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Rok 2012 přivedl neziskové organizace k jednomu 
stolu. A to je dobře, říká v rozhovoru pro Svět 
neziskovek prezident Asociace veřejně prospěšných 
organizací Marek Šedivý.

Začali jsme již v dubnu na 8. všeoborové konferenci NNO, která se konala na půdě poslanecké 
sněmovny a senátu. Za AVPO jsme se zasadili o to, aby požadavek na správu rejstříku spolků 
nezávislými soudy byl součástí finálního usnesení. Odeslali jsme otevřený dopis premiérovi 
Nečasovi, kde jsme uvedli základní argumenty pro podporu našeho stanoviska. Kopie dopisu 
šla také vybraným ministrům a dalším politikům. Průběžně informujeme také média. A před 
červnovým jednáním vlády jsme opět oslovili vybrané ministry, abychom jim náš názor 
připomněli. 

Rád bych touto cestou poděkoval i dalším síťovým neziskovým organizacím, které se k AVPO 
přidaly a oslovily kompetentní lidi svými vlastními cestami. 

Zákon o změně právní formy 
občanského sdružení na obec-
ně prospěšnou společnost pro-
šel na červnové schůzi posla-
necké sněmovny prvním čte-
ním. Ten má v praxi umožnit 
občanským sdružením, která 
to potřebují a dobrovolně o to 
požádají, změnit právní formu 
na obecně prospěšnou společ-
nost. Taková obecně prospěš-
ná společnost bude považová-
na za nástupnickou organiza-
ci občanského sdružení a orga-
nizace tak neztratí svou histo-
rii. Předkladatelem zákona byla 
skupina poslanců v čele s Len-
kou Kohoutovou.

„Zákon teď čeká projedná-
vání v ústavně právním výbo-
ru, kde se pokusíme navrhnout 
změny související s připomín-
kami poslanců rozpravě první-
ho čtení. Pokud vše dobře pů-
jde, zákon projde poslaneckou 
sněmovnou, senátem a pode-
píše ho prezident, mohl by pla-
tit někdy na přelomu roku 2012 
a 2013“, komentuje současnou 
situaci Marek Šedivý, prezident 
AVPO.

Týden po hlasování sně-
movny uspořádala poslanky-
ně Lenka Kohoutová ve spo-
lupráci s Asociací veřejně pro-
spěšných organizací odbor-
ný seminář k tomuto zákonu. 
Na semináři kromě Lenky Ko-
houtové a Marka Šedivého vy-
stoupila také advokátka Len-
ka Deverová, která na přípra-
vě této právní normy spolu-
pracovala. Z diskuse vyplynu-
la dvě zásadní doplnění, kte-
rá se pravděpodobně stanou 
podkladem k pozměňovacím 
návrhům do ústavně právního 
výboru. Jedním je umožnění 
změny na obecně prospěšnou 
společnost také pro organizač-
ní jednotky sdružení, oprávně-
nými jednat vlastním jménem. 
Druhá změna by se měla týkat 
podmínky souhlasu všech čle-
nů sdružení, již by měl nahradit 
souhlas orgánu, který dle sta-
nov sdružení může rozhodnout 
o jeho dobrovolném rozpuště-
ní. Semináře se zúčastnilo přes 
30 zástupců z neziskových or-
ganizací a několik poslanců.     

REDAKCE

Změnit občanské sdružení na obecně prospěšnou 
společnost možná půjde již na konci letošního roku.

ROZHOVOR

editorial

léto je v plném 
proudu. V sobotu 
odjely děti na tábory a jak se zdá, tak 
jim počasí přeje. Snad bude letošní 
léto přeci jen plné slunce…Uvidíme! 
V Neziskovkách.cz uklízíme, doděláváme 
to, co jsme v hektickém květnu a červnu 
nestihli, a intenzivně se připravujeme na 
podzimní akce. Jedna z nich je Žihadlo. 
Ti, kdo letos připravili neziskové kampaně 
a popíchnou veřejnost k větší 
prospěšnosti, už jistě chystají své 
soutěžní přihlášky. Velká práce nás 
všechny čeká při připomínkování 
zákonem upravovaného statutu veřejné 
prospěšnosti. Díky neúnavné práci kolegů 
z AVPO Vám v tomto čísle představujeme 
projekt, který podpořil CEE Trust. Mnozí 
z Vás se zapojí. Co vše se připravuje a jak 
bude práce vypadat, Vám prozradí Marek 
Šedivý, prezident asociace. Lektorka 
paní Švidrnochová vysvětlí možnosti 
využití web 2.0 aplikací a v poradně 
najdete informace týkající se aktuálního 
tématu čerpání dovolených. Přeji Vám 
příjemné čtení, odpočinek, pokud Vás 
čeká zasloužený letní relax, a všem 
fundraiserům a ředitelům štěstí při výběru 
vhodných dárců, které už nyní oslovujete 
s žádostmi o finanční podporu v roce 
2013.   

JIŘÍ KUČERA

KONZULTANT NEZISKOVKY.CZ

Vážené 
kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

NOVINKA! Od 1. 7. 2012 Mají nově registrované neziskové organizace možnost získat grantový kalendář do konce roku zdarma 
Více na str. 7

http://www.neziskovky.cz
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Speciální škola 
v Praze 
Letňanech 

otevře dveře těžce 
postiženým dětem 
z Prahy a okolí

V Praze Letňanech se po prázdni-
nách otevře první speciální škola ur-
čená těžce postiženým dětem s kom-
binovanými vadami, jako je napří-
klad hluchoslepota, mentální retarda-
ce nebo psychiatrická diagnóza spoje-
ná s hluchotou. Podle patronky projek-
tu, poslankyně Lenky Kohoutové, jde 
o jedinečný projekt, který umožní i dě-
tem s těžkým zdravotním postižením 
posunout se ve svém vývoji dopředu. 
„V České republice doposud neexisto-
val žádný intenzivnější vzdělávací pro-
gram pro děti s kombinovaným posti-
žením. Terapeuti se těmto dětem věno-
vali pouze jednou týdně v pronajatých 
prostorách Jedličkova ústavu. Nová 
škola pojme třicet dětí a její prostory 
bude možné v budoucnu dále rozšiřo-
vat. Děti ji navíc mohou využívat každý 
všední den. Rodičům otevření nového 
zařízení mimo jiné umožní, aby se ale-
spoň částečně vrátili do pracovního ži-
vota, který většina z nich kvůli celoden-
ní péči o své dítě opustila,“ uvedla pat-
ronka projektu Lenka Kohoutová.

ONDŘEJ HUŠEK, 
WWW.HELPNET.CZ

SPŘ vyhlašuje soutěž 
Projektový manažer roku 
2012

Hlavní odborný garant v oblasti pro-
jektového řízení v České republice, 
Společnost pro projektové řízení, o. s. 
(SPŘ), vyhlašuje ve spolupráci s vyda-
vatelstvím Economia, a. s. soutěž Pro-
jektový manažer roku 2012. Posláním 
soutěže je hodnotit nejvýznamnější a 
nejúspěšnější projektové manažery, 
manažerky a samotné projekty ve ve-
řejném, soukromém i neziskovém sek-
toru, napříč všemi odvětvími v ČR. Uni-
kátnost soutěže spočívá ve způsobu 
výběru a hodnocení jednotlivých sou-
těžících. Kandidáti na cenu Projektový 
manažer roku budou prokazovat své 
dovednosti v manažerské hře, při kte-
ré budou simulovat řízení konkrétního 
projektu. Pravidla hodnocení dále vy-
cházejí ze zkušeností s certifikací pro-
jektových manažerů podle mezinárod-
ního standardu International Project 
Management Association (IPMA) a ce-
losvětové soutěže IPMA Awards. 

Tým hodnotitelů a Porota budou 
hodnotit a vybírat vítěze v rámci šes-
ti kategorií: Projektový manažer/ka 
roku, Projekt roku, Charitativní (nezis-
kový) projekt roku a Studentský pro-
jekt roku. Hodnotitelé a Porota budou 
dále hodnotit významné počiny v ob-
lasti projektového řízení v kategorii Síň 
slávy. Publikum slavnostního galave-
čera bude mít příležitost vyjádřit svůj 
názor na kvalitu přihlášených projekto-
vých manažerů a projektů ve vyhlašo-
vané kategorii Cena sympatie. Do sou-
těže je možné se přihlásit v období od 

1. července do 30. srpna 2012 pro-
střednictvím webových stránek www.
pmroku.cz. První kolo hodnocení a se-
stavení finálové skupiny pro jednotli-
vé kategorie bude soutěžícím oznáme-
no 16. září 2012. Slavnostní vyhlášení 
vítězů a udílení cen proběhne 9. října 
2012 v prostorách Centra současného 
umění DOX, Praha.             

       MARKÉTA ARAZIMOVÁ, SPOLEČNOST PRO 
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, O. S.

Výstaviště v pražských 
Holešovicích nabídne 
poprvé pod taktovkou 
Incheby Praha veletrh 
PAMÁTKY!

Nový veletržní projekt, který se od-
borné i laické veřejnosti představí 4. až 
6. října, reaguje na současnou aktuální 
potřebu specializovaných, úzce zamě-
řených odborných veletrhů. Představí 
jak bohatou oblast památkové péče, 
záchrany a konverze historického dě-
dictví, sféru projektování a stavitelství, 
ale také restaurátorství a umělecké ře-
meslo, ochranu a zabezpečení staveb 
a jejich částí, prvky a systémy technic-
ké infrastruktury a technického vyba-
vení budov, požární ochranu a zabez-
pečení objektů a areálů, ovšem také 
rozsáhlou problematiku soudobého 
využití památek a památkových sou-
borů, jejich zakotvení v současných 
sídlech i krajině a řadu dalších témat. 

HTTP://WWW.INCHEBA.CZ

Nominujte svého 
zdravotně postiženého 
zaměstnance na cenu 
Zaměstnanec roku!

Až do 15. září 2012 můžete nomi-
novat dva své zaměstnance, kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením na 
cenu Zaměstnanec roku.

Soutěž pořádá Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením (NFOZP), ve spo-
lupráci se Sdružením automobilové-
ho průmyslu, CZECH TOP 100, spo-
lečností LMC a Všeobecnou zdravot-
ní pojišťovnou. Přihlašovací formu-
lář najdete na www.nfozp.cz. Sou-
těž probíhá ve dvou kategoriích. Prv-
ní kategorií je Zaměstnanec roku 
z chráněného trhu práce a druhou ka-
tegorií je Zaměstnanec roku z běžné-
ho trhu práce.

Vyhlášení soutěže proběhne 
23. října 2012 v Primátorské reziden-
ci v Praze.

HANA POTMĚŠILOVÁ, 
NFOZP

II. ročník soutěže 
Národní cena APSS ČR 
– pracovník sociálních 
služeb a X. ročník 
soutěže Pečovatelka 
roku 2012

APSS ČR spolu s Diakonií ČCE vy-
hlašuje II. ročník soutěže Národní cena 
APSS ČR – pracovník sociálních slu-

aktuality
žeb, která letos proběhne společně 
s X. ročníkem soutěže Pečovatelka 
roku 2012. Je určena pro sociální pra-
covníky a pracovníky v sociálních služ-
bách ve všech druzích sociálních slu-
žeb. Uzávěrka pro podání návrhů je 
20. září 2012, slavnostní vyhlášení 
se bude konat 29. 11. 2012 na Novo-
městské radnici v Praze.

WWW.APSSCR.CZ

Podpora veřejně 
účelných aktivit 
občanských sdružení 
zdravotně postižených 
pro rok 2012

Vládní výbor pro zdravotně posti-
žené občany ve spolupráci s Úřadem 
vlády České republiky vyhlašuje výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci k doroz-
dělení částky 600 tisíc Kč.

Výzva se týká tematického okruhu 
činností C) „Edukační a informační čin-
nost v oblasti vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením“. 

Vymezení tématického okruhu C):
Z dotace je možno podpořit vzdělává-
ní zaměřené na zlepšení pracovních 
a sociálních dovedností v rámci komu-
nity osob se zdravotním postižením, 
tzn. nejen přímo pro osoby se zdravot-
ním postižením. Dále je možné dota-
ci poskytnout na pořádání informač-
ních kampaní pro veřejnost, účast na 
výstavách a veřejných prezentacích 
včetně doprovodných programů, po-
řádání odborných konferencí a semi-
nářů, provoz informačních webových 
portálů, vydávání informačních ma-
teriálů, letáků, tiskovin a publikací. 
Uzávěrka pro překládání žádostí je 
16. července.

WWW.HELPNET.CZ

V soutěži Cesty městy 
bojuje o vítězství 
29 dopravních řešení

Do již jedenáctého ročníku soutěže 
Cesty městy, která hodnotí projekty ve-
doucí ke zklidnění dopravy,se z celé ČR 
přihlásilo 29 dopravních projektů růz-
ných objemů a funkcí - od zrekonstruo-
vaných křižovatek přes cyklostezky až 
po nová náměstí.

V letních měsících odborná komise 
všechna přihlášená řešení osobně na-
vštíví. Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhne, spolu s odbornou konferencí 
a akcí pro veřejnost, dne 20. září v Čes-
ké Třebové.

Cílem soutěže Cesty městy je zvidi-
telnit a odměnit kvalitní dopravní řeše-
ní realizovaná v České republice.

WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ

Čtvrtý ročník soutěže Era 
Starosta roku byl právě 
vyhlášen!

Nadace VIA a Era vyhlašují 4. ročník 
soutěže Era Starosta roku. Stejně jako 
v předchozích letech je záměrem sou-
těže vyslovit veřejné uznání za dobrou 
práci starostům a starostkám malých 
obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel.

Práci svého starosty/starostky mo-
hou nejlépe posoudit samotní obča-
né. Proto právě oni mohou zaslat no-
minace na ocenění, a tak svému sta-
rostovi/starostce vyjádřit podporu 
a poděkování. Vítěz získá 250 000 Kč 
do obecního rozpočtu a navíc tradiční 
Rychtářské právo, symbol dobrého ve-
dení obce. 

Uzávěrka pro příjem nominaci je ve 
středu 5. září 2012.  

WWW.NADACEVIA.CZ

V Bohnicích se staví první 
logopedická zahrada 
v České republice

V zahradě při internátu Speciální cír-
kevní školy Don Bosco v Praze-Bohni-
cích se dějí velké věci! Do konce letoš-
ního roku se prostor promění v první 
logopedickou zahradu v České repub-
lice. Projekt se realizuje díky podpoře 
nadace PROMĚNY a jejího programu 
ZAHRADA HROU.

Škola Don Bosco se zaměřuje na vý-
chovu a vzdělávání dětí s poruchami 
řeči, komunikace a učení ve věku od 
3 do 15 let. Zahrada školy se stane po 
rekonstrukci místem pro hru, odpoči-
nek a setkávání. Nabídne zázemí pro 
výuku pod širým nebem a specifické 
didaktické a logopedické herní prvky, 
podporující mimo jiné rozvoj komuni-
kace a pozornosti. Návrh prvků vznikal 
v úzké spolupráci s logopedkou ško-
ly, jejich autorkou je výtvarnice Mgr. 

A. Lenka Klodová, Ph. D., jedna ze za-
kladatelek projektu Strašné dítě /EN-
FANT TERRIBLE/. „Na zahradě bude 
například speciální domek, kde budou 
děti prostřednictvím hry s míčkem tré-
novat výslovnost samohlásek nebo 
kde mohou na haptické mapě procvi-
čovat představivost, motoriku a mate-
matické dovednosti,“ popisuje jeden 
z herních prvků Jolana Říhová z nada-
ce PROMĚNY. Architektonické řešení 
celého prostoru zahrady připravil br-
něnský Ateliér zahradní a krajinářské 
architektury Ing. Zdenka Sendlera, kte-
rý má za sebou celou řadu úspěšných 
realizací. 

Rekonstrukce zahrady Don Bosco 
je pilotním projektem programu ZA-
HRADA HROU, jehož prostřednictvím 
nadace pomáhá s proměnou školních 
zahrad v místa, která dětem umožňu-
jí rozvoj schopností a dovedností, pří-
mý kontakt s přírodou i přirozené for-
my vzdělávání a seberealizace. Poslá-
ním programu je rovněž upozornit ve-
řejnost na potenciál ve využití měst-
ských venkovních prostor. 

PETRA HRUBEŠOVÁ, PROMĚNY
FOTO: ZDROJ PROMĚNY

http://www.pmroku.cz
http://www.pmroku.cz
HTTP://WWW.INCHEBA.CZ
http://www.nfozp.cz


3SVĚT NEZISKOVEK 7 / 2012

Nový týdeník 

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

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

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 červenec, srpen, září, říjen 2012
ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Efektivní vedení porad a jednání – 
10. 9. 2012
„Nikdo není tak chytrý, jako jsme my 
všichni dohromady“. Naučte se vést pora-
du, jednání či řešitelskou schůzku tak, aby 
nebyla zbytečně dlouhá, zapojila všech-
ny do diskuse a spolupráce, využila po-
tenciál všech zúčastněných a přinesla jas-
né a srozumitelné výstupy. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=294

Plány osobního rozvoje 
zaměstnanců jako nástroj 
motivace, stabilizace a součást 
standardů kvalit – 19. 9. 2012
Kurz vám pomůže zvýšit manažerské 
kompetence v personálním řízení or-
ganizace, procvičit tvorbu plánů osob-
ního rozvoje pro své pracovníky a pou-
žívat plány osobního rozvoje jako pro-
středek interní supervize. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=298

Facilitace pracovních setkání 
– 21. 9. 2012
Kurz vám pomůže vést a řídit vaše pracov-
ní jednání tak, abyste využili co nejlépe po-
tenciálu všech členů skupiny, efektivně 
diskutovali o problémech a došli k jasným 
a srozumitelným výsledkům. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=302

Etika v neziskové organizaci 
– 4. 10. 2012

„Zasej čin – a sklidíš zvyk, zasej zvyk – 
a sklidíš charakter, zasej charakter – a skli-
díš osud.“ 
Kurz vám pomůže rozvíjet a podporovat 
prosociálnost, humánní jednání, harmo-
nické vztahy v rodině i na pracovišti. Učit 
se toleranci v organizaci i mimo ni. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=309

FUNDRAISING, MARKETING A PR

Příprava projektů a psaní žádostí 
o grant, včetně SF EU   5. – 6. 9. 2012
„Chceme peníze!“ – ozývá se ze všech 
koutů světa. Ale každý svého štěstí strůj-
ce… Štěstí totiž přeje připraveným! 
S námi získáte grant snadněji! Kurz vám 
pomůže získat informace a dovednos-
ti pro sestavování a přípravu zejména ne-
investičních projektů financovaných ze 
strukturálních fondů EU. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=293

Právní rizika fundraisingu 
– 5. 10. 2012
Nástroje moderního fundraisingu nejsou 
bez rizika, pokud jich využívá člověk ne-
znalý práva. Kurz Vám pomůže seznámit 
se s právní a daňovou regulací jednotli-
vých fundraisingových nástrojů a vyhnout 
se nejčastějším chybám při jejich využívá-
ní. Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_
detail&idkurzu=283

Mediální trénink – 8. 10. 2012
Workshop vám pomůže zlepšit vystupová-
ní na veřejnosti, omezit trému před mikro-
fonem a kamerou, zefektivnit komunikaci 
s novináři formou tiskových zpráv. Work-
shop proběhne intenzívní formou. Budou 
k dispozici dvě místnosti, kde v jedné bude 
probíhat společný program, v druhé indi-
viduální natáčení za účasti kameramana 
s následným osobním rozborem vystoupe-
ní. Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_
detail&idkurzu=311

Efektivní užívání Web 2.0 aplikací 
v NNO marketingu a fundraisingu 
- 16. 10. 2012
Využijte příležitosti! Aplikace web 2.0 
umožní vám a vašim uživatelům jedno-
duše komunikovat, sdílet informace, spo-
lupracovat a vzájemně na sebe reagovat. 
Kurz vám pomůže seznámit se s web 2.0 
a jejich možnostmi, udělat si přehled o růz-
ných skupinách web 2.0, naučit se použí-
vat vybrané aplikace a použít je pro marke-
ting a fundraising vaší NNO.

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ

Občanská sdružení a nový 
občanský zákoník - 9. 8. 2012,  
27. 9. 2012
Nový občanský zákoník přináší pro občan-
ská sdružení revoluční změny – buďte na 
ně včas připraveni. Kurz vám pomůže po-
chopit změny, jež přináší nový občanský 
zákoník, platný od 1/1/2014. Budou vy-
světleny rozdíly mezi SPOLKEM a občan-
ským sdružením a také možnosti přemě-
ny na ÚSTAV či SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO 
a nové úpravy POBOČNÝCH SPOLKŮ.  
Více informací: http://www.neziskovky.
cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_
detail&idkurzu=271

Účetnictví v praxi s ohledem na 
účetní uzávěrku a závěrku 
– 12. 9. 2012
Jak co nejjednodušším způsobem provést 
vyúčtování dotací a grantů? To je otáz-
ka. Ale my na ní známe odpověď! Kurz 
Vám pomůže zvládnout základní meto-
dické prvky a zásady účetnictví v praxi. 
Pojďme na to jednoduše! Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.
php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=296

Máme se bát „Švarcsystému“? 
- mandátní smlouvy a pracovní 
smlouvy v NNO – 14. 9. 2012
Hranice mezi nezákonným a zákonným 
je mnohdy nezřetelná – my vám pomůže-
me s jejím hledáním. Kurz vám ukáže co 
to je tzv.“Švarcsystém“, seznámí vás s no-
vou právní úpravou platnou od 1/1/2012 
a vysvětlí vám, jak se vyvarovat potíží v pří-
padě, že z jakéhokoli důvodu potřebuje-
te namísto smlouvy podle zákoníku prá-
ce uzavřít smlouvu jinou. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=292

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dokumentace v sociálních 
službách podle Standardů kvality 
sociálních služeb – 7. 8. 2012 
AKREDITOVANÝ KURZ
Neztrácejte se mezi záplavou organizač-
ních předpisů a dokumentace v oblas-
ti sociálních služeb! U nás přijdete na to, 
jak se zbavit přebytečných papírů! Pomů-

žeme 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 soci-
ální služby ve vlastní organizaci. Více in-
formací: http://www.neziskovky.cz/kur-
zy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=264

Komunikace s klientem 
v poradenství - 8. 8. 2012 
AKREDITOVANÝ KURZ
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, porozumět hra-
nicím při přebírání odpovědnosti za vlast-
ní jednání a jednání klienta/ky. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=290

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte s p
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=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=294
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=283
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=292
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=264
V�ce informac�: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=290
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=311
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=298
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=302
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=271
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=309
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=293
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=296
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kalendář akcí
Bariho Díla tvořená láskou a 
Talichovo kvarteto v Emauzích
Kdy: 15.6. - 15.7.2012
Kde: Praha, Pražské opatství Emauzy
Pořadatel: Občanské sdružení ATE-
LIER BARI-Q, o.s.
Výtvarník Ľudovít Bari za hudební 
účasti Talichova kvarteta 15. června 
od 18 hodin na výstavě v pražském 
opatství Emauzy poprvé představil ko-
lekci dvaceti originálních hudebních 
nástrojů. Expozice s názvem „Díla tvo-
řená láskou“ je určena odborné i laic-
ké veřejnosti. V minulosti si na tyto je-
dinečné hudební nástroje zahrál mul-
tiinstrumentalista Jan Hrubý či první 
houslista Talichova kvarteta Jan Ta-
lich. Každý hudební nástroj z této ko-
lekce je skutečný světový unikát, ne-
jen že každý kus je velice svérázný 
svým tvarem, ale i jedinečnou barvou 
tónů. O vzniku svých děl a pocitech, 
které při tom prožíval, píše Bari v kni-
ze „Díla tvořená láskou“. Přísně střeže-
nou kolekci houslí, violy a cella si moh-
li zájemci na výstavě prohlédnout pou-
ze v den jejího slavnostního zahájení 
15. června. Až do 15. července však 
expozice v opatství Emauzy zdarma 
nabídne další umělecká Bariho díla - 
sošky, dřevěné reliéfy a obrazy. Praž-
ský výtvarník Bari studoval u akade-
mické sochařky Aleny Burešové figu-
rální techniku. Jeho díla s hudebními 
nástroji byla roku 1995 prezentová-
na v pořadu australské televizní stani-
ce Beyond, kde je označili za „technic-
ké novinky 21. století“. Některá Bariho 
umělecká díla mají ve svých soukro-
mých sbírkách světově známé osob-
nosti. Jednu z jeho sošek například 
vlastní iluzionista David Copperfield. 
Celková hodnota Bariho uměleckých 
děl je odhadována na několik desítek 
milionu korun. 

Více informací: 
http://www.ludovitbari.com/

Letní puťák na vysočině
Kdy: 5.7. - 19.7.2012 18:00
Kde: Vysočina
Pořadatel: O.s. Rozrazil
Nadšení, vyblbnutí se, radost, naleze-
ní vlastních mezí, přerovnání hodnot, 
nová přátelství. ... k nezaplacení! OČ 
JDE? Napůl putovní tábor, bydlí se ve 
stanech tee-pee na louce a chodí okol-
ním krajem. Potkáš tu vozíčkáře i lidi 
s mentálním postižením. Budeš tu 
14 dní žít a prožívat, účastnit se pro-
gramu a pomáhat při tom těm, kdo 
mají nějakou potíž. Na tuto akci shání-
me nové dobrovolníky z řad studentů 
či mladých lidí, kteří rádi stráví prázd-
niny aktivně a nevadí jim při tom po-
moct i někomu dalšímu. Pokud jsi ně-
kdy proseděl noc u ohýnku, protože 
„teď by byla přece škoda spát“ nebo 
se vrátil z nějaké totálně orvávací hry 
s tím, že „To bylo ono! Jen houšť a vět-
ší kapky!“ tak asi víš, v čem tkví kouz-
lo podobných akcí. A pokud ještě ne 
přijď to zkusit! Má to smysl - pro kaž-
dého zvlášť a zároveň pro všechny do-

hromady. KDO? Parta lidí jako Ty – for-
málně sdružení Rozrazil, reálně sku-
pinka lidí, které baví trávit volný čas 
právě takhle. I letos chystáme tábor 
a sháníme nové tváře. (Momentálně 
máme víc míst pro kluky.) Nečekáme 
od Tebe žádnou praxi s lidmi s posti-
žením, ale zato chuť se něco naučit, 
vyblbnout při programu a sžít s na-
ším kolektivem. Ideální cílovou skupi-
nou jsou pro nás studenti VŠ, popří-
padě SŠ. Pokud Tě to zaujalo, ale ne-
jsi si jistý, jestli to je ono, rádi se s Te-
bou uvidíme dřív než před táborem... 
třeba na některé z našich víkendovek. 
NA CO SE PŘIPRAV: platí tu „čím víc 
dáš, tím víc dostaneš“; přesah progra-
mu do zážitkové pedagogiky; zodpo-
vědnost za druhého člověka - nemů-
žeš myslet jenom sám na sebe a to, 
co zrovna chceš; „ubytování“ na louce. 
CO URČITĚ NEČEKEJ: náboženské za-
měření; spoustu času jenom pro sebe; 
sebeobětování; hierarchii vedoucí vs. 
děti; lehárko; časový plán na minuty. 
Už se na Tebe těšíme!
Více informací: http://www.rozrazil.cz

Výstava SOKOL aneb 
Kalokagathia počesku
Kdy: 5.6. - 31.8.2012
Kde: Muzeum Říčany
Pořadatel: Muzeum Říčany
Výstava je věnována 150. výročí za-
ložení této tělovýchovné organiza-
ce. Návštěvník se bude moci sezná-
mit jak s historií, tak současností So-
kola. Výstava přibližuje nejen tělocvič-
nou činnost, ale i kulturní aktivity so-
kolů a jejich přínos pro národní a de-
mokratické uvědomění našeho náro-
da, včetně jejich účasti v protirakous-
kém a protinacistickém odboji. Část 
výstavy je věnována i historii a sou-
časnosti sokolské jednoty v Říčanech 
– Radošovicích. Expozice je doplněna 
mnoha předměty, zapůjčenými ze sbí-
rek Muzea Říčany, z Národního muzea 
i z majetku Sokola Říčany a Radošo-
vice. Otevřeno: po-čt 14-18h, so-ne 
13-18h Vstupné: 20 Kč, snížené 10 
Kč, rodinné 50 Kč Více informací: 
http://www.ricany.cz/muzeum

„Nebojme se lidí“ - workshop pro 
lidi se sociální úzkostí / fobií
Kdy: 7.7.2012
Kde: Ereinis Centrum Svojetice (u Ří-
čan u Prahy)
Pořadatel: Ereignis - Relaxační, du-
chovně-terapeutické a vzdělávací cen-
trum pro osobní rozvoj a volný čas
Náplní terapeutického workshopu ur-
čeného pro nesmělé jedince je sezná-
mení s metodami, které mohou pomá-
hat zvládání sociální úzkosti či sociál-
ní fobie. Jde nejen o poskytnutí infor-
mací, ale především o zážitek v rám-
ci sebezkušenosti. Je kladen důraz 
na to, aby se lidé na akci cítili co nej-
lépe a měli zážitek zapojení do kolekti-
vu. Občerstvení, nápoje a oběd jsou v 
ceně. Součástí je: 1. Edukace: Poskyt-
nutí informací, diskuse o sociální fobii 

(etiologie vzniku, symptomy, podsta-
ta nemoci a léčby) a informace o mož-
nostech léčby v ČR (psychofarmaka) 
a psychoterapie (různé přístupy + 
asertivita), dalších možnostech pomo-
ci se zvládání této nemoci (samostudi-
um literatury, svépomocná setkání, in-
dividuální expozice - potřebné znalos-
ti a principy, skupiny osobního rozvo-
je apod.) atd. Dále edukace o stresu, 
křivce úzkosti, metodě expozic, prá-
ce s automatickými myšlenkami aj., 
lidská práva - asertivní práva, vysvět-
lení relaxačních technik. 2. Sebezku-
šenostní část: KBT (kognitivně-beha-
viorální terapie) přístup - nácvik soci-
álních dovedností, rozvoj komunikač-
ních schopností a asertivity. Sebepo-
znávání skrze skupinovou psychote-
rapii (psychodynamické směry), ne-
verbální techniky, psychogymnasti-
ka, arteterapie, muzikoterapie, taneč-
ní terapie apod. Dále práce s tělem 
v psychoterapii a relaxace. (Projekt je 
realizován ve spolupráci s o.s. Sfinga 
a je podpořen nadací Think Big.) Pří-
spěvek pouze 100,- Kč. Počet míst je 
omezen. Nutná rezervace předem! 
Více informací: http://www.ereignis.cz

Jak uspět nejen při politickém 
vyjednávání
Kdy: 10.7. 2012
Kde: Fórum 50%, Plzeňská 66, Praha 5
Pořadatel: Fórum 50%
Seminář je zaměřen na: zvýšení úspěš-
nosti při vyjednávání metodou win-
win snižování pocitu nejistoty, zvyšo-
vání autority, vyjasňování slabin tech-
niky jak vzládnout „mrtvý bod“, „sema-
forové pravidlo“ nebo „pracovnu mys-
li“ praktické ukázky vyjednávání za vy-
užití emoční inteligence prohloube-
ní sociální kompetence: zvládání kon-
fliktů, rozvoj komunikace, kooperace 
faktory ovlivňující úspěch vyjednávání 
seznámení s relaxační technikou pro-
mítání konfliktů v hladině alfa Lektor-
ka: Jitka Ševčíková - zkušená lektorka 
a poradkyně v oblasti emoční inteli-
gence, PR, marketingu, a přednášející 
na FSS Masarykovy univerzity 
Více informací:
http://padesatprocent.cz/cz/skole-
ni-akce/jak-uspet-nejen-pri-politickem-
vyjednavani

Seberůstový zážitkový seminář
Kdy: 14.7.2012
Kde: Praha
Pořadatel: Poradna SANTEA - psy-
choterapie, rozvoj osobnosti
Pokud se v sobě stále úplně nevyzná-
te, máte li zájem poznat své přednos-
ti a schopnosti, naučit se vycházet 
v týmu nebo také přijít na to, jak se vy-
pořádat se svými vnitřními obavami, 
přijďte na seberůstový (sebepozná-
vací) zážitkový seminář. Seminář nabí-
zí intenzivní práci na sobě, skrze tech-

niky, práci ve skupině, komunikační 
hry a sebepoznání. Díky tomuto semi-
náři můžete získat nový pohled nejen 
na sebe, ale i na své okolí. Snahou je 
zvýšení vaší sebedůvěry, pocitu jistoty, 
poznání vlastních hranic a odstraně-
ní komunikačních či psychických bari-
ér. Na semináři poznáte nové zajíma-
vé lidi, kteří vám poskytnou důležitou 
zpětnou vazbu. Budeme se na vás tě-
šit!V případě zájmu pište na email se-
berozvijeni@seznam.cz 
Více informací: 
http://www.seberozvijeni.cz

Dětské odpoledne
Kdy: 14.7.2012
Kde: Střelnice Čekanice, Tábor
Pořadatel: SHŠ Pětilistá růže
Přijďte si s námi porovnat dovednosti 
a zručnost v jednotlivých disciplínách. 
Vystoupí tanečně - divadelní skupina 
BonneB art. Tradičně končíme opéká-
ním špekáčků z vlastních zdrojů. Těší 
se na Vás Pětilistá růže a kamarádi. 
Více informací: 
http://shspetilistaruze.blog.cz

Letní tábor pro rodiče s dětmi I
Kdy: 16.7. - 21.7.2012
Kde: Hostětín
Pořadatel: Centrum Veronica Hostětín
Hostětín; Bílé Karpaty; 16.-21.7. 2012; 
Ekologické vzdělávací Centrum Vero-
nica Hostětín (ZL kraj) Vás zve na tá-
bor rodičů (prarodičů) s dětmi do ma-
lebné krajiny Bílých Karpat, do malé 
vesničky Hostětín, která je proslavená 
svými ekologickými projekty. CO VÁS 
ČEKÁ? Čekají vás prázdniny plné her, 
výtvarných aktivit, výletů do přírody 
a za poznáním. Prozkoumáme nové 
kraje, poznáme nové bytosti a jejich 
zvyky, budeme sdílet jejich život. Těš-
te se na tvoření předmětů z přírod-
ních materiálů, zkoumání přírody, so-
chy v krajině, posezení u ohňů a na 
spoustu hezkých společných chvil... 
UBYTOVÁNÍ: Bydlet budete v moder-
ním a jedinečném nově postaveném 
energeticky úsporném, tzv. PASIVNÍM 
DOMĚ ekologického Centra Veroni-
ca, v 10 komfortních pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením. Centrum zís-
kalo jako jediné na Moravě prestižní 
certifikát „poskytovatel ekologicky še-
trných služeb“. TERMÍN A CENY Ter-
mín 16.-21.7. (PO-SO); Dospělí 2990 
Kč; Děti 2590 Kč. Pro děti ve věku při-
bližně 7-11 let (jedná se o velmi orien-
tační věkové rozmezí). V ceně tábora 
je zahrnuto ubytování, celodenní stra-
vování, materiál na výtvarné tvoření 
pro dospělé i děti, táborový program, 
odměny pro děti. VEZMĚTE S SEBOU 
SVÉ PŘÁTELE A DĚTEM JEJICH KA-
MARÁDY!  
Více informací: 
http://hostetin.veronica.cz 

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.

Představte se!

http://padesatprocent.cz/cz/skoleni-akce/jak-uspet-nejen-pri-politickem-vyjednavani
http://www.ludovitbari.com/
http://www.rozrazil.cz
http://www.ricany.cz/muzeum
http://www.ereignis.cz
mailto:se-berozvijeni@seznam.cz
mailto:se-berozvijeni@seznam.cz
http://www.seberozvijeni.cz
http://shspetilistaruze.blog.cz
http://hostetin.veronica.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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V současné době je v České repub-
lice přeneziskováno. Průměrný zá-
kazník vidí nebo slyší 1 milion marke-
tingových zpráv ročně – to je zhruba 
3 000 reklam denně a rozhodně víc, 
než je mozek schopen pojmout. Jedi-
nou možností, jak na sebe upozornit, je 
být jiný, výjimečný, odlišovat se. 

Čím více nám 21. století nabízí vje-
mů a reklam, tím více nám také nabízí 
nové možnosti a přístupy nejen k jejich 
příjímání, ale i tvoření. Jednou z těchto 
možností jsou web 2.0 aplikace, obje-
vující se na internetu od začátku nové-
ho tisíciletí. Termín web 2.0 reprezen-
tuje druhou generaci webu, která je za-
měřená na schopnost lidí spolupraco-
vat a sdílet informace on-line.

V podstatě jde o přenos statických 
HTML webových stránek na více dy-
namický web, který si uživatel vytvá-
ří sám na předdesignované platformě. 
Web 2.0 umožňují uživatelům jedno-
duše komunikovat, sdílet informace, 
spolupracovat a vzájemně na sebe re-
agovat. Uživatel se snadno stává archi-
tektem svých vlastních webových strá-
nek. Web 2.0 jsou taky často nazývané 
„síť jako platforma – network as a plat-
form“.  Příklady web 2.0 zahrnují soci-
ální sítě (Facebook, LinkedIn,...), blogy 
(Posterous, Storify,...), internetové en-
cyklopedie (Wikipedia), stránky s videi 
či hudbou (YouTube) nebo různé we-
bové aplikace. Nejznámější a nejpouží-
vanější sociální sítí je v současné době 
Facebook s více než 845 miliony aktiv-
ních uživatelů. 

Audrey Hapburn kdysi řekla: „Móda 
je nákaza něčím novým.“ A Facebook 
společně s ostatními web 2.0 aplika-
cemi jsou dnes módou i nákazou záro-
veň. Pokud chce být nezisková organi-
zace aktuální, musí jít s dobou a tedy 
i s její módou. Jenže ne každému sluší 
všechno a je umění vkusně a moderně 
zkombinovat jednotlivé svršky. 

Budu-li pokračovat v citátech, Ma-
xim Gorkij napsal: „Oblek je možné ušít 
na zkrášlení člověka, ale i na jeho zne-
tvoření.“ Je velkým uměním používat 
web 2.0 aplikace tak, aby sloužily efek-
tivně a zároveň stylově. Já osobně za-
stávám názor, že kde není kvalitní ob-
sah, ani web 2.0 aplikace nepomůžou. 
Proto se snažím vedle prezentace web 
2.0 aplikací a jejich využití také zamě-
řovat na content marketing a jeho im-
plementaci do strategie organizace. 
Každá z organizací má svůj příběh, své 
poslání, svůj názor a ten je třeba pro-
dat a nosit vkusně a s elegancí stejně 
jako nové šaty. A právě web 2.0 aplika-
ce mohou pomoci tento obsah obléci 
podle poslední módy. 

Pak už jen zbývá se pořádně pochlu-
bit ostatním, jak nám ty nové šaty krás-
ně sedí a jak nám to sluší. Od toho jsou 
tu potom sociální sítě, často pejorativ-
ně nazývané jako „on-line chlubítka“. 
Jsou módou, využívá je skoro každý 
a mohou velmi efektivně posloužit 

k propagaci organizace mezi širokou 
veřejností. Proč se tedy nepochlubit? 

Web 2.0 aplikace mají pro nezis-
kový sektor mnoho výhod – většinou 
jsou zdarma nebo za malý poplatek, 
jsou jednoduché a intuitivní, poradí si 
s nimi každý aniž by byl IT expert, není 
třeba je instalovat do počítače, umož-
ňují rychlý start, rozvíjí lidskou kreati-
vitu a nastolují novou úroveň komuni-
kace a spolupráce mezi organizací, je-
jími klienty, donátory i dalšími subjek-
ty. Těm posledně jmenovaným pak dá-
vají možnost aktivně se zapojit do pří-
běhu organizace a velmi jednoduše vy-
jádřit svůj názor (např. tlačítky „like“ 
nebo „comment“). I když jen on-line, je-
jich angažovanost v organizaci je na-
jednou vidět a získává, v „osobně-psy-
chologickém“ pohledu, smysl. 

Cílem mého workshopu je hlavně 
účastníky inspirovat, objevovat s nimi 
nové možnosti a cesty k vlastní propa-
gaci, pracovat s příběhem a prakticky 
si některé web 2.0 aplikace vyzkoušet 
přímo na místě. Web 2.0 aplikace ne-
jsou spásné, automaticky do organiza-
ce nepřináší více peněz, ale rozhodně 
je ušetří a otevřou pracovníkům i je-
jich klientům nové obzory a možnosti 
na poli komunikace a spolupráce. Ne-
platí zde pravidlo, že „šaty dělají člově-
ka“, ale „Dobře uvázaná kravata je prv-
ním vážným krokem v životě.“ (Oscar 
Wilde). 

Mgr. Kateřina Švidrnochová

Web 2.0 aplikace 
– nová cesta k propagaci

Absolventka PedF MU v Brně a Uni-
versité Michel de Montaigne v Bor-
deaux, Francie. V neziskovém sekto-
ru se pohybuje posledních 10 let jako 
koordinátorka vzdělávacích progra-
mů, terénní sociální pracovník, fund-
raiser, lektor a metodik. Zaměřuje se 
na inovativní přístupy ve vzdělávání, 
multikulturní výchovu a pedagogic-
kou psychologii. V současnosti pracu-
je jako didaktický poradce v několika 
evropských projektech.

web 2.0 - přenos 
statických HTML 
webových stránek 
na více dynamic-

ký web, který si uživatel vytváří sám 
na předdesignované platformě.

sociální sítě – typ web 2.0 umožňu-
jí uživatelům jednoduše komunikovat, 
sdílet informace, spolupracovat a vzá-
jemně na sebe reagovat.

content marketing – marketingový 
obor, který se zabývá příběhem a obsa-
hem instituce, společnosti nebo firmy. 

Cílem je vytvořit hodnotný a kvalitní ob-
sah o aktivitách, strategiích a názorech 
instituce tak, aby přitáhl klienty, přiblí-
žil je tomu, co se v instituci děje a záro-
veň si je udržel.

storify –  webová stránka, která vytvá-
ří a uchovává příběhy pomocí sociál-
ních médií (např. Twitter, fotografie 
a videa). Umožňuje vyhledávat příběhy 
z různých sociálních sítí z jednoho mís-
ta, přetahovat a uspořádávat jednotlivé 
prvky do vlastního příběhu a přidávat 
k nim vlastní text. 

slov
níček

Staňte se
úspěšnými manažery!

Rekvalifi kační kurz
akreditovaný MŠMT

„Manažer neziskové
a příspěvkové organizace“

Co vám kurz přinese?
• komplexní přehled v oblasti řízení organizace
• zlepšení manažerských schopností a dovedností
• efektivnější vedení a řízení organizace
• nové kontakty a zkušenosti
• osvědčení o rekvalifi kaci

Jak bude kurz strukturován?
• kurz proběhne v období září 2012 – leden 2013
• 8 dvou až třídenních modulů 
• jedenkrát až dvakrát měsíčně

Co vás naučíme?
• strategicky řídit organizaci
• projektové a fi nanční řízení
• legislativu
• efektivně komunikovat a vést lidi
• marketing a PR
• efektivně se rozhodovat a řídit změny

Jaká jsou kritéria pro zařazení?
• SŠ či VŠ vzdělání

Účastnický poplatek hrazený NNO činí 14 225 Kč. 
Účastnický poplatek hrazený fyzickou osobou 
po jednotlivých modulech činí 29 585 Kč. 
Účastnický poplatek pro fyzickou osobu při jednorázové 
úhradě celého kurzu je zvýhodněn slevou 20%, tj. 24.655,- Kč.
Cena kurzu zahrnuje 120 hodin výuky a 16 hodin závěrečného 
workshopu, pracovní materiály a občerstvení. 
V případě vašeho zájmu vyplňte přihlášku na www.neziskovky.cz.

Uzávěrka přihlášek je 7. září 2012.

http://www.neziskovky.cz
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Výroční zpráva obecně pro-
spěšné společnosti musí být 
nově zakládána do sbírky listin 
rejstříkového soudu. Tato povin-
nost, založená tzv. „velkou no-
velou“ zákona 248/1995 Sb. 
O obecně prospěšných spo-
lečnostech, platí až pro výroč-
ní zprávu za účetní období po-
čínající v roce 2011 – typicky 
tedy pro kalendářní rok 2011, 
ale také pro tzv. hospodářské 
roky, které v tomto roce počí-
nají (např. od 1. března 2011 do 
29. února 2012). Výroční zprá-
vy za předchozí účetní období 
se do sbírky listin nezakládají.

Obecně prospěšná společnost 
je povinna výroční zprávu za-
ložit do sbírky listin nejpozději 

6 měsíců po skončení účetní-
ho období (zpravidla tedy do 
30. června).

Na rozdíl od rozšířené předsta-
vy nelze již výroční zprávu za-
slat soudu ve fyzické (papírové 
podobě). Jediným přípustným 
médiem/formátem pro předání 
je elektronický formát PDF (tedy 
zpravidla soubor vytvořený pro-
gramem Adobe Reader).

Existují tři cesty, jak tento soubor 
soudu doručit, a to:

a) „fyzickou“ poštou na nosiči  
CD, nebo
b) elektronickou poštou
(e-mailem) na adresu soudu
c) prostřednictvím datové 
schránky
Upozorňujeme, že soudu není 

třeba zvlášť předávat účetní zá-
věrku – zaprvé tato povinnost 
není pro obecně prospěšné spo-
lečnosti zákonem vůbec stano-
vena a zadruhé účetní závěr-
ka je zpravidla součástí výroč-
ní zprávy, a to včetně výroku au-
ditora, pokud společnost auditu 
podléhá.

PDF soubor s výroční zprávou 
musí splňovat následující 
podmínky:

a) musí se jednat o jeden ví-
cestránkový dokument, nikoli 
o více dokumentů

b) maximální velikost soubo-
ru nesmí přesáhnout 150 kB na 
stránku

c) celková maximální velikost 
souboru nesmí překročit 8 MB. 

Větší soubory je třeba předá-
vat na CD, nebo skrze datovou 
schránku.

Pokud obecně prospěšná spo-
lečnost svou výše popsanou 
povinnost nesplní, hrozí jí dle 
§ 22 zákona o obecně prospěš-
ných společnostech ztráta da-
ňových zvýhodnění pro rok, 
v němž k tomuto nesplnění do-
šlo (zde se jedná o všechna da-
ňová zvýhodnění), i pro rok ná-
sledující (zde již jen zvýhodně-
ní podle zákona o dani z nemo-
vitostí).

MGR. PETR VÍT

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti a její 
zveřejnění v rejstříku o.p.s.

V případě, že člen orgánu způ-
sobí porušením povinnosti vy-
konávat svou funkci s nezbyt-
nou loajalitou a potřebnými 
znalostmi a pečlivostí právnické 
osobě škodu, bude povinen tuto 
škodu právnické osobě nahra-
dit. Tuto povinnost k náhradě 
škody bude ve většině případů 
právnická osoba vymáhat soud-
ní cestou. Její pozice je v tako-
vém případě jednodušší tím, že 
člen orgánu, vůči kterému je na-
mítáno, že způsobil škodu poru-
šením péče řádného hospodá-
ře, nese důkazní břemeno, tzn. 
že musí prokázat, že povinnost 
jednat s péčí řádného hospodá-
ře neporušil.    

Současně se stanoví postup 
pro případ, kdy člen orgánu ne-
nahradil škodu, kterou způsobil 
porušením povinnosti při výko-
nu funkce, ačkoliv byl povinen 
škodu nahradit, tj. např. v situ-
aci, kdy soud rozhodl, že ško-
da právnické osobě vznikla po-
rušením povinnosti členem je-
jího orgánu. V takovém přípa-
dě ručí tento člen orgánu věři-
teli právnické osoby za její dluh 
vůči věřiteli v rozsahu, v němž 
škodu nenahradil.  Tato úprava 
je v souladu s celkovým přístu-
pem NOZ, který primárně chrá-
ní zájmy 3. osob.

Modelujme k tomu případ. 
Členovi výkonného výboru spol-
ku bude soudem stanovena po-
vinnost nahradit škodu, kte-
rou způsobil tím, že neodevzdal 
v termínu vyúčtování grantu 
a spolek musel část grantu vrá-
tit. Člen výkonného výboru spol-
ku škodu neuhradí a spolek je 
v situaci, že nemá prostředky, 
které má poskytovateli gran-
tu vrátit. V takovém případě 
může poskytovatel grantu uplat-
nit svůj požadavek vůči tomuto 
členovi výkonného výboru jako 
vůči ručiteli. 

Ustanovení § 156 NOZ  vyvo-
lává u některých neziskových 
organizací zejména z řad ob-
čanských sdružení obavu, že 
bude obtížné získat osoby vý-
konu funkcí v orgánech nezis-
kové organizace. Takto konstru-
ovaná odpovědnost nepochyb-
ně bude klást vyšší nároky na 
výkon funkcí v neziskových or-
ganizacích. Bude vyžadovat od 
členu orgánů, aby výkonu funk-
ce věnovali potřebnou pozor-
nost a nepřistupovali k funkcím 
lehkovážně. V případě, že dojde 
ke vzniku škody z jednání orgá-
nů neziskové organizace, bude 
to vždy posuzováno s přihléd-
nutím ke konkrétní situaci. Bude 
však na členovi orgánu, aby do-

ložil, že příslušnou péči neza-
nedbal, tj. že jednal stejně od-
povědné jako by zařizoval svou 
osobní věc. 

Jako oblasti činnosti, kde bude 
nejčastěji docházet k uplatňová-
ní odpovědnosti s péčí řádného 
hospodáře, lze dle mého názoru 
vytipovat nakládání s veřejnými 
prostředky, plnění daňových po-
vinností, dodržování povinnos-
ti z přijatých smluv. Nelze však 
zjednodušeně tvrdit, že členové 
orgánů neziskových organiza-
cí budou odpovědny za všech-
ny chyby, kterých se při své čin-
nosti dopustí zaměstnanci nebo 
popřípadě dobrovolníci. Ti ne-
sou svou odpovědnost vyplýva-
jící z pracovně právního vztahu 
a u dobrovolníků z příslušné 
smlouvy. Odpovědností členů 
orgánů však bude stanovit řád-
ně povinnosti těch, kteří budou 
činnost neziskové organizace 
realizovat a kontrolovat plnění 
těchto povinností. 

Zároveň se nedá říci, že v sou-
časné době nemají členové or-
gánů neziskových organizací  
žádnou odpovědnost. Členové 
správní a dozorčí rady a ředitel 
obecně prospěšné společnos-
ti odpovídají za výkon své funk-
ce s tzv. péčí řádného hospodá-
ře. Stejně odpovídají i členové 

správních rad nadací za naklá-
dání s nadačním jměním. Pod-
le §420 stávajícího občanské-
ho zákoníku pak odpovídá kaž-
dý za škodu, kterou způsobil 
porušením právní povinnosti. 
Touto povinností se rozumí ne-
jen povinnost stanovena přímo 
v právních předpisech, ale i po-
vinnost stanovená v předpisech 
konkrétní právnické osoby. Roz-
díl je pouze ve způsobu dokazo-
vání, že ke škodě došlo. V přípa-
dě obecné odpovědnosti podle 
§420 OZ nese důkazní břeme-
no poškozená právnická osoba, 
tzn. že musí prokázat, že člen 
orgánů porušil své povinnosti 
a tím došlo ke škodě.  V případě 
uplatnění odpovědnosti za po-
rušení povinnosti jednat s péčí 
řádného hospodáře, je ten, vůči 
komu směřuje tvrzení, že způso-
bil zanedbáním této povinnosti 
škodu, povinen prokázat opak. 
Pokud neprokáže svou „nevinu“, 
je povinen škodu uhradit. 

Závěrem je třeba pozname-
nat, že uplatnění odpovědnosti 
vůči členům orgánů, je primár-
ně vnitřní záležitostí konkrétní 
právnické osoby. 

JUDR. LENKA DEVEROVÁ

ADVOKÁTKA

Nový občanský zákoník – zvýšení odpovědnosti orgánů 
právnických osob
Pokračování z předchozího čísla
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31.7.2012
Nadační fond J&T
Sportovní pomůcky pro osoby s handicapem
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitár-
ní, volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3367
Kontakt: tnoskova@nadacnifondjt.cz
Adresa: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8

průběžná uzávěrka
Česká střelecká nadace
Oblast podpory: volný čas, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3322
Kontakt: info@czub.cz
Adresa: Svatopluka Čecha 1283, 68827 
Uherský Brod

15.8.2012
Magistrát města Plzeň
podpora realizace festivalu „Smetanovské dny“ 
Oblast podpory: kultura
Působnost programu: Plzeňský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3376
Kontakt: bozdechova@mmp.plzen-city.cz ; 378 
033 206
Adresa: Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 
11, 301 00 Plzeň

průběžná uzávěrka
Sdružení VIA
dotovaný software pro NNO - Výzva Techsoup
Oblast podpory: rozvoj neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3375
Kontakt: lukas.hejna@sdruzenivia.cz

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/

poradna Vaše dotazy
Jak čerpat 
a proplácet 
dovolenou?
Čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje za-
městnavatel, a to rozvrhem čerpání 
dovolené, podle kterého by měl za-
bezpečit zaměstnancům vyčerpá-
ní dovolené zpravidla vcelku a do 
konce kalendářního roku, ve kte-
rém právo na dovolenou vzniklo. 
Při stanovení rozvrhu je nutno vy-
cházet z provozních zájmů zaměst-
navatele i z oprávněných zájmů za-
městnance. Poskytuje-li se zaměst-
nanci dovolená v několika částech, 
musí alespoň jedna část činit nej-
méně 2 týdny vcelku, pokud se za-
městnanec se zaměstnavatelem ne-
dohodne na jiné délce čerpané do-
volené. Určenou dobu čerpání do-
volené je zaměstnavatel povinen pí-
semně oznámit zaměstnanci ales-
poň 14 dnů předem, pokud se ne-
dohodne se zaměstnancem na krat-
ší době. Zaměstnavatel nesmí určit 
čerpání dovolené na dobu, kdy za-
městnanec vykonává vojenské cvi-
čení nebo výjimečné vojenské cvi-
čení, kdy je uznán dočasně práce 
neschopným, ani na dobu, po kte-
rou je zaměstnankyně na mateř-

ské nebo rodičovské dovolené a za-
městnanec na rodičovské dovolené. 
Na dobu ostatních překážek v práci 
na straně zaměstnance smí zaměst-
navatel určit čerpání dovolené jen 
na jeho žádost. Vedle dovolené (na-
plánované v rozvrhu jejího čerpá-
ní) může zaměstnanec kdykoliv za-
městnavatele o poskytnutí dovole-
né také sám požádat – s čerpáním 
dovolené ovšem musí zaměstnava-
tel vždy vyslovit souhlas. Zaměst-
navatel nemusí žádosti zaměstnan-
ce o čerpání dovolené vyhovět, s vý-
jimkou požádá-li zaměstnankyně za-
městnavatele o poskytnutí dovole-
né tak, aby navazovala bezprostřed-
ně na skončení mateřské dovole-
né, resp. požádá-li zaměstnanec 
– muž o její poskytnutí v návaznos-
ti na tomu odpovídající část jeho ro-
dičovské dovolené. V těchto přípa-
dech je zaměstnavatel povinen je-
jich žádosti vyhovět. Zaměstnavatel 
musí zaměstnanci určit čerpání veš-
keré dovolená tak, aby byla vyčer-
pána v kalendářním roce, ve kterém 
právo na dovolenou vzniklo. Brání-li 
v tom ale překážky v práci na straně 
zaměstnance nebo vážné provozní 
důvody, je zaměstnavatel povinen 
určit ji zaměstnanci tak, aby byla vy-
čerpána zásadně do konce násle-
dujícího kalendářního roku. Jestliže 
však nemůže být dovolená vyčerpá-

na ani do konce následujícího kalen-
dářního roku proto, že zaměstnanec 
byl uznán dočasně práce neschop-
ným nebo z důvodů čerpání mateř-
ské anebo rodičovské dovolené, je 
zaměstnavatel povinen určit dobu 
čerpání této dovolené po skonče-
ní těchto překážek v práci. Např. 
dovolenou z r. 2012 je tedy z těch-
to důvodů možno převést k čerpá-
ní nejen do r. 2013, ale i do let dal-
ších. Není-li čerpání dovolené urče-
no zaměstnavatelem nejpozději do 
30. června následujícího kalendář-
ního roku, má právo určit čerpání 
dovolené rovněž zaměstnanec. Čer-
pání dovolené je zaměstnanec povi-
nen písemně oznámit zaměstnava-
teli alespoň 14 dnů předem, pokud 
se nedohodne se zaměstnavatelem 
na jiné době oznámení.

Proplácení dovolené
Zaměstnavatel nesmí poskytovat 

náhradu mzdy nebo platu za nevy-
čerpanou dovolenou, tedy dovole-
nou tzv. proplácet namísto jejího 
faktického čerpání, pokud pracov-
ní poměr trvá. Podle zákoníku práce 
zaměstnanci přísluší náhrada mzdy 
nebo platu za nevyčerpanou dovo-
lenou pouze v případě skončení pra-
covního poměru. Poskytnutí náhra-
dy mzdy nebo platu za nevyčerpa-
nou dovolenou, kterou zaměstnava-
tel zaměstnanci neposkytl, lhostej-
no, zda proto, že její nástup neurčil 
zaměstnavatel nebo její nástup pří-
padně posléze neurčil ani sám za-
městnanec, je možno poskytnout 

výhradně při 
skončení pra-
covního po-
měru. Jestli-
že zaměstna-
vatel nespl-
ní svou po-
vinnost ur-
čit zaměst-
nanci čerpá-
ní dovolené, 
ani zaměstnanec sám o čerpání do-
volené nerozhodne, právo na do-
volenou nezaniká, avšak není mož-
né za ni poskytnout náhradu mzdy 
nebo platu ve výši průměrného vý-
dělku v rozsahu takto nevyčerpa-
né dovolené, a to až do případného 
skončení pracovního poměru. Nelze 
však vyloučit, že by inspekce práce 
mohla zaměstnavateli uložit poku-
tu pro porušení povinnosti na úse-
ku dovolené. Protože ustanovení 
§ 218 odst. 1 Zákoníku práce, kte-
rým je zaměstnavateli uložena po-
vinnost určit čerpání dovolené tak, 
aby byla vyčerpána v kalendářním 
roce, za který přísluší, zapracovává 
do zákoníku práce příslušnou směr-
nici Evropské unie, je možné se od 
něj odchýlit ve prospěch zaměst-
nance. Jestliže by tedy zaměstna-
nec požádal, že si chce dovolenou 
„naspořit“ za 2 či více let, například 
za účelem delšího pobytu v zahrani-
čí, a zaměstnavatel by mu vyhověl, 
nejde o porušení zákona.

MARTIN SIGL, ISM

Pracovní 
úraz
Lze hodnotit případný úraz při 
mimořádné cestě v souvislos-
ti s výkonem práce mimo roz-
vrh směn v místě výkonu práce 
nebo pravidelného pracoviště jako 
pracovní s odkazem, že se jedná 
o úkon v přímé souvislosti s plně-
ním pracovních úkolů? Tzn. nebude-
me v tomto případě tuto cestu hod-
notit jako cestu do práce?

Odpověď:
Při posuzování skutečnosti, zda 
se v případě úrazu zaměstnan-
ce při pracovní cestě jedná o pra-
covní úraz, musí zaměstnavatel vy-
cházet z úpravy obsažené v § 387 
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákoník práce“). 
Cesta z obce bydliště zaměstnance 
na pracoviště nebo do místa ubyto-
vání v jiné obci, která je cílem pra-
covní cesty, pokud není součas-
ně obcí jeho pravidelného praco-
viště, se posuzuje jako nutný úkon 
před počátkem práce nebo po jejím 
skončení. 

Právní úprava rozlišuje mezi:
pracovní cestou, která je koná-
na do jiné obce než má zaměstna-
nec pravidelné pracoviště nebo do 
jiné obce než má své bydliště a pra-
covní cestou, která se koná v obci 

pravidelného pracoviště nebo v obci
bydliště zaměstnance. Jestliže za-
městnanec koná pracovní cestu do 
místa v obci pravidelného pracoviš-
tě nebo v obci, která je místem byd-
liště zaměstnance, pak cesta z byd-
liště do místa, kde má plnit pracov-
ní úkoly, které jsou předmětem pra-
covní cesty, se posuzuje jako cesta 
do zaměstnání. Totéž platí pro ces-
tu zpět. 
Shora uvedeným způsobem je nut-
né postupovat i při mimořádné ces-
tě v souvislosti s výkonem práce 
mimo rozvrh směn v místě výkonu 
práce nebo pravidelného pracoviš-
tě [§ 152 písm. c) zákoníku práce]. 
Jak vyplývá již ze samotného ozna-
čení této cesty, jedná se o cestu do 
místa výkonu práce či pravidelné-
ho pracoviště a cestu z bydliště za-
městnance do obce pravidelného 
pracoviště a zpět nelze posuzovat 
jako nutný úkon před počátkem prá-
ce nebo po jejím skončení. Jedná se 
o cestu do zaměstnání a zpět. Podle 
§ 380 odst. 3 zákoníku práce není 
úraz, který se zaměstnanci přihodil 
na cestě do zaměstnání a zpět, pra-
covním úrazem.

JUDR. MARCELA SMUTNÁ

SPOLUPRACOVNICE WOLTERS KLUWER ČR, A. S.

partner rubriky

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

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3367
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3322
mailto:tnoskova@nadacnifondjt.cz
mailto:info@czub.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3376
mailto:bozdechova@mmp.plzen-city.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3375
mailto:lukas.hejna@sdruzenivia.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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Častěji než na Malém náměstí, kde sídlí 
kancelář AVPO, jste v poslední době k vidění 
v kuloárech poslanecké sněmovny. Co vás do 
těchto míst přivádí?
Určitě ne častěji, ale rozhodně více než kdyko-
li před tím. Právě v těchto dnech totiž intenziv-
ně prosazujeme zákon o změně právní formy ob-
čanského sdružení na obecně prospěšnou spo-
lečnost, jehož vznik jsme iniciovali a na jehož pří-
pravě jsme od začátku pracovali (více k obsa-
hu zákona na úvodní straně, pozn. red.). Mimo 
jiné proto, že máme poměrně bohaté zkušenos-
ti z přípravy velké novely o obecně prospěšných 
organizací, která byla přijata před dvěma lety. 
Zákon předminulý týden prošel prvním čtením 
a v blízké době ho projedná ústavněprávní vý-
bor. Nad touto normou se již na půdě sněmov-
ny sešli i zástupci neziskového sektoru, kteří se 
shodli na několika změnách, pro které budeme 

v průběhu legislativního procesu hledat podpo-
ru. Pokud vše půjde dobře a zákon projde v po-
slanecké sněmovně a následně i v senátu, mohl 
by vstoupit v účinnost na konci tohoto nebo na 
začátku příštího roku. 

Zmínil jste možné změny, jaké budou?
Chceme, aby i organizační jednotky občanských 
sdružení oprávněných jednat vlastním jménem 
měly možnost samostatně změnit právní formu 
na obecně prospěšnou společnost. To je důleži-
tá úprava pro velká občanská sdružení s organi-
začními jednotkami. Občanské sdružení by na-
dále zůstalo občanským sdružením a na o. p. s. 
by se transformovaly jen jeho organizační jed-
notky, které mají samostatné IČ.  

 Za dva roky vstoupí v účinnost nový občanský 
zákoník, který právní formy neziskových 

organizací upravuje zcela novým způsobem. 
Neplýtváte časem, když prosazujete zákon, 
z něhož mohou neziskovky těžit po tak 
krátkou dobu?
Pro život neziskové organizace je jeden rok dlou-
há doba. Jsou mezi námi občanská sdruže-
ní, která ve své hlavní činnosti poskytují služby 
veřejnosti mimo svoji členskou základnu a kte-
rá se ocitla v pasti výkladu sdružovacího zákona 
ministerstvem vnitra. Čím dříve jim pomůžeme, 
tím lépe. Mimochodem s návrhem jsme ve spo-
lupráci s advokátkou Lenkou Deverovou přišli již 
loni v tuto dobu, do legislativního procesu se ale 
dostal až letos na jaře. A to především díky pod-
poře skupiny poslanců v čele s Lenkou Kohouto-
vou, kteří návrh přijali za svůj a předložili ho jako 
svou poslaneckou iniciativu. Pokud vím, podpo-
rují ho i jiné asociace, aktivně nám pomáhá na-
příklad Česká rada dětí a mládeže.
Nevěnujeme se ale pouze tomuto zákonu. Vel-
mi nás například zajímá, jak bude veden budou-
cí rejstřík spolků. AVPO jednoznačně podporu-
je variantu, kdy budou veřejně přístupný rejst-
řík spolků spravovat soudy v gesci ministerstva 
spravedlnosti. Skončila by tak doba, kdy nevyho-
vující registr občanských sdružení vede minister-
stvo vnitra, se kterým má mnoho z nich negativ-
ní zkušenosti. 

Jaké konkrétní kroky podnikáte?
Začali jsme již v dubnu na 8. všeoborové kon-
ferenci NNO, která se konala na půdě poslanec-
ké sněmovny a senátu. Za AVPO jsme se zasadi-
li o to, aby požadavek na správu rejstříku spolků 
nezávislými soudy byl součástí finálního usnese-
ní. Odeslali jsme otevřený dopis premiérovi Ne-
časovi, kde jsme uvedli základní argumenty pro  
podporu našeho stanoviska. Kopie dopisu šla 
také vybraným ministrům a dalším politikům. 
Průběžně informujeme i média. A před červno-
vým jednáním vlády jsme opět oslovili vybrané 
ministry, abychom jim náš názor připomněli. 
Rád bych touto cestou poděkoval i dalším síťo-
vým neziskovým organizacím, které se k AVPO 
přidaly a oslovily kompetentní lidi svými vlastní-
mi cestami. 

Trochu se naopak zdá, že usnuly snahy 
o zakotvení principu veřejné prospěšnosti. 
V jaké fázi je příprava zákona? 
Naopak, veřejná prospěšnost je v AVPO téma 
číslo jedna. A je to téma, které dokázalo přiblí-
žit zástupce organizací napříč neziskovým sek-
torem. Rok 2012 proto vnímám jako přelomo-
vý, protože dosavadní často komplikovaná spo-
lupráce, zatížená ideovými spory i osobními an-
tipatiemi jednotlivých lídrů, se významně zlepši-
la a neziskový sektor se pokouší konečně mluvit 
jedním hlasem.
Zároveň ale přiznávám, že pracovní skupina kon-
ference NNO tvořená ze zástupců neziskových 

Rok 2012 přivedl neziskové organizace k jednomu stolu. A to je dobře,
říká v rozhovoru pro Svět neziskovek prezident 

Asociace veřejně prospěšných organizací Marek Šedivý.
Marek Šedivý v neziskovém sektoru působí od roku 1998. Je prezidentem Asociace veřejně 

prospěšných organizací (AVPO) od jejího vzniku v roce 2010, současně je ředitelem o.p.s. Neziskovky.cz. Působí také jako lektor, 
facilitátor a konzultant pro obory strategického plánování a řízení neziskové organizace, public relations, marketingu 

a fundraisingu. Doposud byl členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, je členem expertního výboru Tematické sítě pro rozvoj 
sociální ekonomiky a spolupracuje s International Capacity Building Alliance. Zastupuje AVPO v Evropské síti střešních neziskových 

organizací ENNA. Je spoluautorem řady odborných článků a publikací.

ROZ
HO
VOR
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organizací v našich očích trochu 
ztratila tah na branku. Proto jsme 
využili příležitosti získat finance 
z posledního kola The Trust for Ci-
vil Society in Central and Eastern 
Europe, které mají být použity k pří-
pravě příslušné legislativy, která – 
nebojím se říci – změní fungování 
neziskového sektoru od podlahy. 
Uspěli jsme a uděláme maximum 
pro to, aby vzniknul kvalitní zákon, 
neziskové organizace dostaly šanci 
získat smysluplné benefity a veřej-
nost měla k dispozici transparentní 
informace.

Zákon bude navazovat na 
občanský zákoník. Je reálné, že 
se jeho příprava stihne? 
Ano, začínáme za pět minut dva-
náct a rozhodně nás nečeká odpo-
činkové léto. V této chvíli se hlásí 
zástupci neziskových organizací do 
pracovních skupin, které se budou 
zabývat definicí veřejné prospěš-
nosti, podmínkami transparentnos-
ti a benefity pro veřejně prospěš-
né organizace. Přihlásilo se nám 
35 lidí zastupujících síťové organi-
zace, velké i malé organizace. Za 
posledních deset let si nepamatuji 
různorodější skupinu, která by v ne-
ziskovém sektoru zasedla k jedno-
mu stolu. V průběhu léta pak bu-
dou pracovní skupiny pracovat na 
podkladech, které předají k dispozi-
ci tvůrci zákona – ministerstvu spra-
vedlnosti. 

Neziskový sektor může být 
aktivní, bez politické podpory ale 
příslušná legislativa nevznikne. 
Má ji zakotvení principu veřejné 
prospěšnosti?
Pevně věřím, že ano. K tomuto prin-
cipu se v minulosti mnoho z poli-
tiků otevřeně přihlásilo. Od začát-
ku projektu navíc intenzivně ko-
munikujeme s náměstkem minist-
ra spravedlnosti Františkem Korbe-
lem a jeho týmem. Zástupci minis-
terstva přislíbili účast v pracovních 
skupinách a celý projekt podporu-
jí. Přizváni byli také zástupci Aso-
ciace malých a středních podniků 
a živnostníků a některých obchod-
ních komor, ale tam zatím nemáme 
odezvu. Až budou čtenáři číst tento 
rozhovor, bude po první společné 
schůzce všech pracovních skupin. 

Jaký bude postup poté, co 
odevzdáte základní požadavky 
pracovních skupin?
Předně 21. září proběhne konfe-
rence, která bude věnována veřej-
né prospěšnosti v zemích Visegrád-
ské čtyřky. Po vzniku paragrafova-
ného znění zákona bude AVPO fun-
govat jako jedno z připomínkových 
míst pro neziskový sektor. Asociace 
by měla následně hlídat schvalová-
ní zákona v poslanecké sněmovně 
a senátu. 

O transparentnosti se 
hodně mluví, ale určitá 

neprůhlednost může leckomu 
vyhovovat. Narážím i na 
nedávné zprávy o rozdělování 
dotací ministerstva životního 
prostředí občanským sdružením, 
která vznikla jen pár dní před 
uzávěrkou podání žádostí.
Osobně bych byl při hodnocení 
opatrný, protože vždy platilo, že ev-
ropské peníze mohou čerpat i or-
ganizace bez historie. Stěžejní je 
způsobilost projektového týmu, ne 
doba existence organizace. Dovedu 
si proto představit, že u některých 
projektů je účelné a smysluplné za-
ložit občanské sdružení z osob, kte-
ří mají zkušenost s evropskými pro-
jekty a jsou odborníky na danou 
věc. Otázkou je, jaké existuje nebo 
neexistuje propojení osob v projek-
tu s úředníky nebo politiky na mi-
nisterstvu. V této konkrétní kauze 
mě zaujalo, že autor článku si stě-
žoval na to, že o občanském sdru-
žení nemohl nic dohledat na justi-
ci.cz. Také ani nemohl, když regis-
tr občanských sdružení vedený na 
ministerstvu vnitra neuvádí potřeb-
né údaje, resp. informace o statu-
tárních orgánech sdružení, a tím je 
praktický nepoužitelný. Pokud bude 
přijat zákon o veřejné prospěšnosti 
a vznikne veřejný a nezávislý rejst-
řík vedený soudy, zlepší se i kvalita 
poskytovaných informací o daných 
organizacích a omezí se prostor pro 
různé spekulace.

Zvládají svou úlohu média? Nará-
žím na nedávnou diskuzi, kterou 
pořádala Nadace rozvoje občan-
ské společnosti, kde jste poměr-
ně razantně zástupce médií zkri-
tizoval.
Spíš to považuji za zpětnou vazbu 
než kritiku. S novináři běžně spo-
lupracuji a například na redaktory 
menších stanic České rozhlasu ne-
dám dopustit. Obecně si ale média 
neuvědomují svoji odpovědnost za 
to, co mohou způsobit. Kritizují spo-
lečnost, politiky, neziskový sektor, 
byznys, ve finále se ale chovají stej-
ně neodpovědně a s minimem po-
kory. Vezměte si například hysteric-
kou debatu o odvodech peněz z lo-
terií a pronájmu hracích automa-
tů, která připravila český nezisko-
vý sektor o více než 2 miliardy ko-
run ročně. Média prezentovala té-
měř výhradně negativní příklady 
zneužití těchto peněz. O tom, kde 
peníze z loterií pomáhají, nepadlo 
ani slovo. A kdo veřejně podpořil 
variantu, že loterijním společnos-
tem zůstane možnost odvádět dary 
neziskovému sektoru, byl okamži-
tě označen za gaunera. Zneužívá-
ní peněz by přitom v tomto přípa-
dě zamezila důsledná kontrola mi-
nisterstva financí. 

Nezpůsobují si někdy neziskové 
organizace problémy samy? 
Například nedokonalou 
a roztříštěnou komunikací?
Pravda je, že komunikace s noviná-

ři a ostatní nástroje public relations 
(vztahů s veřejností) se stále pod-
ceňují. Právě proto tvoří kurzy na 
tato témata jádro nabídky Nezisko-
vek.cz. Zástupci neziskových orga-
nizací navíc neumějí reagovat rych-
le, což je zásadní předpoklad, že 
svůj názor stihnete oznámit ve chví-
li, kdy novináře zajímá. Velký pro-
blém je to hlavně u asociací, proto-
že musíte zjistit názor všech svých 
členů. Konkrétně v AVPO proto vy-
mýšlíme nové způsoby komunika-
ce a hlasování přes mobily nebo 
prostřednictvím internetové komu-
nikační platformy.

Vy osobně stojíte v čele AVPO 
i Neziskovek.cz. Nevnímáte to 
jako určitý střet zájmů?
Nevnímám, protože působení 
v obou organizacích striktně od-
děluji. V současnosti navíc společ-
ně se správní radou Neziskovek.
cz vybíráme nového ředitele, který 
by mě v čele Neziskovek.cz od led-
na 2013 nahradil. Mým cílem je dál 
většinu času věnovat vedení a roz-
voji AVPO a naplno se věnovat há-
jení zájmů neziskového sektoru. 
Neziskovky.cz jsou zakládajícím čle-
nem AVPO. Na začátku to byl spíše 
vztah rodiče a dítěte, teď fungová-
ní obou organizací připomíná více 
sourozenecký vztah. Neziskovky.cz 
se věnují poskytování služeb, jako 
je vzdělávání a informační servis. 

AVPO funguje na členském prin-
cipu, sdružuje neziskové organiza-
ce, pro které jsou transparentnost 
a profesionální výkon hlavními pri-
oritami. Zaměřuje se na prosazová-
ní zájmů těchto organizací a nabí-
zí jim benefity ve formě slev na nej-
různější produkty. Obě organizace 
mají stejnou vizi – fungující trans-
parentní, důvěryhodný a stabilní 
neziskový sektor.  

AVPO není v České republice 
jedinou asociací sdružující více 
organizací. Čím je AVPO jiná? 
Hodně si zakládáme na profesiona-
litě a na tom, že svým členům na-
bízíme takový program a služby, za 
které jsou ochotní uhradit členský 
příspěvek. Na druhou stranu máme 
nastavené poměrně přísné vstupní 
podmínky, abychom mohli garanto-
vat dostatečnou míru transparent-
nosti našich členů. Záleží nám na 
tom, aby naši členové byli aktivní 
a podíleli se na chodu asociace. Na 
rozdíl od jiných asociací, které se 
předhánějí v počtu členů, pro AVPO 
není nejdůležitější co nejvyšší číslo 
v členském seznamu. Důležité pro 
nás je, aby naši členové sdíleli spo-
lečné poslání asociace. Nejen na 
papíře, ale v každodenní praxi. 

REDAKCE
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Agentura Pondělí 
se musela díky do-

tační politice rozloučit se 
3 zaměstnanci, snížili 
jsme i počet klientů, ale 
ne dramaticky. Z toho ply-
ne, že je hodně práce na 
málo asistentů, ti se musí 
věnovat více klientům, 

což je na úkor individuálního přístupu. Šetří se 
všude, ubylo vzdělávání, supervizí, klienti si nosí 
do denního centra kávu i cukr, ale v tomto pří-
padě má šetření i dobrý účinek. Klienti si zvykli 
na úsporný režim, přizpůsobili se mu, nikdo ne-
protestuje, hořká káva je už standardem. Nestě-
žujeme si. Hlavní je, že jsme přežili první měsí-
ce letošního roku, sice na ÚP, ale zvládli jsme 
to.  Je zvláštní, že lidem, kteří pracuji mnoho let 
v sociálních službách přijde normální trávit kaž-
dý rok 2 měsíce na úřadu práce a zároveň cho-
dit normálně. Přijímám pokorně i to, že pracu-
ji jako ředitelka na 3 pozicích, pracuji minimál-
ně 12 hodin denně, za minimální mzdu a vůbec 
neprotestuji… Víte proč? My z Agentury Pondě-
lí jsme zvláštní lidé, máme svou práci rádi, moc 
nás těší podporovat klienty na cestě do normál-
ního života a přes tu radost nějak zapomínáme, 
že by i v našem životě mělo být normální praco-
vat za peníze od ledna do prosince, mít jistotu, 
že kvalitní práce bude oceněna.  Když to píšu, 
tak je mi z toho dost smutno, nechci psát dále, 
co nám dala a vzala dotační politika, protože 
bych mohla i plakat a to nechci. Dobrá zpráva 
je, že nás dotační politika zatím nezabila, a co tě 
nezabije, to tě posílí, tak jsem zase o rok silnější. 

MONIKA LAMPOVÁ, AGENTURA PONDĚLÍ

Farní charita Aš 
poskytuje služ-

by sociální preven-
ce v azylovém domě 
pro matky s dět-
mi. Finanční situace 
roku 2012 byla pro 
nás méně stresující 
proti jiným službám 
z důvodu prodlouže-
ní období financová-
ní služeb prevence 

v Individuálním projektu Karlovarského kra-
je do 31.5.2012. Věděli jsme již od ledna t.r., 
že na další období můžeme počítat s částkou 
856 tis. Kč v rámci Individuálního projektu 
a 638 tis. Kč z dotací prostřednictvím MPSV.
Znamenalo to, že naše služby jsou přesto 
ohroženy a my budeme muset přijmout ná-
sledná opatření. Hrozilo ukončení služby 
v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tís-
ni v Aši k 31.8.2012.
Díky jednáním, která vedla Charita ČR spo-
lečně s dalšími poskytovateli sociálních slu-
žeb v dubnu t. r., MPSV vydalo rozhodnutí, 
v němž bylo schváleno dalších 390 mil. Kč 
pro poskytovatele ohrožených služeb.
Farní charita Aš dostala příslib na dalších 
684 tis. Kč, díky nimž se situace může stabili-
zovat a služba azylového domu v Aši bude po-
skytována do konce roku 2012.
Vyvstává však otázka, jak dál v r. 2013?

JAN ŠANOVEC, 
FARNÍ CHARITA AŠ

Naše organizace 
je z velké čás-

ti závislá na finanč-
ní podpoře státu a Hl. 
města Prahy. Již v loň-
ském roce jsme čeli-
li významnému pro-
padu finančních pro-
středků na pokrytí ná-
kladů sociálních slu-
žeb, které poskytuje-
me - chráněné bydle-

ní, osobní asistence, terénní odlehčovací služ-
ba a denní stacionář pro dospělé spoluobčany 
s mentálním postižením. Oproti předchozím le-
tům jsme loni získali o 1 500.000,- Kč méně. 
Díky významné pomoci dárců jsme udrželi služ-
by do listopadu 2011, kdy jsme od MHMP tyto 
scházející prostředky obdrželi. V letošním roce 
nám MPSV dotace navýšilo o 10%, MHMP 
nám podle posledních informací poskytne pro-
středky srovnatelné s loňským rokem. Nemů-
žeme však s jistotou počítat s dofinancováním 
na konci roku. Udržení služeb bude opět závi-
set na tom, zda se nám podaří získat zbývající 
prostředky z jiných zdrojů. Stále častěji se však 
objevuje otázka? Budou naše služby, zejména 
ty pobytové, srovnatelné se službami v rozvinu-
tých státech Evropy, vůbec v budoucnosti žáda-
né?

LUCIE MERVARDOVÁ, 
POHODA - SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ 

ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM

Jak Vás ovlivnila letošní dotační politika MPSV?anketa

Trust for Civil Society in Cen-
tral and Eastern Europe („CEE 
Trust“) vznikl v lednu 2001 jako 
nezávislá veřejná charitativní 
organizace díky finanční podpo-
ře skupiny amerických soukro-
mých nadací. Byl vytvořený jako 
mechanismus pro usnadně-
ní přechodu od dárcovské spo-
lupráce k nezávislým, aktivním 
a životaschopným organizacím 
a sítím pracujících pro veřejné 
blaho. Do konce roku 2012 roz-
dělí CEE Trust 75 milionů USD 
na podporu iniciativ a organi-
zací, které se zabývají řešením 
problémů společenského vývo-
je v Bulharsku, České republice, 
Maďarsku, Polsku, Rumunsku, 
Slovensku a Slovinsku.

Do dubna 2012 obdržel CEE 
Trust z České republiky 32 pro-
jektových záměrů. Kromě toho 
5 organizací bylo osloveno, aby 
vytvořily kompletní návrhy. Dva 
projekty – Gay Pride a projekt 

organizace Fórum 50 % byly vy-
brány do závěrečného kola jed-
nání. Projektu Gay Pride byl udě-
len grant ve výši 32 000 USD, 
který je určen na podporu úsi-
lí v prosazová-
ní zájmů a lepší 
začlenění práv 
LGBT komuni-
ty v právních 
předpisech během Gay Prague 
Pride v Praze v srpnu 2012. Fó-
rum 50 % obdrželo grant ve výši 
43 016 USD na podporu disku-
ze na téma, jak dostat více žen 
do české politiky.

Další dva granty v byly Čes-
ké republice uděleny díky stra-
tegickému charakteru pro-
blému, který oceněné projek-
ty řeší. Asociace veřejně pro-
spěšných organizací obdržela 
92 630 USD na vytvoření pod-
mínek pro rozvoj a udržitelnost 
veřejně prospěšných organi-
zací, které vychází ze sdílené-
ho porozumění uvnitř nezisko-

vého sektoru a shodě na tom, 
jak by měl vypadat dobrý kon-
cept veřejné prospěšnosti. Na-
dace VIA na snahu zvýšit podíl 
domácích finančních prostřed-

ků na podporu advokačního úsi-
lí grass-roots organizací v České 
republice obdržela grant ve výši 
50 000 USD. Prostředky budou 
zajištěny od soukromých dárců 
a znovu přerozděleny místním 
advokačním iniciativám.

Od slovenských organizací 
obdržel CEE Trust 26 projekto-
vých záměrů, z nichž 6 organi-
zací bylo požádáno, aby předlo-
žilo kompletní návrhy projektů. 
Do finálního kola byly pozvány  
Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť (SGI) a Via Iuris. Do 
konce dubna získala SGI grant 
45 480 USD na posílení lokál-

ní aktivity prostřednictvím on-li-
ne nástroje pro podávání stíž-
ností občanů ve dvou sloven-
ských obcích. Via Iuris obdržela 
99 848 USD na zavedení le-
gislativních změn, které umož-
ní posílit odpovědnost státních 
úředníků a podpoří účast obča-
nů v rozhodovacích procesech.

Pro zajištění co nejvyšší 
kvality projektových návrhů 
CEE Trust pracuje s příjemci 
grantu, aby navrhli řešení dů-
ležitých společenských problé-
mům tzv. na míru. Granty jsou 
určené nejen na projekty, kte-
ré reagují na nerovnoprávnost 
a nedostatek místní aktivity ob-
čanů, ale také na projekty, kte-
ré ukazují strategický přístup 
k organizačnímu rozvoji příjem-
ců grantů a kombinují inovativ-
ní metody k zapojení širší veřej-
nosti.

Zdroj: http://www.ceetrust.
org/article/690/

Alena Sladká

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 
rozdělil granty pro Českou republiku a Slovensko

http://www.ceetrust
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Závěrečné vystoupení 
dětských skupin – 
odpoledne nabité 
radostí 

Ve čtvrtek 14. června se uskutečnilo závěrečné vy-
stoupení dětských skupin zapojených v tomto škol-
ním roce v projektu Romský mentor, který realizuje 
občanské sdružení ROMEA. Skupiny se pod vedením 
romských umělců a pedagogů v průběhu školního 

roku věnovaly různým druhům uměleckých činností. 
Děti za podpory mentorů a pedagogů předvedly úžas-
né výkony a spontánně sdílely své pocity. Do projek-
tu se ve školním roce 2011/2012 zapojilo celkem de-
vět subjektů (školy, neziskové organizace a charita), 
které spolupracovaly s deseti romskými umělci a pro-
fesionály. Hlavním cílem projektu je přispět k integra-
ci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace vol-
nočasových aktivit z oblasti umění a kultury nejen pro-
střednictvím pozitivního vzoru mentora –  umělce. Dů-
ležitým cílem projektu je však i podpora vzniku smíše-
ných dětských skupin a otevřené atmosféry. Závěreč-
né setkání a vystoupení dětí alespoň částečně před-
stavilo práci dětských skupin.

IVA HLAVÁČKOVÁ, ROMEA, O.S.                                                                                                                
FOTO: ZDROJ ROMEA, O.S..

Šikana, Práva žen v muslimských 
zemích a multikulturní turnaj

Cheiron T, o.p.s. pořádal již 13. ročník festivalu Týd-
ny proti rasismu a xenofobii, který v červnu zahájila 
v prostorách komunitního centra Cheiron T přednáš-
ka na téma Šikana u dětí  mládeže s Mgr. Marikou Kro-
píkovou. 

Úterý bylo věnováno promítání dokumentu o dvou 
vietnamských děvčatech žijících v České republice 
z cyklu „Národnost v pubertě“, po kterém proběhla 
v komunitním centru zajímavá debata. Ve středu po-
kračoval festival v Café & Gallery MP7 promítáním do-
kumentárního filmu „Zemřít ukamenováním“. „Téma 
bylo opravdu těžké. Po samotném promítání proběh-
la diskuze, do které se zapojilo na 20 lidí. Řešilo se 
postavení žen v muslimských zemích, nerovnopráv-
nost, zneužívání soudní moci, sociokulturní rozdíly zá-
padního a muslimského světa, prolínání kultur, obo-
hacování se navzájem,“ uvádí komunitní pracovnice 
ereza Kůsová.  

V pátek se na Střelnici tančilo, zpívalo a hrálo při 
benefičním koncertě pro Cheiron T na oslavu patnác-
tých narozenin Komunitního centra pro děti a mládež 
Cheiron T, které svými aktivitami a svým respektem 
ke specifické životní situaci každého člověka vytváří 
mosty mezi lidmi v Táboře. 

Tečkou za celým festivalem byl již 3. ročník turnaje 
v nohejbale, který proběhl v neděli 10. června na hřiš-
ti restaurace Na Brusírně. 

PETRA BATIKOVÁ CHEIRON T, O.P.S.
FOTO: TOMÁŠ BILÝ

Obyvatelé Litomyšle 
se vyjadřovali k obnově nábřeží

Zvláštní pracovní skupina, podrobné dotazníkové 
šetření, několik workshopů pro veřejnost i originál-
ní výtvarná dílna pro děti postupně vykreslují ideální 
představu obyvatel Litomyšle o podobě nábřeží řeky 
Loučné. Lokalita v samém centru města projde bě-
hem následujících let revitalizací díky podpoře nada-
ce PROMĚNY. Podle lidí by chystaná obnova nábřeží 
měla co nejvíce podtrhnout přírodní potenciál místa. 

„Zapojení lidí do procesu postupné přeměny mís-
ta je důležitou součástí projektů, kterým poskytujeme 
podporu. O participaci se často mluví, málokdy však 
s konkrétní představou, jak ji realizovat. V Litomyšli 
chceme různými příklady ukázat, že se komunikace 
s lidmi městům vyplatí a že nabízí skrytý potenciál,“ 
vysvětluje Jolana Říhová z nadace PROMĚNY. „Od-
borně zpracované výstupy z místního šetření před-
stavíme obyvatelům Litomyšle po prázdninách, kdy je 
plánováno veřejné projednání projektu,“ doplňuje Jo-
lana Říhová.

PETRA HRUBEŠOVÁ, NADACE PROMĚNY

Tisíce lidí přilákal 
festival Velká výzva

Celodenní přehlídka hudby, divadla, ekologických 
farmářů i chytrých technologií podpořila iniciativu Vel-
ká výzva, s níž Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, kte-
rý rozhýbe investice do zelených řešení – zateplování 
domů, čisté energie nebo recyklace odpadu a pohodl-
né veřejné dopravy. 

Davy lidí na festival přilákaly Zelené trhy farmářů 
s bioprodukty, ukázky elektrokol, internetová kavár-
na napájená energií ze slunce a další moderní tech-
nologie pro každodenní život, divadlo pro děti a hlav-
ně přední české hudební skupiny. Největší zájem vy-
volalo v sobotu Letné mezinárodní uskupení N.O.H.A., 
svou oblibu u fanoušků však jednoznačně potvrdila 
i punk-rocková Vypsaná fixa nebo roztančení Toxique.
Mezi účastníky zavítali také místopředseda vlády Ka-
rel Schwarzenberg z TOP 09, místopředsedkyně se-
nátu Alena Gajdůšková z ČSSD nebo předseda Stra-
ny zelených Ondřej Liška. Festival Velká výzva uspo-
řádalo Hnutí DUHA ve spolupráci s hlavním partne-
rem, společností Vodafone ČR. Celým dnem provázeli 
herci Petr Vacek a Petr Polák.Vojtěch Kotecký, progra-
mový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Davy lidí, které přišly 
na Letnou, byly po úspěchu loňského ročníku festiva-
lu potvrzením trvale vysokého zájmu o moderní zele-
ný životní styl.Úspěch festivalu je velkou vzpruhou pro 
naši iniciativu Velká výzva. Prosazujeme v ní nový zá-
kon, který sníží závislost na drahých fosilních palivech 
a posílí investice do moderních řešení jako jsou zatep-
lování domů, pohodlná veřejná doprava, lepší recyk-
lace či místní potraviny. Proto je velmi důležité, že na 
Letnou přišli také vrcholní čeští politici.“ 

MARTIN ADLER, HNUTÍ DUHA

Cena Josefa Vavrouška 
za rok 2011

Cenu Josefa Vavrouška za konkrétní činy pro zdra-
vé životní prostředí a udržitelný rozvoj obdrželi letos 
od Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 Martin 
Bursík a Pavel Šremer. Slavnostní vyhlášení se usku-

tečnilo u příležitosti Světového dne životního prostře-
dí 7. června 2012 v rezidenci pražského primátora. 

Většina kandidátů obdržela jednu nominaci, Marti-
na Bursíka však nezávisle na sobě nominovalo hned 
13 lidí. „Cenu Josefa Vavrouška obdržel za formulo-
vání a obhajování moderní politiky ochrany životního 
prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v České republice,“ uvá-
dí ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. „Bur-
síkem vyjednaná podpora Zelené úsporám nastarto-
vala nebývalý zájem domácností o úspory energie, 
pomohla prolomit nedůvěru veřejnosti k těmto opat-
řením a v neposlední řadě přinesla i oživení našemu 
stavebnictví v době krize,“ doplnil Kundrata. 

Druhým laureátem je biolog, bývalý poradce prezi-
denta Václava Havla pro životní prostředí a blízký spo-
lupracovník Josefa Vavrouška Pavel Šremer. Oceněný 
byl za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny pro-
sazování principů udržitelného rozvoje. 

WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ

Farníci v Hrádku vybudovali 
v Beskydech ubytovnu 
pro matky s dětmi
i seniory, na počátku 
byl grant Nadace OKD

 V kopci nad beskydskou vesnicí Hrádek mezi Třin-
cem a Jablunkovem vyrostla stavba, která se stala 
dominantou celého údolí. Vkusná přístavba původ-
ní fary, jež zdálky připomíná palác, nabídne ubytová-
ní 80 lidem, kteří se dostali do špatné sociální situa-
ce. Přednost mají matky s dětmi a senioři, řekl vedou-
cí pobočky Diakonie Církve bratrské v Hrádku Vladi-
slav Lipus. 

Na počátku výstavby pětipatrové ubytovny byl 
grant Nadace OKD, který místní Diakonie Církve bra-
trské použila na zpracování podkladů pro Státní fond 
rozvoje bydlení. Celá stavba přitom byla ve srovnání 
s jinými mimořádně levná, místní farníci na ní odpra-
covali přes 80 tisíc brigádnických hodin.

„Máme plno, největší zájem byl mezi matkami – sa-
moživitelkami, které z jednoho platu nebo ze sociál-
ních dávek nezvládaly platit komerční nájemné v běž-
ném bytě a k tomu zaopatřit děti. Krásný a zaslouže-
ný podzim života u nás prožívá také několik seniorů,“ 
vysvětlil Lipus. Jeho hlavním cílem je, aby se matky 
mohly dobře starat o své děti, které by jinak mohly 
skončit v ústavech. Pracovníci diakonie je také moti-
vují k hledání práce, aby se matky mohly co nejdříve 
postavit na vlastní nohy.

Část nových prostor bude sloužit také dětem z ce-
lého regionu. „Zařizujeme malou turistickou ubytov-
nu, kterou mohou využít při svých cestách za zdravým 
vzduchem a do přírody například školy z Ostravska 
a Karvinska,“ dodal Lipus. 

VLADISLAV SOBOL, OKD
FOTO: ZDROJ OKD

stalo se
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V době všeobecných úspor 
představují veřejné sbírky za-
jímavou možnost, jak finan-
covat obnovu menších i vět-
ších památek. Přesto nejsou 
v České republice využíva-
né tolik, jak by mohly. O změ-
nu se snaží soutěž MÁME VY-
BRÁNO, kterou před časem 

vyhlásil Institut pro památky 
a kulturu, o.p.s. Více než stov-
ka památek se v soutěži utka-
la o vítězství ve třech katego-
riích. Výsledky si vítězové vy-
slechli na slavnostním vy-
hlášení v klášteře dominiká-
nů v Praze dne 29. května. 

“Finančně nejúspěšnější sbír-
kou ukončenou v roce 2011 
byla sbírka na opravu střechy 
kostela Povýšení svatého Kří-
že v Lanžhotě, která shromáž-
dila 2,4 milionu korun. Jako 
nejlépe prezentovanou odbor-
ná porota vyhodnotila sbírku 
na obnovu varhan v chrámu 
svatého Petra a Pavla v Měl-
níku, kterou vyhlásil Mělnic-
ký osvětový a okrašlovací spo-
lek. Poslední soutěžní katego-

rií bylo hlasování veřejnosti. 
Z více než dvou tisíc celkem za-
slaných hlasů jich nejvíce zís-
kala římskokatolická farnost 
Třebíč se sbírkou na stavbu 
nových varhan v kostele svaté-
ho Martina v Třebíči,” shrnuje 
ředitel Institutu pro památky 
a kulturu Aleš Kozák výsledky.

Tři nejlepší v kategorii Cena 
veřejnosti si kromě potlesku 
při slavnostním vyhlášení vý-
sledků odnesli také finanč-
ní příspěvky do svých sbírek, 
které stále probíhají. “Hlavním 
smyslem soutěže je propago-
vat veřejné sbírky jako vhod-

ný nástroj financování obno-
vy památek a inspirovat dal-
ší organizace a instituce, aby 
sbírky vyhlašovaly. Příspěvek 
do vítězných sbírek pak před-
stavuje pro vyhlašovatele mo-
tivaci, proč se do soutěže za-
pojit a udělat něco pro propa-
gaci své konkrétní sbírky,” vy-
světluje Aleš Kozák.  

WWW.MAMEVYBRANO.CZ

FOTO: ZDROJ INSTITUT PRO PAMÁTKY 
A KULTURU, O.P.S.

Nejvíce peněz na obnovu 
památky vybrali v Lanžhotě

Lanžhot - kostel Povýšení sv. Kříže

Mělník - chrám sv. Petra a Pavla

Třebíč - varhany v kostele sv. Martina
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Tisková zpráva 

USAID zveřejnila 15. vydání zprávy o udržitelném rozvoji neziskového 
sektoru (NGOSI) ve střední a východní Evropě a Eurasii 
 
Washington, DC - Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) zveřejnila 15. vydání 
zprávy o stavu neziskového sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii, který je měřený 
indexem udržitelného rozvoje neziskového sektoru (NGOSI), resp. nově indexem udržitelného 
rozvoje občanského sektoru (CSOSI). Od roku 2011 je v hodnocení zahrnuté široké spektrum 
organizací občanské společnosti aktivně působících v regionu. Index sleduje rozvoj občanského 
sektoru ve dvaceti devíti zemích za posledních patnáct let. Hodnotí celkovou příznivost 
prostředí pro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí, organizační základnu, 
finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. 
Letošní vydání je věnováno vývoji občanské společnosti v roce 2011. 
 
Změny v udržitelnosti občanského sektoru v roce 2011 odráží celkovou negativní ekonomickou 
situaci na celém světě. Schopnosti organizací občanské společnosti byly výrazně ovlivněny 
i politickým vývojem, a to domácím i mezinárodním. Na domácím poli se v mnoha zemích 
konaly národní volby, které utvářely prostředí, v němž organizace občanské společnosti působí. 
Organizace občanské společnosti často hrají důležitou roli i v samotném volebním procesu. 
Naléhají na kandidáty, aby řešili problémy důležité pro voliče, vzdělávají voliče a monitorují 
průběh voleb. V mezinárodním měřítku je EU i nadále důležitým hráčem v celém regionu,  
s přístupovými jednáními v jižní části východní Evropy často otevírá možnosti pro vstup 
organizací občanské společnosti do politického procesu. Organizace občanské společnosti  
v Evropě a Eurasii aktivně řeší problémy, kterým jejich země čelí. Ať už reagují na povodně  
v Ázerbájdžánu, poskytují právní pomoc a podporu ekonomického zrovnoprávnění žen v Bosně, 
přispívají k řešení zdravotních problémů v Tádžikistánu nebo zajišťují práva a ochranu osob se 
zdravotním postižením v Rusku.  
 
V průběhu slavnostního zveřejnění posledního vydání Indexu udržitelného rozvoje občanského 
sektoru oslavila Paige Alexander (USAID Assistant Administrator for Europe & Eurasia) již 
patnáct let existence tohoto cenného analytického výzkumného nástroje. Index CSOSI se od 
svého vzniku dramaticky změnil – z původních 21 zapojených zemí Evropy a Eurasie se index 
rozšířil do více jak 60 zemí po celém světě. Na hodnotící zprávě o udržitelném rozvoji 
občanského sektoru v České republice USAID dlouhodobě spolupracuje s organizací 
Neziskovky.cz, o.p.s.  

 
Kompletní zpráva je k dispozici na adrese:  
http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/ 
 
 
Další informace o programech USAID najdete na adrese: www.usaid.gov/. 
 
Americký lid, prostřednictvím Americké agentury pro mezinárodní rozvoj, poskytuje 
ekonomickou a humanitární pomoc po celém světě již téměř 50 let. 

http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/
http://www.usaid.gov/
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15. vydání  

Index udržitelného rozvoje ob anského sektoru ve st ední a 
východní Evrop  a Eurasii 

eská republika 
                                                           

 
Ob anská spole nost hraje v posledních 15 letech významnou, asto klí ovou 
roli p i podpo e demokratických zm n v celé Evrop  a Eurasii. Organizace 

ob anské spole nosti stojí v p ední linii demokratizace: jako hlavní 
protagonisté v demokratických pr lomech zastávají nové, rozší ené role v 

advokacii, dohledu a slouží ob an m. V n kterých zemích reagují na 
omezující zákony a politické prost edí. 

   
 

Neziskovky.cz Vás srde n  zvou na tiskovou konferenci spojenou s panelovou 
diskuzí, na které budou prezentovány výsledky hodnocení udržitelného rozvoje 

ob anského sektoru v eské republice v roce 2011, a kde si budete moci 
promluvit s odborníky na danou problematiku o úsp ších, nezdarech a 

úkolech organizací ob anské spole nosti.  
 
 
 
 
 

31. ervence 2012 
11:00 

 
Americké centrum 
Tržišt  13, Praha 1 

 
 

R.S.V.P. neziskovky@neziskovky.cz 
 

  

mailto:neziskovky@neziskovky.cz
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Letošní červen byl ve znamení fotbalového mistrovství Evro-
py. Ne, že by snad byla nouze o jiná důležitá témata, ale fotbal 

je prostě fenomén a EURO je EURO. Očekávání spojených s letošním šam-
pionátem bylo mnoho. Pořadatelskými zeměmi byli Polsko a Ukrajina, a tak 
se otazníky vznášely už nad samotnou organizací turnaje. V době, kdy píšu 
tento fejeton, se stále rozhoduje teprve o semifinalistech, ale snad nic neza-
křiknu, když pořadatele už teď pochválím. Slibované dálnice sice zůstaly jen 
na papíře a dostat se do míst konání zápasů nemuselo být úplně snadné, 
na cestovní trampoty ale fanoušci ve skvělé atmosféře na luxusních stadi-
onech jistě rádi zapomněli. Zatímco pořadate-
lé původní očekávání předčili, s naším národ-
ním týmem to bylo složitější. Výsledky v kvali-
fikaci ani v přípravných zápasech nezavdáva-
ly příliš důvodů k optimismu, a tak když repre-
zentanti odjížděli směr Polsko, byla očekává-
ní fanoušků malá nebo spíše žádná. Po drtivé 
porážce od ruské sborné však začal fotbalový 
národ hráčům hlasitě spílat, že bychom přece 
jen čekali něco víc. Pod těžkou kritikou se tým 
semkl, zlepšenými výkony vybojoval postup ze 
skupiny a podlehl až po čestném boji v násled-
ném čtvrtfinále proti silným Portugalcům. Pod-
trženo sečteno, dostal český fotbalový fanou-
šek od svého týmu také určitě víc, než čekal.

Ale přece jen, nejen fotbalem živ je člo-
věk, po večerech naplněných fotbalovými emocemi následovala pro větši-
nu z nás rána všedních dnů s jejich pracovními záležitostmi. 14. června mě 
kolegyně upozornila na článek zpravodajského serveru Aktuálně.cz, týkající 
se podivného rozdělování dotací ministerstvem životního prostředí. Příjem-
ci milionových podpor se prý stala i tři zcela neprůhledná a pravděpodob-
ně účelově založená občanská sdružení. V Neziskovkách.cz se dlouhodobě 
snažíme dělat možné i nemožné pro zvýšení transparentnosti neziskových 
organizací, takže mě téma samozřejmě zaujalo. Navíc jsem si vzpomněl, že 
se pan ministr životního prostředí Chalupa při svém nástupu do funkce tvá-

řil jako velký bojovník proti korupci, který do svého daňového přiznání uvádí 
i každou láhev vína, kterou dostane. Jal jsem se tedy věc prověřovat a mu-
sel jsem dát autorovi článku zapravdu v tom, že podmínky výběrového řízení 
nebyly nejšťastnější. Po uchazečích opravdu nebyla vyžadována žádná his-
torie a byla podpořena i sdružení, která vznikla jen několik dní před vyprše-
ním termínu uzávěrky. Od resortu, jemuž šéfuje nesmlouvavý bojovník proti 
korupci, bychom asi čekali více. 

Dále se však autor článku ve svém spravedlivém rozhořčení dopus-
til několika zásadních omylů, které jej bohužel usvědčily z velmi malé ori-

entace v tématu, o němž se rozhodl psát. Obvině-
ní, že o dotčených sdruženích není možné dohle-
dat téměř žádné nebo vůbec žádné údaje, je li-
ché. Problém byl v autorem používaných zdrojích. 
Katalog neziskovek, který provozujeme na portá-
lu Neziskovky.cz, je evidencí čistě dobrovolnou 
a najdete zde pouze zlomek z celkového počtu na-
šich neziskových organizací. Na portálu Justice.cz 
jsou zase evidovány všechny jejich právní formy, vy-
jma právě občanských sdružení, o která jde. Eviden-
ci občanských sdružení vede totiž ministerstvo vnit-
ra a na jeho stránkách lze také údaje o všech zmi-
ňovaných sdruženích dohledat; ano i o o.s. Campa-
nula, o němž se údajně nedá zjistit vůbec nic. 

Současnou úpravu, kdy jsou občanská sdruže-
ní evidována odděleně od ostatních právnických 

osob, nepovažuji za šťastnou, ještě větší problém je nedostatečnost údajů, 
které z rejstříku ministerstva vnitra lze vyčíst, ale to je jiná písnička. Panu re-
daktorovi jsme nabídli pomocnou ruku, rádi s ním budeme jeho další články 
týkající se neziskových organizacích konzultovat, uvidíme, jestli naši nabíd-
ku využije. Bylo by také fajn, kdyby kromě vyhledávání skandálů někdy na-
psal něco o snaze neziskový sektor zprůhlednit. Ale to už bych měl asi pří-
liš vysoká očekávání, takže jsem prozatím rád alespoň za to evropské čtvrt-
finále….  

ALEŠ MRÁZEK

Když čekáme víc…

V poslední době je patrný posun směrem 
k celkovému zkvalitnění prezentace nezis-
kových organizací na veřejnosti, říká Milan 
Andrejkovič, ředitel 1. Slovenského nezis-
kového servisního centra.

Posláním 1. Slovenského neziskového 
servisného centra (1. SNSC) je přispívat 
k vytváření transparentního, profesionální-
ho a etického společenského prostředí na 
Slovensku posílením nestátních nezisko-
vých organizací (NNO) poskytujících veřej-
ně prospěšné služby. Jakými prostředky to-
hoto cíle dosahujete?

Naši organizaci jsme zakládali před 13 lety 
s cílem pomoci ostatním neziskovým orga-
nizacím dělat jejich veřejně prospěšnou prá-
ci. Lidé ve veřejně prospěšném sektoru děla-
jí fantastickou práci ve svých oblastech, kte-
rým se věnují - sociální, vzdělávací, zdravot-
nické, sportovní, kulturní a jiné, ale často si 
nevědí rady s formální stránkou existence 
svých organizací. Potřebují poradit v oblasti 
práva, ekonomiky, daní, účetnictví, aj. Proto 
jsme dali dohromady tým odborníků v těch-
to oblastech, kteří jsou schopni erudovaně 
a prakticky poradit s denními problémy ne-
ziskových organizací. Vzhledem k tomu, že 
jsme v každodenním kontaktu s neziskovými 
organizacemi a jejich problémy, jsme během 
let nasbírali řadu praktických zkušeností s re-
álnými starostmi organizací. Jelikož máme 
v týmu i vynikající právníky, jsou logickým 
vyústěním tohoto získávání zkušeností ná-
vrhy na změnu legislativy tak, aby se zlepši-

la a usnadnila činnost neziskových organi-
zací. Snažíme se tedy dělat individuální po-
radenství neziskovým organizacím, ale sou-
časně i ovlivňovat celou legislativu nezisko-
vého sektoru.

Je pro slovenské NNO, které poskytují 
veřejně prospěšné služby, těžké se na trhu 
prosadit? Do jaké míry využívají tyto NNO 
k informování o své činnosti reklamu?

Konkurence poskytovatelů různých veřejně 
prospěšných služeb roste, což by se na první 
pohled mohlo zdát prospěšné pro konečného 
příjemce takové služby, tedy pro spotřebitele. 
Rostoucí konkurence je však mimo jiné i ved-
lejším produktem mechanismu „2 % z daně“, 
protože možnost získat finance relativně jed-
noduchým způsobem zaktivizovala i dosud 
„spící“ organizace. Snaha o oslovení čím dál 
většího okruhu potenciálních přispěvatelů 
způsobila větší potřebu zviditelnění se i pro-
střednictvím reklam, tiskových zpráv, apod. 
Vytváří to iluzi konkurence na poli poskyto-
vání služeb, jde však často primárně pouze 
o cestu na získání financí. Obecně je však cítit 
tlak konkurence mezi neziskovými organiza-
cemi.  Neziskové organizace ale standardně 
nemají finance na zaplacení reklamních kam-
paní, reklamních agentur apod., a tak je pou-
žívání reklamy na šíření informací o jejich ak-
tivitách omezeno obvykle jen pro největší or-
ganizace s kontakty na média, ve kterých do-
kážou získat slevu na propagaci nějaké aktivi-
ty, služby či zboží. Výhodu mají i firemní na-
dace, které těží z již existující spolupráce ma-

teřských společností s reklamními agentura-
mi. Přesto však existují organizace, které do-
kážou veřejnost svými aktivitami oslovit a zís-
kat uznání za svou činnost natolik, že prostor 
v médiích získávají pomalu jako součást infor-
mování o dění ve společnosti, a ne přes kou-
pi reklamního prostoru. Oblíbenější a levněj-
ší formou prezentace jsou spíše tiskové be-
sedy a tiskové zprávy. Je třeba vidět i to, že 
v neziskovém sektoru na Slovensku se nachá-
zejí i organizace, které sice formálně existu-
jí pod právními formami neziskových organi-
zací, jde však o nestandardní subjekty, které 
obraz trošku zkreslují - například nemocnice 
nebo vysoké školy jako neziskové organizace.  
Tyto subjekty často žijí z poskytování služeb 
za úplatu, a tak jsou na reklamu odkázány po-
dobně jako podnikatelské subjekty. 

Při tvorbě reklamních kampaní spolupra-
cují slovenské NNO s PR agenturami, ane-
bo si tvoří vlastní reklamní a propagační 
produkty?

V poslední době je patrný posun směrem 
k celkovému zkvalitnění prezentace nezisko-
vých organizací na veřejnosti. Organizace sa-
motné cítí, že nesoutěží pouze s ostatními ne-
ziskovými organizacemi, ale i se státními or-
ganizacemi a podnikatelskými subjekty. Pro-
to si dávají stále více záležet na kvalitě svých 
prezentačních materiálů a používají rétoriku, 
které rozumí cílové skupiny, tedy buď klien-
ti, nebo potenciální podporovatelé. Menší ne-
ziskovky se samy učí produkovat své propa-
gační materiály a učí se na vlastních či jiných 

chybách. Větší si už dokážou objednat ales-
poň základní servis od PR agentur, popřípadě 
jsou schopné zaměstnat svého vlastního PR 
specialistu. Jsem rád, že kreativita neziskové-
ho sektoru se projevuje i v posunu kampaní, 
kdy se již nehraje pouze na emoce a city dár-
ců - zobrazování smutných, nemocných, sta-
rých lidí, dětí, zvířat, ale našlo se mnoho ji-
ných, inovativních cest, jak oslovit veřejnost.

Na jaké úrovni je podle Vás úroveň veřej-
ně prospěšných reklam na Slovensku v po-
rovnání s Českou republikou?

Nedokážu posoudit kvalitu veřejně pro-
spěšných reklam v České republice, protože 
jen málo zmínek o českých neziskových orga-
nizacích se objevuje v slovenských médiích. 
I proto věřím, že právě aktivita jako Žihadlo, 
které se otevřelo už i neziskovkám ze Sloven-
ska, přinese možnost soutěžení a srovnávání 
mezi oběma zeměmi, a dokáže tak přispět ke 
zkvalitnění prezentace organizací v obou ze-
mích a někdy v budoucnu snad úplně bez re-
gionálního omezení. Veřejně prospěšné akti-
vity jsou totiž důležité a potřebné na celém 
světě bez ohledu na administrativní hranice.

ALENA SLADKÁ

V poslední době je patrný posun směrem k celkovému zkvalitnění prezentace 
neziskových organizací na veřejnosti, říká Milan Andrejkovič, ředitel 1. SNSC
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DPH v příkladech 
k 1. 4. 2012 
ING. JANA LEDVINKOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Velká novela zákona 

o DPH s účinností od 1. 2. 2012 přines-
la zásadní změnu ve snížené sazbě daně 

z dosud platných 10 % 
na sazbu 14%. V sou-
vislosti s touto změnou 
došlo k úpravě navazu-
jících ustanovení záko-
na. Novela již přináší 
záměr sjednotit sazby 
DPH od roku 2013 na 

17,5 %. Dále řeší zjednodušení požadova-
ných náležitostí opravných daňových do-
kladů při opravě základu daně z titulu po-
skytování obratových bonusů a skont. Rov-
něž přináší sjednocení používaného kur-
zu při vystavování opravného daňového 
dokladu pro případ obratových bonusů 
v cizí měně. V rámci povinných náležitostí 
daňových dokladů dochází také ke vstříc-
né změně ve prospěch poplatníků. Závaž-
ná jsou především přechodná ustanove-
ní v novele zákona, která řeší přechod na 
změněnou sníženou sazbu daně, pokud pl-
nění se sníženou sazbou započala v obdo-
bí před novelou zákona a byla dokončena 
po novele zákona. Dále řeší případné vyúč-
tování záloh zaplacených ještě před nove-
lou. K této problematice je v publikaci uve-
dena řada praktických příkladů. 
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Pasti v myšlení a jak do nich ne-
spadnout 

ROLF DOBELLI  (NAKLADA-
TELSTVÍ WOLTERS KLUWER 
ČR, A. S.)
Švýcarský spisovatel 
Rolf Dobelli se zamě-
řuje na ty nejzáludněj-
ší pasti, jež na nás sou-
stavně líčí naše myšle-

ní. Dozvíme se díky němu – proč se něco 
nestane správnějším jen proto, že to za 
správné mají miliony lidí, – proč tíhne-
me k tomu, systémově přeceňovat své 
vlastní vědomosti (a proč máme ostat-
ní za hloupější, než jací skutečně jsou),
– proč se nadále držíme různých teorií, 
i když jsou prokazatelně mylné.
Kniha Rolfa Dobelliho není obohacující 
jen po obsahové stránce, je i skutečným 
čtenářským požitkem. Nassim Nicholas 
Taleb, autor knihy Černá labuť a Dobelli-
ho blízký přítel, o této knize napsal: „Rolf 
Dobelli má jak potřebné znalosti, tak i dar 
obrazotvornosti - je to od konce renesan-
ce velmi vzácná kombinace.“
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese  www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového ná-
draží 6, 130 00 Praha 3.

Chybějící otec, 
chybující syn
Jak absence otce 
ovlivňuje utváření 
mužské identity
GUY CORNEAU (NAKLADA-
TELSTVÍ PORTÁL)
Kniha pojednává o mo-

rálním zranění, jímž trpí někteří muži, kterým 
scházel kvalitní kontakt s otcem. Seznamu-
je s tím, jak se tito muži jeví navenek, a jací 
doopravdy jsou uvnitř. Nabízí možnosti k lep-
šímu vzájemnému pochopení mezi mužem 
a ženou, rodiči a dětmi. Ukazuje, jak najít vý-
chodiska a zbavovat se důsledků.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adre-
se www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Jak dělat, co vás 
baví, a dostat za to 
zaplaceno
WILLIAMS JOHN (NAKLA-
DATELSTVÍ GRADA)
Nepracujte, hrajte si! 
Trápíte se v práci, kte-
rá vás k smrti nudí? 

Dřete se ve vlastní firmě, která se nikdy 
pořádně „nerozjela“? Nedokážete se roz-
hodnout, co vlastně chcete dělat? Je na-
čase odhodlat se ke změně! S touto kníž-
kou dokážete vydělávat na tom, co dělá-
te rádi. Poznáte, jak si vybudovat práci pl-
nou zábavy a svobody. Na mnoha příbě-
zích lidí, kteří si ze svých vášní udělali vý-
nosná živobytí, objevíte 10 tajemství, jak 
změnit svůj pracovní svět. Autor postup-
ně vyvrací 21 mýtů o práci, mylná a tra-
dovaná přesvědčení, která brání nastou-
pit cestu k úspěchu a brání v rozletu. Ať 
už chcete začít podnikat, najít ideální prá-
ci, napsat knihu či změnit svět, tato knížka 
je určena právě vám, nastartuje vaše myš-
lení tím správným směrem.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 20 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
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