-
bízení k celé řadě změn. Novela 
zákona o pomoci v hmotné nou-
zi převedla kompetence ohled-
ně organizování veřejné služ-
by z obcí na Úřad práce ČR. Tím 
se také rozšířila možnost výkonu 
veřejné služby na osoby vedené 
v evidenci uchazečů o zaměst-
nání. Jakékoliv informace, které 
se veřejné služby týkají, je mož-
né nyní získat na všech poboč-
kách Úřadu práce ČR. Aby se roz-
šířily možnosti pro výkon veřejné 
služby, může se příslušný institut 
písemně dohodnout na zajiště-
ní veřejné služby s obcí či dalším 
subjektem. 

Pro dlouhodobě nezaměstna-
né přináší novela zákona o za-
městnanosti velkou změnu, na 
kterou by si měli dát pozor. Kaž-
dý uchazeč o zaměstnání, kte-
rý je veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání nepřetržitě déle 
než 2 měsíce, který bez vážné-
ho důvodu odmítne nabídku vykoná-
vat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 
20 hodin týdně, bude vyřazen z eviden-
ce uchazečů o zaměstnání. Do eviden-

ce bude zařazen až za šest měsíců. 
Nejprve bude veřejná služba nabíze-

na osobám, které se nacházejí v hmot-
né nouzi a zároveň jsou vedeny v evi-
denci uchazečů o zaměstnání déle než 
jeden rok. Následně bude Úřad práce 
nabízet veřejnou službu i uchazečům 
o zaměstnání, kteří nejsou v hmot-
né nouzi a jsou evidováni déle než je-

den rok. Současně bude nabízena i oso-
bám, které byly za poslední tři roky ve-
deny v evidenci uchazečů o zaměstná-
ní v součtu celkem déle než jeden rok.

Veřejná služba není jen zametání chodníků
Sociální reforma I přinesla do organizace a vykonávání veřejné práce celu řadu změn. Od nového roku její organizaci zajišťuje Úřad práce ČR. Její odmítnutí bude 
znamenat ztrátu dávky v hmotné nouzi. Rozšiřují se však možnosti, co bude možno v rámci veřejné práce dělat, takže nepůjde jen o zametání chodníků.

Každý subjekt, který bude chtít orga-
nizovat veřejnou službu, bude moci po-
žádat Úřad práce o pomoc. Podpora ze 
strany úřadu bude mít podobu zřizování 
míst veřejně prospěšných prací a spole-
čensky účelných pracovních míst pod-
le zákona o zaměstnanosti. Každé ta-
kové nově zřízené místo bude bonifiko-
váno. Toto opatření by mělo subjektům 

pomoci s organizací veřejné služby jak 
po stránce administrační, tak organizač-
ní (využití tzv. „předáků“ přímo v terénu). 

Úřad práce bude proplácet nákla-

dy spojené s pojištěním odpovědnosti 
za škody způsobené na majetku nebo 
zdraví, kterou osoba vykonávající veřej-
nou službu způsobí nebo jí bude způso-
bena. V rámci spolupráce Úřad práce 
smluvním partnerům zpřístupní vybra-
né části Jednotného informačního sys-
tému práce a sociálních věcí, v jehož 
rámci bude probíhat plánování jednot-

livých míst veřejné služby, čin-
ností, klientů, hodnocení, evi-
dence odpracovaných hodin 
atd.

S novelou zákona došlo 
k velmi striktnímu rozdělení 
dobrovolnické služby a veřejné 
služby. V případě, že se některá 
z organizací, která má udělenu 
akreditaci podle zákona o dob-
rovolnické službě, bude chtít 
zapojit do organizování veřej-
né služby, musí tyto napros-
to rozdílné aktivity zcela oddě-
lit. Jedná se o oddělení jak ad-
ministrativní a finanční stránky, 
tak výkonu dané aktivity. Z or-
ganizace veřejné služby musí 
jednoznačně vyplývat, že se 
nejedná o výkon dobrovolnic-
ké služby a tedy, že se nejedná 
o aktivitu vykonávanou dobro-
volníky podle zákona o dobro-
volnické službě.  Na osoby vy-
konávající veřejnou službu se 
nevztahuje zákon o dobrovol-
nické službě a tedy ani dotace 
Ministerstva vnitra.

V současné době vykonává 
veřejnou službu okolo šestnác-
ti tisíc lidí. Do konce roku chce 

ministerstvo práce a sociálních věcí zvý-
šit tento počet na padesát tisíc. 

LUKÁŠ VANÍČEK
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Průvodce DPH u nezis-
kových organizací 2012 
ING. DAGMAR FITŘÍKOVÁ
ING. LYDIE MUSILOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)

Vznikla na základě četných dotazů čtená-
řů a účastníků seminářů a nedostatku po-
dobných příruček na trhu. Je určena všem 
účetním jednotkám, které nebyly založeny 
za účelem podnikání, ale jsou osobou po-

vinnou k dani. Jde ze-
jména o organizace, 
které účtují podle vy-
hlášky č. 410/2009 
Sb. a vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., ale 
i o neziskové subjek-
ty, které vedou jed-

noduché účetnictví (příspěvkové organiza-
ce, obecně prospěšné společnosti, nadační 
fondy, organizační složky státu a mnoho dal-
ších). Příručka mapuje změny v oblasti daně 
z přidané hodnoty, které přinesla novela zá-
kona o DPH od 1. 4. 2011, a změny, které 
přinese novela téhož zákona s účinností od 
1. 1. 2012, tj. např. změny v oblasti sazeb 
daně, změny pravidel pro uplatnění osvo-
bození od daně u zdravotnických služeb 
a také postup při uplatnění režimu přenese-
ní daňové povinnosti u stavebních a montáž-
ních prací. Kniha řeší praktické případy ře-
šení DPH v situacích, do kterých se nezisko-
vé subjekty při své činnosti běžně dostávají, 
upozorňují na chyby, které se u nich vyskytu-
jí a zároveň nabízejí možnosti jejich řešení. 
Autorky přinášejí čtenáři rovněž postup při 
sestavení přiznání k DPH za poslední zdaňo-
vací období roku 2011, vzory daňových do-
kladů a mnoho dalších velice důležitých in-
formací, které usnadní a zjednoduší každo-

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

Přehled judikatu-
ry. Soudní ochra-
na člena spolku, 
církve a politické 
strany 
LUDVÍK DAVID, JANA BÍL-
KOVÁ, MARTINA PODI-

VÍNOVÁ

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí 
z právních oblastí, v nichž je dominantním 
prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve 
vybraných judikátech převažují právní vzta-
hy uvnitř občanských sdružení, pro něž se 
již běžně užívá synonymum spolek. Počet-
ně minoritní, významem však nepřehlédnu-
telnou část tvoří rozhodnutí z interního živo-
ta církví a náboženských společností; proza-
tím jediný judikát se zabývá konfliktem mezi 
politickou stranou a jejími členy.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adre-
se www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Komunikace bez 
zábran
Jak se naladit na 
společnou vlno-
vou délku
BARBARA BERCKHAN (NA-
KLADATELSTVÍ PORTÁL)
Komunikovat bez zá-

bran a napětí umí ti, kdo jsou s to ustoupit, ale 
přitom si zachovat tvář a názor. Takoví lidé mo-
hou být přesvědčiví, protože druhým své prav-
dy nesugerují, ale jsou jim partnery „na společ-

né vlnové délce“. Kni-
ha je psána pro lidi, 
kteří se potřebují zdo-
konalovat v komunika-
ci nebo se snaží zbavit 
komunikačních nesná-
zí a jimž činí problém 
komunikovat s různý-
mi, často i obtížnými 

partnery.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci uplat-
nit slevu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Jak komunikovat chytře
RECKNAGEL MARION, VAN WÜLLER HEIKE ROHMANN 
(NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Jak rozpoznat a překonat překážky úspěšné 
komunikace? Knížka je určena všem, kdo se 
v práci či v soukromí stýkají s lidmi, s nimiž 
se jim obtížně komunikuje. Dozvíte se kon-
krétní tipy a příklady, jak konstruktivně rea-
govat na typické „nesnesitelné“ vzorce cho-
vání a jak chytře a uvolněně komunikovat 
i s problematickými lidmi. Zjistíte také, jak 
vy sami bráníte úspěšné komunikaci a co 
s tím můžete udělat. Díky této knížce budete 
méně podléhat stresu a náročné momenty 
v komunikaci zvládnete suverénněji. Naučte 
se komunikovat chytře!

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

Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 20 %, 
a to po předložení klubové karty v síd-
le nakladatelství: U Nákladového nádraží 6, 
130 00 Praha 3.
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dostupné vzdělávání a přispívat tak k jejich dalšímu rozvoji.
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