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Dělat radost druhým 
mně dělá radost
Herečka a šansoniérka Chantal Poulain-Polívková, Fran-
couzska, která přišla v roce 1978 do Československé re-
publiky za svou láskou, u nás vytvořila spoustu divadelních 
i filmových rolí, ale také 11. června 1993 založila Nadaci 
Archa Chantal. Spolu s výtvarníky a architekty přetváří inte-
riéry dětských oddělení a vytváří dětské světy, aby se dítě 
s pobytem v nemocničním zařízení lépe vyrovnalo.

„Transparentnost je strašně důležitá. Dříve, hned po revo-
luci, lidé o neziskovém sektoru moc nevěděli. Dokonce si 
říkali, že peníze jdou jinam, než by měly jít. Na začátku de-
vadesátých let to bylo opravdu docela peklo založit si na-
daci. Stále jsem bojovala s tím, aby moje okolí pochopilo, 
že já ručím, že já jsem ten garant, že ty peníze jdou tam, 
kam mají jít, a že se nikde neztratí. Nyní už je to jiné,“ říká 
Chantal Poulain.

„V České republice je spousta nadací - pro umění, pro zdra-
votnictví, pro děti, pro seniory... Napadlo mě, proč se ne-
založí vždy jedna velká centrála podle zaměření nezisko-
vek, která by získávala peníze centrálně, rozdělovala je na 
jednotlivé projekty jednotlivým subjektům a zároveň by 
garantovala jejich využití. Byla by neustále kontrolována 
a hlídána. Ale tohle asi nejde udělat...“

Nezapomeňte si zajistit 
slevy na služby Neziskovek.
cz v roce 2011

Od 1. ledna 2011 zaniká Klub Nezis-
kovek.cz tak, jak jej znáte po řadu let. 
Přesto ale existuje možnost, jak slevy 
a další výhody v Neziskovkách.cz získat. 
Podmínkou je členství v Asociaci veřej-
ně prospěšných organizací (AVPO). Tato 
asociace je určena organizacím, pro 
které je důležitá jejich transparentnost, 
profesionalita a důvěryhodnost. Nezis-
kovky.cz jsou partnerem AVPO a slevy 
a výhody budou od nynějška poskytovat 
výhradně členům asociace.

Více podrobností na straně 11

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

poprvé v novém roce Vás zdravím z Ne-
ziskovek.cz. První číslo našeho zpravodaje 
v roce 2011 vychází jako obvykle opět první 
středu v měsíci a aby těch jedniček nebylo 
dost, dovolím si připomenout, že tento rok 
má ve svém číselném označení jedničky rov-
nou dvě. Do nového roku Vám tedy přeji, aby 
Vás při prosincovém bilancování roku „jedna 
jedna“ napadla právě ta jednička.

 Rok 2011 bude, s velkou pravděpodob-
ností, velice obtížným rokem. S podobnou 

větou jsme již společně 
vstupovali do minu-
lého roku a minulých 
dvanáct měsíců nám 
dalo za pravdu. Mno-
ho neziskových, ale i 
ziskových organizací 
řešilo a řeší existenční 
problémy.  Na druhou 
stranu se ale našla 

spousta těch, kteří v těchto těžkostech našli 
příležitosti a přišli s novými nápady, řešeními 
a trendy. A tento rok nebude jiný. Lednové 
číslo zpravodaje má ambice zpříjemnit Vám 
start do roku 2011. V tradičním rozhovoru 
zpovídá redaktorka Eva Pavlatová Chantal 
Poulain-Polívkovou na téma, jak se daří 
její Nadaci Archa Chantal proměňovat již 
sedmnáct let dětská oddělení nemocnic na 
příjemný dětský svět. V článku prezidenta 
AVPO Marka Šedivého se dočtete o (ne)
možnosti změn právní formy organizace 
a případné možné změně legislativy, která 
by toto umožnila. Na stránce věnované 
AVPO budeme po celý rok představovat 
nejen program, akce a jednotlivé partnery 
asociace, ale i výhody, které jsme připravili 
pro členy asociace. V tradiční anketě jsme 
se zeptali na novinky ve spolupráci velkých 
firem s neziskovými organizacemi. 

I v novém roce tedy navážeme na tradiční 
obsah našeho zpravodaje a kromě tradič-
ních článků, anket a rubrik Vám budeme 
přinášet po celý rok také nové nápady a dů-
ležité informace ze světa neziskovek. 

Přeji Vám úspěšný vstup do nového roku 
a leden na jedničku

ROMAN ANDĚL, 
ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ 

Rada vlády pro 
NNO se sešla 
i bez zmocněnce

Premiér Petr Nečas stále nejmeno-
val zmocněnce pro lidská práva. Pou-
ze zadal Kateřině Jacques, své nové 
poradkyni pro lidská práva, rozpraco-
vat koncepci sekce pro lidská práva 
na Úřadě vlády ČR. Přes dosavadní 
absenci zmocněnce zasedala v polo-
vině prosince Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace (RVNNO). Pro-
jednala výsledky činnosti svých tří 

výborů – Výboru pro Evropskou unii, 
Výboru pro legislativu a financování 
a Výboru pro regiony. Dále RVNNO 
doporučila vládě ke schválení Rozbor 
financování NNO z veřejných rozpoč-
tů v roce 2009. Diskutovalo se také 
o problematice spolkové činnosti 
a podnikání občanských sdružení. 
Členové RVNNO vyslechli prezenta-
ce týkající se vzdělávacích programů 
o neziskovém sektoru na univerzitách 
v Praze a Hradci Králové.

(R)

http://www.neziskovky.cz
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Pečovatel/ka 
roku 2010

Diakonie ČCE 
- Středisko křesťanské pomoci 
v Praze ve spolupráci s Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR 
uspořádalo slavnostní vyhlášení vítězů 
již VIII. ročníku celostátního ocenění 
Pečovatel/ka roku 2010, které se 

uskutečnilo 1. prosince 2010 na 
Novoměstské radnici v Praze. Záštitu 
nad soutěží převzala opět manželka 
prezidenta republiky Livia Klausová, 
starosta Městské části Praha 2 Jiří 
Paluska a ministr práce a sociálních 
věcí Jaromír Drábek. Za MPSV ČR byl 
na akci přítomen vrchní ředitel sekce 
fondů EU ing. Hynek Orság. Program-
em účastníky provedl moderátor Petr 
Svoboda, hudební vystoupení zajišťoval 
soubor Musica Bohemica.

„Letos bylo pozoruhodné setkat se 
s elánem pracovnic, které působí na 
stejném místě i více než třicet let,“ říká 
Mgr. Libuše Roytová, ředitelka Diako-
nie ČCE – SKP v Praze.

Všechny oceněné najdete na www.
diakoniecce.cz.

MGR. VENDULA KODETOVÁ, 
DIAKONIE ČCE, PRAHA 2

FOTO: DIAKONIE ČCE

Evropský rok 
dobrovolnictví

V Berouně se 3. a 4. prosince 2010, 
v předvečer Mezinárodního dne dobro-
volnictví, sešla stovka zástupců nezisko-
vých organizací i státních institucí, aby na 
Síťovacím setkání diskutovali, jak bude 
vypadat Evropský rok dobrovolnictví 
2011 v České republice. Jednoznačným 

požadavkem většiny přítomných je 
novelizace zákona o dobrovolné službě, 
který dlouhodobě neodpovídá potřebám 
dobrovolníků ani jejich organizací. Nove-
lu dlouhodobě kritizovaného zákona má 
z rozhodnutí vlády předložit minister-
stvo vnitra, avšak jeho aktivita od voleb 
v tomto směru ustala.

„Zákon v současné podobě nezahr-
nuje hlavní část dobrovolníků, kteří jsou 
členy svých organizací, naopak, vylučuje 
je ze všech benefitů,“ říká Aleš Sedláček, 
předseda České rady dětí a mládeže 
a jeden z organizátorů berounského 

setkání. „Nedostatečně řeší podmínky 
pro zahraniční dobrovolníky. Neumožňuje 
vykazovat hodnotu dobrovolné práce 
jako kofinancování k různým grantům. 
To vše se snažíme již několik let změnit 
a příští rok, který je vyhlášen Evropským 
rokem dobrovolnictví, je příležitostí chyby 
v zákoně napravit.“

Hovořilo se jak o dobrovolnické práci 
s dětmi a mládeží, tak i o dobrovolnictví 
v sociálních službách, ve zdravotnictví, 
v ochraně životního prostředí, v kultuře 
či o firemním dobrovolnictví. Konferenci 
uspořádala Česká rada dětí a mládeže 
ve spolupráci s Národním institutem dětí 
a mládeže a v pátek 3. 12. se ve večerních 
hodinách uskutečnil veletrh dobrovoln-
ických organizací (foto).

Více informací na http://europa.eu/
volunteering/.

MGR. LUCIE CELBOVÁ, 
ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE, PRAHA 1

FOTO: LUCIE CELBOVÁ

Stipendijní pobyty v USA pro 
zástupce neziskového sektoru

Zástupci neziskového sektoru, 
kteří mají zájem získat nové znalosti 
a zkušenosti s prací obdobných or-
ganizací v USA, zemi, kde je nez-
isková sféra tradičně velmi silná 
a dobře fungující, mohou nyní získat 
od Fulbrightovy komise podporu ve 
formě stipendia pro pobyt ve Spojených 
státech. Uzávěrka byla prodloužena 
až do 15. ledna 2011. Štědré sti-
pendium pokrývající životní náklady, 
letenku, zdravotní pojištění, nákup 
studijních materiálů, a dokonce také 
z části přispívající na případný doprovod 
rodinných příslušníků, umožňuje tří- až 
pětiměsíční pobyt v USA s možným 
začátkem od září 2011 nebo později 
podle potřeb uchazeče.

Stipendium je určeno uchazečům 
s ukončeným vysokoškolským 
vzděláním alespoň bakalářského stupně 
zaměstnaným po dobu minimálně dvou 
let v českém neziskovém sektoru.

Detaily programu jsou k dispozici na 
stránce www.fulbright.cz/fulbrightova-
stipendia/fulbright-masarykovo-stipen-
dium.shtml#neziskovy-sektor.

ANDREA SEMANCOVÁ, 
KOORDINÁTORKA PROGRAMU

Cenově dostupný software 
pro neziskové organizace

Od 9. prosince 2010 se mohou 
české neziskové organizace a veřejné 
knihovny registrovat v e-shopu a objed-
návat software od společnosti Microsoft 
za symbolické částky prostřednictvím 
portálu www.techsoup.cz.

Nadace Charty 77 a Nadace VIA 
se staly českými partnery mezinárod-
ní neziskové organizace TechSoup 
Global se sídlem v San Franciscu. 
TechSoup Global doposud zajistil 
133 tisícům neziskových organizací ve 
34 zemích přístup k softwaru předních 
světových IT společností. Celková hod-
nota darovaného software již překročila 
2 miliardy dolarů. Hlavním dárcem 
a partnerem programu je společnost 
Microsoft.

„Těší nás, že TechSoup po dlouhých 
letech přípravy konečně vstupuje i do 
České republiky,“ říká Roman Cabálek, 
generální ředitel společnosti Microsoft. 
„Otevírá tak nové možnosti, díky kterým 
mohou neziskové organizace dosáh-
nout na nejmodernější informační 
technologie a výrazně tak zefektivnit 
svou činnost.“

Nezisková organizace, která splní 
podmínky programu, může každé dva 
roky získat 6 produktů a ke každému 
z nich až 50 licencí.

MARKÉTA KUKLOVÁ, 
TISKOVÁ MLUVČÍ MICROSOFT V ČESKÉ REPUBLICE

Obnova krajiny 
v regionech

ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA 
představila veřejnosti tři úspěšné projek-
ty, které na svou realizaci získají shodně 
částku 300 tisíc korun. Vítězné projekty 
patří do druhého kola grantového progra-
mu ČSOB a Poštovní spořitelna pro pod-
poru regionů – velké komunitní granty, 
které se orientovalo na péči o přírodní 
a kulturní dědictví na místní úrovni.

Cílem bylo podpořit takové projekty, 
které se zaměřovaly na obnovu kulturní 
krajiny a péči o životní prostředí mimo 
zastavěné části obcí a měst. Podmínkou 
bylo aktivní zapojení místních obyvatel 
do realizace projektu. Z celkového počtu 
28 přihlášených vybrala nezávislá komise 
8 nejlépe hodnocených, které následně 
osobně navštívila, aby se s nimi lépe 

seznámila. Z nich byly pak vybrány tři 
vítězné, které byly představeny. Vítězné 
projekty musí být zrealizovány do konce 
listopadu roku 2011.

Podporu získávají projekty Obec Poust-
ka chrání přírodu (Karlovarský kraj), Alej 
dětí, II. etapa (Nová Ves nad Jizerou, Lib-
erecký kraj) a Motýlí ráj ve Ždánicích roz-
kvétá (Ždánice, Jihomoravský kraj). 

PAVLA HÁVOVÁ, 
ČSOB, PRAHA 5

A příště na tomto 
místě něco o vás!

Chcete oznámit personální změnu nebo 
společenskou událost 

ve vaší organizaci? 

Chcete poděkovat nebo poblahopřát 
svým zaměstnancům, zaměstnavatelům, 

netradičním dárcům?

Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text nám 
zašlete vždy 

do 20. dne v měsíci - poštou na adresu 
Neziskovky.cz, o.p.s., 

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 
(dopis označte heslem OZNÁMENÍ) 

nebo e-mailem na adresu: pavlatova@
neziskovky.cz.

Novou grantovou příležitost na podporu pořádání seminářů finančního vzdělávání vyhlašuje projekt 

Abeceda rodinných financí.  Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními?  

Nyní můžete na pořádání svých vlastních kurzů 

zvyšujících finanční gramotnost obyvatel získat 

finanční příspěvek a stát se lektorem. Témata 

kurzů se budou věnovat především problematice 

hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci 

nezodpovědného zadlužování.

Příjemce grantu může zorganizovat kurzy napří-

klad pro klienty úřadů práce, pedagogické pracov-

níky, nebo absolventy středních a vysokých škol, 

především však pro širokou veřejnost soustředě-

nou v různých zájmových komunitách a spolcích. 

O grant mohou žádat:
 

společnosti a církevní právnické osoby

Lektorem se může stát:

dvouletou praxí ve finančním sektoru

 

zaměřením s nejméně dvouletou praxí v oboru 

Žádosti o finanční příspěvek můžete zasílat průběžně až do 10. února 2011.

Získejte grant a naučte lidi
ve svém okolí zacházet s penězi

Další informace a podrobné podmínky pro získání grantu naleznete na  

www.abecedarodinnychfinanci.cz

aktuality
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na 
leden – únor 2011
18. – 19. 1. 2011  Příprava 
projektů a psaní žádostí o grant, 
včetně strukturálních fondů EU 
- Mgr. Jan Horký
Seminář vám pomůže získat základní infor-
mace a dovednosti pro sestavování a přípra-
vu projektů financovaných ze strukturálních 
fondů EU. Výklad bude kombinován s inter-
akcí, diskusí, příklady z praxe a řešením mo-
delových příkladů. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4341.html

26. 1. 2011 Účetní závěrka 
neziskové organizace, daňové 
přiznání 
- Karel Malý
Workshop vám pomůže sestavit účetní zá-
věrku v neziskové organizaci a vyplnit daňo-
vé přiznání. Je ovšem důležité mít základní 
znalosti účetnictví - vědět, co jsou aktiva, 
pasiva, náklady a výnosy. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4492.html

26. - 27. 1. 2011  Nenásilná 
komunikace aneb emoce 
v komunikaci - Blanka Junová
Interaktivní seminář vycházející z potřeb 
účastníků vám umožní procvičit si různé 
techniky, což převažuje nad jednostranně 
prezentovanou teorií. Naučíte se pomocí ko-
munikace rozvíjet schopnost porozumění na 
emoční úrovni a nalézt cesty pro společnou 
domluvu. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4470.htmll

8. - 9. 2. 2011 Komunikace jako 
nástroj porozumění 
- Blanka Junová 
Pro ty, kteří si chtějí rozšířit úhel pohledu na 
proces komunikace, je určen seminář, který 
vám pomůže rozpoznat své silné i slabé stánky 
v komunikaci. Naučíte se vytvářet prostor pro 
vzájemné porozumění, vstřícnost, respekt a 
ochotu spolupracovat, vyhýbat se formulacím 
vedoucím k nedorozumění či konfliktům. Nové 
dovednosti si procivčíte při řešení vlastních 
problémových situací a pochopíte hloubku 
komunikace jako celku. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4472.html

9. 2. 2011 Právní minimum 
manažera – Mgr. Petr Vít
Orientujete se mezi jednotlivými typy smluv 
a v jejich náležitostech? Získejte o nich 
povědomí, ale také o povinnostech a prá-
vech, neboť neznalost neomlouvá! Dozvíte 
se základy smluvního a pracovního práva 
a základní typologie smluv k praktickému 
využití u NNO. Bližší informace: http://ne-
ziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4473.html

10. 2. 2011 Jak správně realizovat 

projekt - Mgr. Jan Horký
Výklad tématu bude kombinován s interak-
cí, diskusí, příklady z praxe a řešením příkla-
dů. Získáte informace, tipy a příklady pro 
zahájení a realizaci projektů financovaných 
z Evropského sociálního fondu. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4474.html

10. 2. 2011 Prezentační 
dovednosti v angličtině - Jana 
Tikalová M.A (NOVINKA)
Naučte se vystupovat profesionálně, za-
ujmout své auditorium a získat pocit sebe-
vědomí při prezentování v anglickém jazyce. 
Získáte různé techniky a nástroje prezenta-
ce, procvičíte si intonaci hlasu a artikulaci. 
Naučíte se klíčová slova, obraty a fráze v an-
gličtině, které vaši prezentaci obohatí. Zjistí-
te, jaké jsou některé kritické momenty v pre-
zentaci a jak „na ně“ – efektivně a pohotově. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4481.html

14. 2. 2011 Úvod do problematiky 
samofinancování NNO 
- Ing. Pavel Němeček
Kurz vám pomůže pochopit, proč je důle-
žité vnášet do neziskové organizace prv-
ky samofinancování, generovat nápady 
na samofinancování, ověřit potenciál prv-
ních nápadů, nastartovat proces struktu-
rovaného společného uvažování v týmu 
o samofinancování v NNO a na mode-
lovém příkladě provedete analýzu bodu 
zvratu. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4482.html

16. 2. 2011 Jak efektivně řídit změnu 
v NNO - Mgr. Petr Vrzáček
Jestliže management včerejších organi-
zací musel tu a tam něco změnit, dnešní 
managementy provádějí změny kontinuál-
ně. Úspěšnost při zavádění změn je přímo 
úměrná profesionalitě managementu. Zís-
kejte proto teoretické dovednosti potřeb-
né pro úspěšné řízení organizační změny 
a vytvořte si plán minimálně jedné konkrétní 
organizační změny. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4487.html

22. - 23. 2. 2011 Příprava projektů 
a psaní žádostí o grant, včetně 
strukturálních fondů EU – Mgr. 
Jan Horký
Seminář vám pomůže získat základní 
informace a dovednosti pro sestavování 
a přípravu projektů financovaných ze 
strukturálních fondů EU. Výklad bude 
kombinován s interakcí, diskusí, příklady 
z praxe a řešením modelových příkladů. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4485.html 

PC kurz pro seniory
Kdy: 11. - 13. 1. 2011 
Kde: Hradec Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké - 
Diecézní centrum pro seniory
Celý kurz se skládá ze tří setkání v místě 
konání, v počítačové učebně Biskupské-
ho gymnázia B. Balbína v Hradci Králové 
za cenu 89 Kč/os./kurz. 
Více na: http://www.dcshk.cz

Exkurze v Dětském klubu Šárynka
Kdy: 20. 1. 2011
Kde: Praha 6
Pořadatel: Ekodomov o.s.
Pedagogická exkurze s doprovodem 
a výkladem odborné garantky DKŠ Tere-
zy Vošahlíkové má program: představení 
Šárynky; hospitace na programu; výklad 
o lesní mateřské škole; dotazy, diskuse. 
Účastnický příspěvek: 50 Kč. Doporuče-
né vybavení: teplé oblečení – více vrstev 
(venku zima, v jurtě teplo), pevná obuv 
do terénu. Kontakt: Johana Passerin, 
tel. 734406003, johana.passerin@
ekodomov.cz. Maximum 25 účastníků. 
Více na: http://www.ekodomov.cz

Otevřený prostor 2011: Peníze 
jinak?
Kdy: 26. - 30. 1. 2011
Kde: Chaloupky u Kněžic u Třebíče
Pořadatel: Trast pro ekonomiku a spo-
lečnost
Seminář ve stylu open space/otevřený pro-
stor o současném finančnictví a jeho alterna-
tivách: etickém a družstevním bankovnictví, 

etickém investování a lokálních a komunit-
ních měnách. Cena 1600 – 2600 Kč (pod-
le vašich možností), tel. Eliška Balharová 
732 440 930. Přihlášky do 10. 1. 2011 na 
e-mailu: openspace@thinktank.cz. 
Více na: http://www.thinktank.cz

Jarní prázdniny pro nelyžaře
Kdy: 5. - 12. 2. 2011
Kde: Příbram u Chotěboře
Pořadatel: SLUNEČNÍ ZÁTOKA JUNIOR. o.s.
Jarní prázdniny pro děti od 6 do 15 let na-
bízejí hry v teple i venku - procházky, sta-
vění sněhuláků, iglů a bobování; zájmo-
vé kroužky - výtvarný, dramatický, vaření; 
deskové hry, soutěže, karaoke a diskotéky. 
K dispozici je vytápěný objekt s kuchyní, jí-
delnou, společenskou místností, sprchami 
a WC. Ubytování v 9 pokojích, stravování 
6 x denně, celodenní pitný režim. Více na: 
http://www.ldtslunecnizatoka.wbs.cz

Základy manipulace s digitálním 
fotoaparátem a videokamerou
Kdy: 5. 2. 2011
Kde: Hradec Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké - 
Diecézní centrum pro seniory
Kurz práce s moderními technologiemi, 
který je určen pro starší generaci, která 
se nedokáže rychle vypořádat s vývo-
jem elektroniky. 
Více na: http://www.dcshk.cz

Podrobnější informace a další akce najde-
te v Kalendáři akcí na http://neziskovky.
cz/cz/fakta/kalendar-akci 

http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4341.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4470.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4472.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4473.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4474.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4481.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4482.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4487.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4485.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4492.html
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://www.dcshk.cz
http://www.ekodomov.cz
mailto:openspace@thinktank.cz
http://www.thinktank.cz
http://www.ldtslunecnizatoka.wbs.cz
http://www.dcshk.cz
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PRAHA BRATISLAVA MOSKVA CURYCH

NEJDŘÍVE O VÁS NEVĚDÍ. 
PAK SE VÁM SMĚJÍ. 
PAK VÁS POMLOUVAJÍ. 
PAK MÁTE VYHRÁNO. 

Ty příběhy znáte. Sám proti všem, z velké díry velké mrakodrapy, z malých možností malé zázraky,  
z jedné kostky světový fenomén nebo z kusu plastu něco, co lidem zachrání život.

My některé ty příběhy známe osobně. A v osobním odhodlání často vidíme nadprůměrnou  
investiční příležitost. Proto společně s našimi klienty pomáháme financovat vize a vážíme si těch,  
kteří předběhli dobu a nikdo je ještě nezná. A těch, kterým se ostatní smějí nebo je pomlouvají, ale 
rozhodně je nelze přehlédnout.

Průkopníků. Ledoborců. Pionýrů. Zarputilců. Detailistů. Nespavců. Bláznů. Pošetilců. Umíněnců.  
Budoucích vítězů.

Jsme privátní bankou s nejvyšší mírou individuálního přístupu ke klientům a obchodům. Už dvanác-
tým rokem realizujeme společné zisky. Díky náročnosti klientů jsme motivováni k nadprůměrným  
výnosům. A díky výjimečnosti našich výnosů jsou klienti motivováni k tomu, aby nám svěřili své finance. 

DÍKY KLIENTŮM. DÍKY VÝNOSŮM.  

WWW.JTBANK.CZ        
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Registrační proces v současnosti fun-
guje tak, že Ministerstvo vnitra ČR posuzu-
je, jak rozsáhlou spolkovou činnost občan-
ské sdružení provádí a zda je výdělečná 
činnost (poskytování služeb veřejnosti za 
úplatu) vedena jako činnost hlavní či pou-
ze doplňková. Pokud zjistí, že poskytování 
služeb výrazně převažuje nad spolkovou 
činností a je v zásadě činností hlavní, vy-
zve ministerstvo vnitra občanské sdružení 
k nápravě. Jestliže není náprava zjednána, 
může následovat rozpuštění sdružení.

Změna právní formy?
Bohužel se musíme smířit s danou si-

tuací a tím, že neziskový sektor tak, jak 
ho známe, vznikal postupně v průběhu 
posledních dvaceti let. Na počátku neby-
lo na výběr a jedinou „neziskovou“ právní 
formou bylo právě občanské sdružení. Po-
stupem času pak přibyly církevní právnic-
ké osoby, obecně prospěšné společnosti, 
nadace a nadační fondy. 
V současnosti proto mno-
ho občanských sdružení 
čelí situaci, kdy se nech-
tě dostávají do rozporu 
se zákonem. Je pak jasné 
a přirozené, že hledají ces-
tu, jak z této nepříjemné 
situace ven. Častým řešením je zakládání 
obecně prospěšně společnosti. Tato cesta 
je asi nejjednodušší, i když s sebou nese 
svoje podstatná omezení. Nově vzniklá 
obecně prospěšná společnost nemůže 
být právním nástupcem občanského sdru-
žení, nemůže tedy převzít jeho „historii“. 
Občanské sdružení musí nadále (třeba jen 
formálně) existovat souběžně, případně je 
možné jej následně zlikvidovat.

Současný stav legislativy týkající se 
občanských sdružení začíná komplikovat 
i strategické plány mnoha z nich. Dopo-
sud mají občanská sdružení zablokovanou 
cestu ke zdrojům použitelným na rozvoj 
sociálního podnikání. Do budoucna může 
být diskutabilní i situace občanských sdru-
žení jako poskytovatelů sociálních služeb 
– podle některých právních názorů je po-
skytování sociálních služeb za úplatu po-
rušením zákona a může vést, jak již výše 
uvedeno, i k rozpuštění sdružení minister-
stvem vnitra.

Proto se touto problematikou v prů-
běhu minulého roku intenzivně zabýval 
i Výbor pro legislativu a financování Rady 
vlády pro nestátní neziskové organiza-
ce (RVNNO). Proběhlo několik jednání 
a byly prodiskutovány možné cesty, jak 
pomoci těm občanským sdružením, které 
mají zájem transformovat svoji činnost do 

obecně prospěšné společnosti, a zároveň 
zachovat prostor pro svobodné a nekom-
plikované sdružování občanů, které je ne-
zadatelným právem chráněným Ústavou.

Změna legislativy?
Dalším daným (a zdá se, že neměn-

ným) faktem je, že ministerstvo vnitra již 
v minulosti několikrát odmítlo možnost 
novelizace zákona o sdružování občanů. 
Hlavními argumenty jsou právě zachování 
jednoduchosti práva občanů na sdružová-
ní a připravovaný občanský zákoník, kte-
rý obsahuje novou úpravu spolků, podle 
níž budou fungovat i současná občanská 
sdružení. Otázkou je, od kdy bude nový 
občanský zákoník platit. 

Jako jednou z možností, jak nalézt vý-
chodisko z této situace pro občanská sdru-
žení, která pro svůj další rozvoj potřebují 
změnu právní formy na obecně prospěš-
nou společnost, a zároveň nechtějí přijít 

o vlastní „histo-
rii“, je pokusit se 
o změnu legisla-
tivy, která by na 
omezenou dobu 
takovou přemě-
nu umožnila. Po-
dobně jak jsme 

to v českém právu zažili s přeměnou ně-
kterých nadací na obecně prospěšné spo-
lečnosti. Pak by bylo možné, aby statutár-
ní orgány občanského sdružení rozhodly 
o založení nové obecně prospěšné spo-
lečnosti, na kterou by přešla veškerá prá-
va a závazky občanského sdružení. Nejde 
o zcela běžnou proceduru, a tak není 
jasné, zda má takováto úprava šanci na 
úspěch. Vzhledem k tomu, že jde o mož-
nost, která nabízí řešení pro všechna ob-
čanská sdružení – buď zůstat občanským 
sdružením, nebo se transformovat na 
obecně prospěšnou společnost – bude 
Asociace veřejně prospěšných organizací 
(AVPO) podporovat veškeré kroky, které 
by vedly k prosazení podobné novely.

Ta občanská sdružení, která již obecně 
prospěšnou společnost založila a nechtějí 
dále „udržovat“ formu občanského sdru-
žení, by měla možnost transformovat ob-
čanské sdružení do nové obecně prospěš-
né společnosti a pak provést fúzi obou 
„ópéesek“. 

Vzhledem k tomu, že každé větší noveli-
zaci zákona předchází dlouhodobý proces 
vyjednávání, případná legislativní úprava 
by mohla začít platit v průběhu roku 2012 
nebo 2013. 

MAREK ŠEDIVÝ, PREZIDENT AVPO
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

Jsme tu pro vás!smee tu pppppppppro vás!
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Víte, co se potřebujete 

dozvědět nejvíce? Staňte se spolutvůrci našich kurzů! 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: pavlatova@neziskovky.cz

10. 1. 2011 Ministerstvo kultury, odbor umění 
a knihoven
Výběrové dotační řízení pro rok 2011 na neko-
merční projekty z oblasti knihoven
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2978 
Kontakt: vit.richter@nkp.cz; 221 663 338
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

10. 1. 2011 Nadace české architektury
Nadace české architektury vyhlásila výběrové 
řízení na přidělení grantů pro rok 2011 v oblasti 
architektury
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2981
Kontakt: www.nca.info; nca@nca.info; 224 932 929
Adresa: Masarykovo nábř. - budova Mánes 250, 
110 00 Praha 1

14. 1. 2011 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
regionálního rozvoje
OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, 
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2776
Kontakt: pechova.m@kr-vysocina.cz; 564 602 547
Adresa: Žižkova 16, 587 33 Jihlava

31. 1. 2011 Úřad Regionální rady regionu sou-
držnosti Jihovýchod
ROP Jihovýchod, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch
Oblast podpory: ochrana nemovitých památek, 
volný čas, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2861
Kontakt: karasek@jihovychod.cz; 532 193 505
Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno

31. 1. 2011 Nadace pro současné umění Praha
Nadace pro současné umění: granty 2011
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2984
Kontakt: ludvik.hlavacek@fcca.cz; 602 612 248
Adresa: Jelení 9, 118 00 Praha 1

1. 2. 2011 Nadace Veronica
Grantový program z NIF
Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2982
Kontakt: nadace@veronica.cz; 542 422 775
Adresa: Panská 9, 602 00 Brno

4. 2. 2011 F-nadace
Výběrová řízení F-nadace na rok 2011
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3000
Kontakt: http://www.f-nadace.cz; granty@f-nadace.
cz; 224 210 829; 774 077 753
Adresa: P.O.Box 107, 130 11 Praha 3

průběžná uzávěrka
Krajský úřad Karlovarského kraje
Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 
ČR - Bavorsko
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, vzdělává-
ní, volný čas, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2875
Kontakt: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz; 353 502 166
Adresa: Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

průběžná uzávěrka
Roma education fund
Granty romského vzdělávacího fondu
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2784
Kontakt: info@romaeducationfund.org; +361 235 8030
Adresa: Terez krt. 46, 1066 Mark Center, Budapest, 
Maďarsko

průběžná uzávěrka
Nadační fond Romana Šebrleho
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
lidská práva, volný čas, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2706
Kontakt: podatelna@nadacnifond.org; 226 222 030
Adresa: Klimentská 1246/1, 110 00 
Praha 1 – Nové Město

průběžná uzávěrka
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor soci-
álních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.2 Podpora 
sociální integrace příslušníků romských lokalit
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2547
Kontakt: lenka.peluhova@mpsv.cz; 221 923 916
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Transformace občanského 
sdružení
Transformovat občanské sdružení na obecně prospěšnou společnost 
nebo jinou právní formu není možné. To je fakt, který ztěžuje situaci 
mnoha občanským sdružením, především těm, které v zásadě 
nevykonávají žádnou spolkovou činnost a většinu svých aktivit 
soustřeďují na poskytování služeb veřejnosti.

Přeměny právnic-
kých osob 
Přeměnu právnické oso-
by lze v zásadě uskuteč-
nit těmito způsoby:

a) sloučením (fúzí) více právnických osob 
do jedné
b) rozdělením na více právnických osob
c) změnou právní formy. 
Přitom v případě sloučení je nově vznik-
lá právnická osoba (osoby) právním 
nástupcem zaniklé právnické osoby 
(osob), tedy přecházejí na ni (ně) veš-
kerá práva i závazky zanikající osoby 
(osob), která (které) zaniká (zanikají) 
bez likvidace.
V případě změny právní formy je situa-
ce jiná, neboť zde právnická osoba ne-

zaniká, ale pouze mění právní formu – 
v tomto případě tedy nelze o právním 
nástupnictví hovořit, neboť jde de facto 
o stále stejnou právnickou osobu, pou-
ze v jiné právní formě.
V minulosti jsme takovouto přeměnu 
zažili u nadací, které měly (dočasnou) 
možnost změny právní formy na obec-
ně prospěšnou společnost.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE
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mailto:lenka.peluhova@mpsv.cz
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Dohoda 
o provedení práce
Dá se sjednat výpovědní doba u doho-
dy o provedení práce?

Odpověď:
Právní úprava dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr (dále 
jen „dohody“) obsažená v zákoně 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), 
je velmi stručná. Podle ustanovení 
§ 77 se na práci konanou na základě 
dohod vztahuje úprava pro výkon prá-
ce v pracovním poměru s výjimkami 
zde výslovně uvedenými. Mimo jiné 
se na dohody nevztahují ustanovení 
o skončení pracovního poměru. Zruše-
ní dohody o pracovní činnosti upravuje 
§ 76 odst. 6 ZP. Pro dohodu o prove-
dení práce žádná obdobná úprava ne-
existuje. Je věcí účastníků tohoto pra-
covněprávního vztahu, zda a jak upraví 
skončení dohody o provedení práce. 
Mohou tedy v této dohodě sjednat způ-
soby a podmínky jejího zrušení.
Na rozdíl od dohody o pracovní čin-
nosti se pro uzavření dohody o prove-
dení práce nevyžaduje písemná forma 
(od roku 2011 ano). V zájmu práv-
ní jistoty obou stran právního vztahu 
je však vhodné, aby byla uzavřena pí-
semně. Při uzavření dohody v ní může 
být sjednána možnost jejího zrušení 
výpovědí, měla by však být současně 
sjednána stejná výpovědní lhůta jak 
pro zrušení dohody ze strany zaměst-
nance, tak i ze strany zaměstnavatele. 

Účastníci přitom mohou využít úpravu 
pro zrušení dohody o pracovní činnos-
ti. Délka výpovědní lhůty však závisí na 
jejich ujednání, může být kratší i delší 
než 15 dnů, vždy by měla být stejná 
pro obě strany. 

JUDR. MARCELA SMUTNÁ,
SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

Daň z přidané 
hodnoty 
u rekonstrukce 
budovy
Církevní organizace je od 1. 6. 2009 
plátce DPH, avšak v režimu pro nezis-
kové organizace pouze pro aktivity eko-
nomické činnosti (u pronájmů bytů ne-
uplatňuje DPH).
Jaká se správná sazba DPH pro jednot-
livé stavební práce či celek: Na budo-
vě (obecně klášter), v Katastru nemovi-
tostí zapsaném jako budova s č. p. (typ 
budovy), objekt k bydlení (způsob vyu-
žití). Budova je z převážné části využí-
vána pro duchovní činnosti, z části jako 
muzeum církevního umění (nyní probí-
hající rekonstrukce) a z části pro bydle-
ní. Pro část bydlení v souladu se záko-
ny ČR včetně stavebního zákona jsme 
v období od 24. 7. 2008 do 31. 3. 2010 
(data zdanitelného plnění) provedli 
stavební práce, a to: stavební úpravy 
hl. vstupu do budovy, instalaci výtahu, 

opravili a vybudovali nové stropní kon-
strukce (souvisí s využitím pro bydlení), 
vybudovali 2 byty (v přízemí), proved-
li vestavbu do půdního prost. s využi-
tím pro bydlení (9 samostatných bytů, 
z toho jeden je nad 120m2), inst. zař. před-
měty do jednotlivých bytů (sociální zaří-
zení, kuchyně apod.). Na práce byl vydán 
2. 3. 2010 kolaudační souhlas s užíváním 
stavby. Zápis v katastru se nezměnil.

Odpověď:
Sazby daně upravuje § 47 a následu-
jící zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „ZDPH“). Obec-
ně bude platit, že u stavebně mon-
tážních prací, oprav, rekonstrukcí atd. 
bude uplatněna základní sazba daně, 
s výjimkou § 48 a 48a ZDPH. Jak vyplý-
vá z § 48 ZDPH, při poskytnutí staveb-
ních a montážních prací spojených se 
změnou dokončené stavby bytového 
domu, rodinného domu nebo bytu, včet-
ně jejich příslušenství, nebo v souvislosti 
s opravou těchto staveb, se uplatní sní-
žená sazba daně. Jsou-li tyto práce pro-
váděny na jiné stavbě, jejíž část je ur-
čena pro bydlení, uplatní se snížená 
sazba daně jen u těch prací, které jsou 
poskytnuty výlučně pro část stavby 
určenou pro bydlení. Rozhodující pro 
stanovení sazby daně bude, zda se 
v případě předmětné budovy jedná 
o bytový dům, protože potom může při-
cházet v úvahu uplatnění snížené sazby 
daně. Jak vyplývá z § 4 odst. 1 písm. z) 
ZDPH, bytovým domem se rozumí 
stavba pro bydlení, ve které více než 
polovina podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé bydlení a je k to-
muto účelu určena. Pokud je tedy budova 
v katastru nemovitostí zapsána jako ob-
jekt pro bydlení, rozhodující bude po-
měr podlahových ploch, tedy zda více 
než polovina odpovídá požadavkům 
na trvalé bydlení. Vzhledem k tomu, že 
v dotazu uvádíte, že budova je určena 
převážně pro duchovní činnost a jako 
muzeum, tyto podmínky pravděpodob-
ně splněny nebudou a o bytový dům se 
nejedná. V takovém případě se uplatní 
snížená sazba daně pouze u těch prací, 
které jsou poskytnuty výlučně pro část 
stavby určenou k bydlení. 
To tedy znamená, že u stavebních úprav 
hlavního vchodu do budovy a instalaci 
výtahu se uplatní základní sazba daně, 
domnívám se, že stejně tak by měla 
být základní sazba daně uplatněna 
i u stropních konstrukcí. 
Půdní vestavba se v souladu s výkla-
dem MF ČR považuje za novou vý-
stavbu, proto u bytů, které se považují 
za byty pro sociální bydlení ve smyslu 
§ 48a odst. 5 ZDPH, se uplatní snížená 
sazba daně a u výstavby bytů, které tyto 
podmínky nesplňují, se uplatní základní 
sazba daně. Stejným způsobem bude 
postupováno také u instalace zařizova-
cích předmětů, které budou stavebně 
montážními pracemi zabudovány jako 
součást bytu. Při odpovědi vycházím 
z předpokladu, že byty splňují podmín-
ky stanovené v § 4 odst. 1 písm. z) 
ZDPH.

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES

partner rubriky

po
radna

Vaše dotazy

Manažeři neziskovek 
vyškoleni!
Při mapování situace v pražských 
neziskovkách v letech 2004 
a 2005 jsme zjistili, že neexistuje 
žádný ucelený manažerský pro-
gram pro jejich vedoucí pracovní-
ky. Určitě bylo možné v nabídce 
vzdělávacích společností najít 
různé manažerské kurzy, ale cel-
ková nabídka vzdělávání v této 
oblasti byla roztříštěná. Vzhle-
dem k této situaci se Neziskov-
ky.cz rozhodly vytvořit profesio-
nální manažerské vzdělávání. 

Vznikl vzdělávací program složený 
z řady seminářů, které rozvíjejí znalosti 
a dovednosti účastníků v oblasti finanč-
ního řízení, včetně osvojení si používa-
ných nástrojů, technik a manažerských 
interpersonálních dovedností. Celý re-
kvalifikační kurz je koncipován tak, aby 
zohledňoval specifické potřeby vybra-
né skupiny manažerů nejen z věcného 
a obsahového hlediska, ale i z hlediska 
jejich časových možností v souvislosti 
s jejich vysokým pracovním vytížením.

Akreditovaný program
Program startuje vždy dvoudenním 

vstupním workshopem a dále pokraču-
je jednotlivými kurzy většinou tak, že na 
každý měsíc připadnou maximálně dvě 
témata v rozsahu jednoho až tří dnů.

Vzdělávání se odehrává převážně 
v krásných prostorách na České země-
dělské univerzitě, kde mají účastníci 
výhodné ubytování, stravování a také 
absolutně bezbariérové prostory. Samo-
zřejmostí je možnost průběžného občer-
stvení kávou, čajem a drobným jídlem. 

V průběhu roku 2010 byl celý mana-
žerský program akreditován u minister-
stva školství a tělovýchovy jako program 
rekvalifikační. Aby účastník splnil pod-
mínky pro udělení akreditace „Manažer 
neziskové a příspěvkové organizace“, 

zvolil si téma případové studie, na kte-
rém pak pracoval během celého kurzu. 
Tuto případovou studii potom musel ob-
hájit před tříčlennou komisí a při té pří-

ležitosti i odprezentovat před ostatními 
účastníky kurzu. V případové studii se 
popisuje proces zavádění příkladů dobré 
praxe do vlastní organizace a dopad na 
její chod. Účastník přitom používá meto-
dy a nové znalosti, které nabyl na semi-
nářích. Dále se každý, kterému má být 
udělena akreditace, musel zúčastnit nej-
méně 80 % školících dnů. Celý program 
byl ukončen závěrečným workshopem 
v prosinci roku 2010, při němž proběhly 
obhajoby případových studií.

Hodnocení programu
Po ukončení obhajob se účastníci vy-

jadřovali k tomu, co jim připadalo pozitiv-
ní a co by navrhovali změnit.

Pozitiva - dobře zvolená témata, zařa-
zení právního minima pro manažery, vy-
užití techniky (včetně nahrávání prezen-
tací na kameru), zážitkové věci, sehraný 
lektorský tým, zapojení účastníků, lektoři 
s praxí z neziskového sektoru, vytvoře-
ní přátelské atmosféry, zaujetí pro věc, 

dobrá logistika, místo konání – přes po-
čáteční obavy ze vzdálenosti se všem 
moc líbilo.

Ke změnám – účetnictví více zaměřit 
na managerské potřeby, forma při lid-
ských zdrojích, u některých přednáše-
jících sladit materiály s prezentacemi, 
doplnit program o přednášky z oblasti 
fundraisingu, rozšířit o den seminář na 
téma Projekty, odevzdání práce až po 
posledním bloku, rozšířit příklady dobré 
praxe.

Za zpětnou vazbu všem účastníkům 
moc děkujeme, rádi vše zapracujeme do 
dalšího rekvalifikačního kurzu. Přejeme 
Vám v roce 2011 hodně úspěchů nejen 
pracovních, ale i osobních. 

Chcete-li se stát i Vy absolventem 
rekvalifikačního kurzu Manažer ne-
ziskové a příspěvkové organizace, 
přihlaste se na našich webových strán-
kách: http://www.neziskovky.cz/
clanek/1559/507_526/vzdelava-
ni_rekval_kurzy/rekvalifikacni-kurz-ma-
nazer-neziskove-a-prispevkove-organi-
zace/

Těšíme se na Vás. 
HANA PRCHALOVÁ, NEZISKOVKY.CZ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

http://www.neziskovky.cz/clanek/1559/507_526/vzdelavani_rekval_kurzy/rekvalifikacni-kurz-manazer-neziskove-a-prispevkove-organizace/
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Rozhlédni se!
Vzdělávací projekt 

Rozhlédni se! zaměřený 
na bezpečné chování 
dětí v silničním provo-

zu, který přináší Nadační fond Koleč-
ko s generálním partnerem EUROVIA 
CS, proškolil ve své první sezoně téměř 
1500 žáků. Program pro děti do 10 let 
z mateřských a základních škol navští-
vil celkem osm měst napříč Českou re-
publikou. 

„Děti by měly vědět, jak se v silnič-
ním provozu chovat a co si mohou do-
volit,“ říká Linda Jandová, předsedkyně 
správní rady Nadačního fondu Kolečko. 
„Prevence v oblasti bezpečnosti silnič-
ního provozu je důležitá a měla by být 
nedílnou součástí výchovy každého dí-
těte.“

ZUZANA DVOŘÁKOVÁ, 
NADAČNÍ FOND KOLEČKO

Petice handicapovaných 
sportovců

Sportovci Českého svazu tělesně 
postižených sportovců předali 7. pro-
since 2010 předsedkyni PSP ČR Miro-
slavě Němcové Petici za rovné podmín-
ky všech handicapovaných sportovců. 
Předání se zúčastnily i signatářky peti-
ce senátorka Daniela Filipiová a poslan-
kyně Lenka Kohoutová. Poslankyně 
Lenka Kohoutová byla poté pověřena 
Petičním výborem PSP ČR jako zpra-
vodaj této petice a stala se tak kon-
taktní osobou jak pro obě strany sporu, 
tak i poslance, senátory PSP ČR a no-
vináře. 

Sportovcům, kteří podali podnět 
k petici, jde o ukončení obstrukcí ze 
strany Českého paralympijského vý-
boru, který je odmítá nominovat na vr-
cholné světové soutěže a financovat 
jejich činnost v Českém svazu tělesně 
postižených sportovců ČSTPS. Petici 
podepsalo za jeden měsíc 6024 lidí. 

Český paralympijský výbor tři týd-

ny po prohraném soudu (trval 5 let 
a v dubnu 2010 soudy definitivně roz-
hodly, že ČSTPS členství v ČPV nikdy 
neztratil) vyloučil Český svaz tělesně 
postižených sportovců pro tzv. nepla-
cení členských příspěvků. Ty vyčíslil za 
pět let na téměř 5 milionů korun, ačko-
liv výši členských příspěvků ani způsob 
jejich výpočtu nemá nikde zveřejněn. 
Více informací na www.cstps.cz.

MGR. KATEŘINA SIROTKOVÁ, 
ASISTENTKA POSLANKYNĚ LENKY KOHOUTOVÉ 

Záchrana psích životů
Naší neziskové organizaci se za dva 

roky podařilo zachránit život více než 
125 vysloužilým dostihovým chrtům, 
pomoci najít nové domovy pejskům 
z českých útulků, materiálně podpo-
řit české útulky a začít budovat místo 

pro dočasné domovy pejsků na dobu, 
než se podaří zajistit domovy trvalé. Po-
kud z nějakého důvodu nemohou lidé 
pejska adoptovat, lze naší činnost a za-
jištění dožití v důstojných podmínkách 
nové rodiny podpořit příspěvkem. Více 
na www.adopcechrtuforum.cz/dar.

LADISLAV LACINA, GACR - GREYHOUND 
ADOPTION CZECH REPUBLIC, ÚSTÍ NAD LABEM

FOTO: GACR

Proměna se uskuteční 
v Litoměřicích

Nadace PROMĚNY vybrala další park, 
který se s její pomocí dočká obnovy. 
V konkurenci 18 projektů z celé České 
republiky uspěly litoměřické Jiráskovy 

sady (foto). Jejich proměna začne archi-
tektonickou soutěží, zrekonstruovaný 
park přivítá první návštěvníky nejdříve 
na konci roku 2013. Samotný grant na-
dace může činit až 25 milionů Kč. 

„K úspěchu města v grantové výzvě 
přispěl kvalitně zpracovaný projektový 
záměr, dosavadní práce s veřejností, 
a především park samotný, jehož obno-
va je bezpochyby potřebná. Podle od-
borné poroty nabízí možnost ukázkové-
ho řešení veřejného prostoru,“ shrnuje 
ředitelka nadace Gabriela Navrátilová.

PETRA HRUBOŠOVÁ, 
NADACE PROMĚNY,PRAHA 9

FOTO: NADACE PROMĚNY

Vítěz třetího ročníku 
Roku jinak

Třetí ročník programu Rok jinak má 
šest vítězů, kteří stráví rok 2011 prací 
pro neziskovou organizaci, kde budou 
realizovat své vlastní projekty. Plat, na 
který byli zvyklí z komerční sféry, jim 
uhradí Nadace Vodafone. Tři muži a tři 
ženy budou pomáhat například lidem 
s autismem nebo znevýhodněným dě-
tem či se věnovat ekologickým projek-
tům.

„Rozhodli jsme se letos podpořit cel-
kem šest kandidátů, což je nejvíce v do-
savadní historii programu Rok jinak,“ 
říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace 
Vodafone. „Rozhodování bylo opravdu 

složité, protože všechny přihlášky byly 
velmi kvalitní a finalisté měli skutečně 
velmi dobře promyšleno, čemu se chtě-
jí v neziskové organizaci věnovat a ja-
kým způsobem jí podpořit.“

JANA HÁKOVÁ, 
VODAFONE CZECH REPUBLIC, PRAHA 10

Sloučení dvou sdružení
Občanské sdružení FORMIKA, o. s., 

se spojilo s občanským sdružením Pod-
pora samostatnosti Osa a sloučením 
vznikla obecně prospěšná společnost 
Fosa, o. p. s.

Občanské sdružení FORMIKA, o. s., 
existuje již 7 let a stalo se profesionál-
ní a respektovanou organizací funkčně 
připravenou rozšířit portfolio služeb. 
Vzhledem ke stále se snižujícímu ob-
jemu finančních prostředků určených 
pro podporu lidí se znevýhodněním 
a současně ke značnému nárůstu so-
ciálních služeb v Praze a okolí jsme se 
rozhodli neprodukovat nové služby, 
ale reagovat na příležitost rozrůst se 
o již existující. Od sloučení očekáváme 
mimo jiné příliv inspirace, energie, no-
vých myšlenek, podnětů, nápadů a sil. 
Našim klientům budeme moci nabízet 
širší spektrum služeb, budeme je moci 
podporovat i v jiných oblastech života 
než je zaměstnání. Poskytování žádné 
ze služeb nebude přerušeno ani ome-
zeno. Od 1. ledna 2011 budou všech-
ny dosavadní programy sdružení FOR-
MIKA a Podpora samostatnosti Osa 
provozovány společností Fosa, o. p. s., 
a existence občanského sdružení FOR-
MIKA bude formálně ukončena dle zá-
kona o sdružování občanů.

Všech členům, zaměstnancům a uži-
vatelům služeb poskytovaných občan-
ským sdružením FORMIKA bych ráda 
poděkovala za dosavadní přízeň a spo-
lupráci a požádala o provázení a podpo-
ru na naší další cestě.

PETRA VITÁKOVÁ, 
ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI FOSA, O. P. S

aktuality

anketa
Jaké novinky připravuje vaše 
firma v oblasti spolupráce 
s neziskovými organizacemi?

V roce 2010 jsme navázali intenzivní spoluprá-
ci s Asociací pomáhající lidem s autismem – 

APLA Střední Čechy. Budeme se tedy snažit naše 
partnerství dále rozvíjet tak, abychom se vzájemně 
a co nejvíce od sebe naučili a hlavně APLA orga-
nizaci pomohli v její profesionalizaci. Naplánovaná 
spolupráce se týká nejen odborného poradenství 
například v oblasti projektového řízení, daní nebo 
personalistiky, ale i prezentace APLA organizace 
laické i odborné veřejnosti, dobrovolnictví nebo fi-
nanční podpory. Plánujeme také rozvinout některé 
naše dlouhodobé projekty v souvislosti s Evropským 
rokem dobrovolnictví, ale detaily zatím neprozradí-
me..

KLÁRA TICHÁ, 
KPMG ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O., PRAHA 8 

Společnost Siemens se po přestěhování do nové-
ho sídla ve Stodůlkách rozhodla využít prostory 

u recepce E pro prezentaci práce neziskových or-
ganizací. První možnost využilo občanské sdružení 

SIMP, pro rok 2011 jednáme s Neziskovkami.cz, 
které představí vítězné práce soutěže Žihadlo, dále 
jsme v kontaktu s organizací ADRA a občanským 
sdružením ShineBean. V roce 2011 budou mít také 
zaměstnanci Siemens možnost nakoupit drobné 
předměty pro neziskové organizace, které nebyly vy-
brány k finanční podpoře v charitativním grantovém 
řízení Siemens Fond pomoci. Na intranetu bude se-
znam položek, o které neziskovky žádaly, a zaměst-
nanci si budou moci vybrat konkrétní předmět k za-
koupení. A nesmím zapomenout ani na skutečnost, 
že v okolí našeho nového sídla na Praze 13 hledáme 
neziskovou organizaci pro dlouhodobou spolupráci 
v oblasti dobrovolnictví.

KAROLÍNA KŘÍŽENECKÁ, 
SIEMENS, S.R.O., PRAHA 13

V rámci svého programu trvale udržitelného roz-
voje se Unilever v roce 2011 zaměří zejména na 

podporu zdravého životního stylu, zlepšení životního 
prostředí a sociální podporu.
I v roce 2011 budeme partnerem Pochodu proti 
hladu, jehož výtěžek je každoročně věnován Světo-
vému potravinovému programu (organizace OSN) 
bojujícímu proti hladu ve světě. Stejně tak budeme 
i nadále pokračovat v úspěšné spolupráci a podpoře 

ekologického sdružení TEREZA.
Naší pomoc v oblasti zdravého životního stylu a vita-
lity bychom rádi zaměřili především na podporu dětí 
a rozvoj cykloturistiky.

MARTINA JANEBOVÁ, 
UNILEVER ČR, SPOL. S R. O., PRAHA 8

Kromě dlouhodobého programu Rok jinak le-
tos chystáme i jeho variantu pro odborníky 

z neziskovek: program Rok jinak naruby. Ten umož-
ňuje pracovníkům NNO zúčastnit se placené stáže 
ve společnosti Vodafone. Budou tak moci načerpat 
zkušenosti z komerčního sektoru např. v odděleních 
marketingu, lidských zdrojů nebo financí. V novém 
roce také Vodafone spustí přímý prodej biobedýnek 
zaměstnancům, nebo charitativní aukční portál pro 
dražbu produktů z chráněných dílen.

PŘEMYSL FILIP, 
VODAFONE CZECH REPUBLIC A. S., PRAHA 10

Plánujeme se dál držet naší jasné strategie v ob-
lasti CSR. Budeme také prohlubovat spolupráci 

se stávajícími partnerskými organizacemi a otestuje-
me možnost financování sociálních firem.

KLÁRA GAJDUŠKOVÁ, 
ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., PRAHA 4

http://www.cstps.cz
http://www.adopcechrtuforum.cz/dar
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Jak vznikla myšlenka založit 
takovou nadaci?

Dobře si vzpomínám na šok, který 
jsem zažila, když jsem poprvé vstoupi-
la do českého zdravotnického zaříze-
ní. Uvědomila jsem si, jak musí takové 
prostředí působit na personál, a hlav-
ně na děti. Tehdy si toho všiml i ještě 
malý Vladimírek, který se mnou hodně 
cestoval, měl tudíž srovnání a byl udi-
vený prostředím brněnské nemocnice, 
kam jsme tehdy přišli. „Proč je tady tak 
smutno a kde jsou ty hračky?“ zeptal 
se mě. „Neboj, i tady všechno jednou 
bude,“ odpověděla jsem. A jelikož jsem 
zvyklá sliby plnit, rozhodla jsem se za-
ložit nadaci, která by přispěla k huma-
nizaci dětských nemocnic.

Od prvního realizovaného 
projektu v brněnské nemocnici 
v roce 1996 již nadace zvelebila 
dětská oddělení i v dalších 
nemocnicích po republice. Kromě 
nemocnic v Brně a v Praze, 
také v Ostravě, Opavě, Přerově, 
Mostě... investovali jste skoro 48 
milionů korun a připravujete další 
projekty. Co se za ta leta vaší 
práce změnilo?

Na začátku, hned po založení na-
dace, jsem musela přemlouvat vedení 
nemocnic, aby mě nechali jim pomoct. 
Divili se, k čemu by potřebovali barev-
né nemocnice. Barevný dětský svět 
jsem jim musela doslova nutit. Chodila 
jsem, klepala na dveře, přemlouvala...
Vzpomínám si na odpověď: „Barev-
né nemocnice, blázníte!“ Potom jsme 
vytvořili velmi decentní první projekt, následoval 
druhý, třetí, již odvážnější, barevnější... a nyní už 
mě pracivníci nemocnic sami vyhledávají. A to je nej-
větší rozdíl!

A co víc – jakmile se chystá nemocnice třeba na 
rekonstrukci, konzultuje předem s nadací, jaké jsou je-
jich a jaké by byly naše představy. Jsem vděčná, když 
nás zavolají hned na začátku a můžeme pracovat spo-
lečně. Dříve se totiž stávalo, že nemocnice vybudova-
la oddělení, a my jej pak celé změnili a začínali znovu 
od zdí a podlah. Kdežto nyní s námi předem vybírají 
materiál, barvy... a hlavně vzniká základní myšlenka. 
Jaký dětský svět vytvoříme. Už jsme měli pohádko-
vá zvířátka, cirkus, loď, ostrov pokladů, cestu vlakem, 
svět loutek, zoo, park apod. Přemýšlíme, v jakém tónu 
budou herny, pokoje, vyšetřovny, ale i koupelny a zá-
chody. Nebojíme se výrazných barev, pokud se jed-
ná o oddělení, kde je možné je použít. Samozřejmě 
respektujeme nejen věk dětí, ale také pacienty a je-
jich nemoci. Na psychiatrii používáme uklidňující pas-
telové tóny, místnosti nezdobí raději žádné postavy, 
které by mohly působit rušivě. Přesně tak jsme napří-
klad postupovali na Dětském a dorostovém oddělení 

v Psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích, kde jsme 
přetvářeli celý pavilon.

Ten je opravdu překrásný, ale také 
obrovský...

Někdy zdravotnická zařízení získají finance třeba 
z evropských fondů a chybí jim ještě část, kterou naše 
nadace doplní.

Pavilon v Bohnicích je opravdu překrásný, ale bylo 
zde komplikované, že jsme museli projekt konzultovat 
s památkáři. Ale nebylo to poprvé. V přízemí budovy, 
která je obklopena velkým parkem, jsou ateliéry pro 
arteterapii, relaxační prostory a prostory pro společné 
terapie, nad nimi je jídelna, pokoje, každý pokoj má 
svou malou barevnou koupelnu. Místnosti jsme vyba-
vili i závěsy, aby v nich bylo útulno. Pavilon má jed-
no patro pro děvčata, druhé pro kluky a úplně nahoře 
jsou prostory pro školu a lékařské pokoje. Byla to roz-
sáhlá práce, ale nádherná.

Zaznamenala jste nějaké rozdíly v legislativě 
oproti vašim začátkům? Jak se působí nadaci 
nyní?

Nevnímám žádnou změnu ze stra-
ny státu, ale všímám si, že se lidé 
mnohem více informují o tom, kam 
jdou peníze, které neziskovkám daru-
jí. Jejich zájem je velice důležitý a já 
bojuji za to, aby tyto informace získali. 
My máme štěstí v tom, že je naše prá-
ce vidět. Je důležité, aby se doložilo, 
kam získané peníze jdou.

Financování a činnost 
neziskových organizací by měla 
být více transparentní?

Transparentnost je strašně důleži-
tá. Dříve, hned po revoluci, lidé o ne-
ziskovém sektoru moc nevěděli. Do-
konce si říkali, že peníze jdou jinam, 
než by měly jít. Na začátku devadesá-
tých let to bylo opravdu docela peklo 
založit si nadaci. Stále jsem bojovala 
s tím, aby moje okolí pochopilo, že já 
ručím, že já jsem ten garant, že ty pe-
níze jdou tam, kam mají jít, a že se ni-
kde neztratí. Nyní už je to jiné. 

V České republice je spousta nada-
cí - pro umění, pro zdravotnictví, pro 
děti, pro seniory... Napadlo mě, proč 
se nezaloží vždy jedna velká centrála 
podle zaměření neziskovek, která by 
získávala peníze centrálně, rozdělo-
vala je na jednotlivé projekty jednot-
livým subjektům a zároveň by garan-
tovala jejich využití. Byla by neustále 
kontrolována a hlídána. Ale tohle asi 
nejde udělat...

Máte srovnání s Francií? Jak 
tam funguje neziskový sektor?

Žiji tady, pracuji pro neziskový sek-
tor tady a problémy ve Francii určitě existují, ale ne-
chci mluvit o něčem, co neznám opravdu do detailů.  
Domnívám se ale, že problémy neziskových organi-
zací jsou všude ve světě stejné. I když si myslím, že 
v jiných zemích má neziskový sektor větší podporu 
státu.

Velice mně však rozčiluje, když se v souvislosti tře-
ba s nadacemi mluví o jejich vzájemné konkurenci. 
Neziskovky by měly spolupracovat a ne si konkurovat. 
Když nějaká nezisková organizace potřebuje pomoc, 
jsem tady přítomná a pomohu jí. Nemohu pro ni sice 
získat peníze, protože Nadace Archa Chantal má své 
potřeby a své projekty, ale pokud je zapotřebí pomo-
ci jiným způsobem, mou přítomností, zazpívat, zahájit 
nějakou akci, získat větší pozornost, tak ráda pomohu 
i ostatním. A proto vůbec konkurenci v nezisku nechá-
pu. Možná, že teprve nastane doba, kdy si všichni bu-
dou vzájemně pomáhat.

Jak se získávají peníze pro nadaci? Dobře?
Hrozně těžko. Mám ale velké štěstí, že s námi spo-

lupracují firmy jako například A care, a.s., která nás 
sponzoruje již léta. Stejně tak jsem potěšena, že nás 

ROZ
HO
VOR

Dělat radost druhým 
mně dělá radost

Herečka a šansoniérka Chantal Poulain-Polívková, Francouzska, která přišla v roce 
1978 do Československé republiky za svou láskou, u nás vytvořila spoustu divadelních 

i filmových rolí, ale také 11. června 1993 založila Nadaci Archa Chantal. Spolu 
s výtvarníky a architekty přetváří interiéry dětských oddělení a vytváří dětské světy, aby 

se dítě s pobytem v nemiocničním zařízení lépe vyrovnalo.
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dlouhodobě podporuje ministr dopravy Vít Bárta a po-
slanec ČR Michal Babák, kteří každý měsíc věnují svůj 
poslanecký plat Nadaci Archa Chantal. Úžasným způ-
sobem nás stále drží. Vědí, co děláme, a jsou spokoje-
ni. Preferuji tedy dlouhodobou spolupráci založenou 
na vzájemné důvěře. Naše sponzory presentujeme 
nejen v nemocnicích, kde si lidé velmi všímají, kdo se 
na rekonstrukci podílel, a reagují na to, ale snažím se 
je stále zviditelňovat při jakýchkoliv příležitostech. Je 
to moje forma díků.

Strašně mě ale zlobí média, která odmítají jmeno-
vat ty, kteří nás podporují. Pracuji pro státní nemoc-
nice, takže vůbec nechápu, proč odmítne státní tele-
vize, abych zveřejnila sponzory, kteří pomohli státní 
nemocnici. Stejná situace je i v rozhlase. Ty firmy pod-
porují ohromnou věc a já přece nedělám reklamu je-
jich produktům. Jde jen o díky za jejich práci mimo 
jejich obor. Moc mě mrzí, že je takové poděkování od-
mítáno. Alespoň státní média by nás měla daleko vý-
znamněji podporovat.

Jako novinářka na tuto situaci stále narážím 
a alespoň v našem zpravodaji jdeme spolu 
s Neziskovkami.cz příkladem, že se nejedná 
o žádnou skrytou reklamu, ale o slušnost...

Nedávno jsme prezentovali náš kalendář Proměny 
2011 v pražské restauraci Bílkova 13, která nám po-

skytla zdarma prostor, zdarma raut včetně vína a její 
majitel při dražbě originálních fotografií z kalendáře 
koupil jednu fotku za půl milionu korun. Další spon-
zor, firma SMART TRADING, přijel na dražbu až Os-
travy, aby koupil moji fotografii také za půl milionu. To 
jsou lidé, kterých si nesmírně vážím. Atmosféra byla 
nádherná, přišlo čtyři sta hostů a získali jsme za jedi-
ný večer částku 1 710 000 korun na projekty Nadace 
Archa Chantal.

Pokud lidé pomáhají, mělo by se o tom vědět.
Velice si vážím i lidí, kteří dávají neziskovým orga-

nizacím třeba jen malou trošičku. Dnes mi zrovna ří-
kal jeden můj soused, starý pán, důchodce, že se také 
snaží pomáhat a posílá třem organizacím po padesáti-
koruně měsíčně. Není úžasný?! I naše nadace dostává 
každý rok peníze od důchodců, což mě velmi dojímá. 
Někdo může namítnout: „Co to je padesátikoruna?“ 
Nebo: „Co to je pomoci jednomu dítěti adopcí? Po-
moc by měla být v něčem jiném, a hlavně velká.“ Já 
říkám: „Kapka ke kapce a bude-li nás hodně, už je té 
pomoci moře.“

Všichni by měli držet pospolu. Ono se to změní. 
Myslím si, že nás čekají těžké doby, všechno je teprve 
před námi a lidé budou muset držet více pohromadě. 
Je to tak krásné pomáhat. Člověk si ani neuvědomu-
je, jakou dělá radost i sám sobě. To já si tedy radost 
dělám velkou!

Radují se určitě i všichni v nemocnicích...
Nadace je rovnou trojitá pomoc – pomůže dětem, 

rodičům a zdravotnickému personálu. Děti nemusí le-
žet stále v postýlkách, pokud to jejich zdravotní stav 
dovolí, hrají si v herně, kde je veselé, barevné prostře-
dí. Pokojíček je ale také veselý, takže jsou všechny 
děti klidnější a lékařům se lépe pracuje. Nikdy se ne-
smí podceňovat psychika!

Když přijdeme do nemocnice, projekt už je hotový, 
snažíme se neustále zjistit, co je potřeba ještě změnit. 

Mluvíme s dětmi, s rodiči, lékaři, sestrami... a vidíme, 
jak jsou všichni šťastní a spokojení, je to radost. 

Spolupracujete stále se stejnými výtvarníky?
Ano, moje výtvarnice Jana Novotná a Markéta Čer-

ná, mají hodně práce a já je mám moc ráda. Vytvářejí 
jednotnou tvář nadace. A upozorňuji, že není vůbec 
jednoduché se mnou pracovat. Nejsem jenom for-
mální prezidentka, ale pracuji konkrétně, dennoden-
ně. Vše kontroluji, jsem u realizace projektů, mluvím 
do barev a do výzdoby... Kudy chodím, pořád je nada-
ce se mnou. A také pomáhám s propagací ještě další 
organizace.

Další nadace? 
Ne, to není nezisková organizace, ale také velmi 

pomáhá. Léta jsem sledovala ženy kolem 50, 55, 60 
let, které třeba nemají manžela, děti již odešly z do-
mova, ony přišly těsně před důchodem o zaměstnání 

a rády by se ještě realizovaly a nebyly jen na podpoře. 
Přemýšlela jsem, jak jim pomoci, poté jsem kontakto-
vala jednu profesionální agenturu práce a seznámila 
ji s mojí myšlenkou. A tak vznikla agentura Familiata, 
která rodinám najde chůvu na pár hodin denně nebo 
na plný úvazek. Rodiny vlastně získají nejen chůvu, 
ale i babičku v jedné osobě, která pomáhá jak svou 
prací, tak i s výchovou dětí.

Chůva je velkým a dlouhodobým přínosem pro ro-
dinu, neubírá z rodičovské lásky, naopak rozšíří skupi-
nu lidí, kteří dítě obklopují a milují. Můj syn chůvu měl. 

Vždy se velmi těšil, až přijde maminka domů, ale ni-
kdy jsem nepochybovala, že je o něj dobře postaráno 
a nikdy nebyl sám. Chůva si s ním pohrála, připravila 
jídlo, odvedla ho do školy, vyzvedla ze školy... chůva 
s dítětem stále komunikuje, věnuje se mu, zajdou spo-
lu třeba do zoo, do knihovny nebo do kina. Chůva je 
u dítěte, když je nemocné. Já jsem měla chůvu na 
plný úvazek a vůbec bych se bez ní neobešla. Pra-
covala jsem velmi tvrdě, abych ji mohla mít a díky ní 
i nadále dělat svoji profesi. Také jsem ji brala všude 
s sebou, takže s námi procestovala kus zeměkoule. 
Stala se prostě dalším členem rodiny a Vladimír má 
dodnes v Brně druhou mámu. Už je to dospělý chlap, 
je mu 21 let, ale kdykoliv tam jede, jde za Simonou. 
A tak pro mě bylo velmi důležité, že mohu pomoci že-
nám i dětem.

Pravda je, že dnešní děti buď vysedávají 
u počítače, nebo mají různé kolektivní 
volnočasové aktivity, ale chybí jim přítulnost 
nějaké osoby, její pohlazení, ocenění, něha... 
když zrovna mamka není doma.

Slyšela jsem na jedné francouzské rozhlasové sta-
nici lékaře, který říkal, že děti byly dříve šťastnější než 
v dnešní době. Myslím si, že měl pravdu, že opravdu 
nejsou šťastnější. Dříve měly sice mnohem složitější 
životní podmínky, bývaly chudší, ale o to více se ze 
všeho radovaly a také si daleko lépe uměly se vším 
poradit. Dnes mají všeho příliš mnoho, miliony věcí 
od nevkusných po vkusné, a také miliony různých in-
formací, vjemů, neustálých novinek, ale nedostává se 
jim kvalitní přípravy na život.

Bohužel ztrácejí i fantazii...
Když byl Vladimír malý, vytahovala jsem šňůru od 

televize ze zásuvky a říkala jsem mu: „Televize dnes 
nefunguje.“ Minimálně jednou týdně jsem koupila 
jednu knížku a Vladimír dodnes stále čte, čte a čte. 
A to je ta pravá podpora fantazie. Jsem ovšem proti 

knihám v počítači, úplně mě děsí malý počítač do kap-
sy. Kniha má být z papíru, krásně vázaná, aby se zapo-
jily všechny smysly. Kniha je velmi důležitá!

Žijete u nás už dlouho, hodně jste tady 
pomohla, lidé vás znají, mají rádi. Zůstanete už 
napořád, nebo se jednou vrátíte tam, kde máte 
své kořeny? 

Nevím, kdy jak a co bude. Pro mě je zatím nejdů-
ležitější Vladimír. Je z něho student a pokud bude 
studovat, půjde můj život podle jeho potřeb. Navíc 
příliš neplánuji a vždy říkám, když to má být, tak to 
bude, když to nemá být, tak to nebude. Člověk nikdy 
neví, co bude zítra. Zítra už můžu mít dřevěné pyža-
mo. Tady jsem teď spokojená a o tom, co bude za pár 
let, nepřemýšlím. I když... možnost návratu do Francie 
nevylučuji, protože mi v Čechách chybí úsměvy lidí 
a moře.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV CHANTAL POULAIN-POLÍVKOVÉ 
A NADACE ARCHA CHANTAL
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P íklady dobré praxe 3.2.2011 

Lektor Nad žda Kalábová 

Místo Prost jov 

Koordinátor Jitka Rydvalová Hod. dotace 8 hodin 

Anotace Cílem seminá e je prost ednictvím prak ckých ukázek a metodických pokyn   
poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejr zn jší nám ty  
innostních ak vit zájmového vzd lávání a zárove  si vyzkoušet podle  

instrukcí sestavit návrh vlastního souboru p íkladu dobré praxe, jako  
p ílohy školního vzd lávacího programu se zam ením na dlouhodobou  
využitelnost v praxi. 

Primární prevence rizikového chování 24.-25.2.2011 

Lektor Mgr. Eva Burdová, Mgr. Danuše Netolická 

Místo Brno  

Koordinátor Jolana Bendová Hod. dotace 12 hodin 

Anotace Dvoudenní vzd lávací akce je zam ena na základní seznámení s problema kou rizikového chování d  a 
mládeže a na techniky, jak tomuto rizikovému chování p edcházet. V rámci vzd lávacího cyklu se 
zam íme i na ešení již nastalých problema ckých situací. Pedagogové volného asu se seznámí hlavn  
s novinkami v oblas  rizik šikany, kyberšikany, gamblingu, po íta ové kriminality, sebepoškozování, emo-
stylu a dalších. V novat se budeme i pozi vnímu zdravému klimatu a inkluzivnímu vzd lávání 
v zájmových útvarech. Opomenuty nebudou ani další problémy, jako poruchy p íjmu potravy a další. 

Ru ní výroba glycerinových mýdel 3.3.2011 

Lektor Karla Hatleová 

Místo DDM Sob slav        

Koordinátor Bc. Ji í Machart Hod. dotace 8 hodin 

Anotace Kurz seznámí ú astníky s historií, pom ckami, materiály a technologií pro výrobu mýdel. 
Ú astníci se nau í pracovat se šablonami, odlévat pr hledná mýdla. Postupy se nau í 
aplikovat v d tských kolek vech. 

  
Netradi ní sporty 25.-26.2.2011 

Lektor Filip Linhart               

Místo DDM T emošná 

Koordinátor Mgr. Anna Poncarová Hod. dotace 16 hodin 

Anotace Ú astník si osvojí základy dovednos  a techniky konkrétních pohybových innos , základy 
netradi ních pohybových a sportovních her, nau í se využívat netradi ní pom cky. Získá 
pov domí, jak využít tyto netradi ní pom cky k rozvoji pohybových schopnos , pohybového 
talentu. 

Nabídka kurz  na 1. tvrtletí 2011 v rámci Pr b žného vzd lávání v projektu
Klí e pro život, který realizuje Národní institut d tí a mládeže spole n  s Ministerstvem školství.

Kurzy jsou pro pracovníky s d tmi a mládeží zdarma, sledujte nabídku na: www.kliceprozivot.cz
(ur eno všem zástupc m školních klub , školních družin, st edisek volného asu a nestátních neziskových organizací)

http://www.kliceprozivot.cz
http://www.kliceprozivot.cz
http://www.kliceprozivot.cz
http://www.kliceprozivot.cz
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Sleva 15 % na knižní publikace z celé 
produkce nakladatelství Grada pro čle-
ny AVPO.

Slevu lze uplatnit při nákupu přes in-
ternet nebo na recepci Grady v sídle spo-
lečnosti po předložení členské karty.

Účastníci otevřených kurzů Neziskov-
ky.cz a AVPO mají také možnost objed-
nat si knihy prostřednictvím slevového 
kupónu, který obdrží spolu s katalogem 
na těchto akcích.

Knihy s logem Grada vycházejí v Čes-
ké republice již od roku 1991. Grada si 
za dobu své existence vybudovala pozi-
ci největšího tuzemského nakladatelství 
odborné a populárně-naučné literatury 
v ČR.

V její produkci najdete publikace 
ekonomické a manažerské, knihy se 
zdravotnickou a psychologickou temati-
kou, tituly o architektuře a stavebnictví, 
knihy technické z nejrůznějších oborů 
a profesí, počítačovou literaturu atd. 
Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně-od-
borná literatura, která nabízí řadu publi-
kací s velkým záběrem pro denní prak-
tický život.

Autory knih se značkou Grada jsou 
nejlepší čeští odborníci v daných oblas-
tech a Grada vydává také mnoho překla-
dů významných zahraničních titulů. Důle-
žitou součástí nakladatelské strategie je 
přinášet odborníkům a širší odborné ve-
řejnosti aktuální znalosti a informace ze 
všech oborů a oblastí jejich činnosti, zna-
losti v maximální odborné kvalitě, včas, 
v optimální formě a rychlé dostupnosti. 

Z nabídky nakladatelství Grada si pro 
svou práci vyberou potřebné znalosti ne-
jen vynikající experti a přední odborníci, 
ale veškerá odborná veřejnost včetně 
studentů všech stupňů škol a také pro 
řadu praktických témat i široká veřej-
nost.

Kontakt:
Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22
170 00 Praha 7
telefon: 234 264 401
e-mail: info@grada.cz
www.grada.cz

Knižní tipy 
z nakladatelství Grada:
• Úspěšná nezisková organizace
• Přesvědčivá prezentace
• Lektorské dovednosti
• Jak řešit konflikty s podřízenými 
 pracovníky
• Jak z dobré firmy udělat skvělou
• Tajemství úspěchu
• Společenská odpovědnost 
 organizace
• Tři pilíře úspěšného manažera
• 11 manažerských hříchů
• Vedení lidí a koučování 
 v manažerské praxi
• Rozvoj a vzdělávání manažerů
• Vzdělávání dospělých

Představujeme
partnera AVPO a jeho služby

Od 1. ledna 2011 zaniká Klub Neziskovek.cz tak, jak jste jej znali v minulosti.
V souvislosti se založením Asociace veřejně prospěšných organizací na podzim 2010 
se Neziskovky.cz rozhodly stát partnerem této asociace a veškeré výhody nabídnout 
jejím členům. Důvodem tohoto rozhodnutí je fakt, že obě zmíněné organizace vyzná-
vají hodnoty jako jsou transparentnost a profesionalita a považují je za klíčové pro 
další zdravý rozvoj neziskového sektoru v ČR.

Podmínkou pro získání slev a dalších výhod v Neziskovkách.cz je tedy členství v Aso-
ciaci veřejně prospěšných organizací.

JAK SE STÁT ČLENEM AVPO?
Jakákoliv právnická osoba, může požádat o členství v AVPO, pokud splňuje následu-
jící podmínky:
• vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné - sleduje dosahování 
 obecného (veřejného, společenského) blaha,
• její veřejně prospěšná činnost není primárně motivována vytvořením zisku,
• je-li zisk vytvořen, je celý využit pro další výkon veřejně prospěšné činnosti,
• provozuje internetové (www) stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje
 údaje o své činnosti,
• každoročně zveřejňuje výroční zprávu včetně hospodaření organizace, 
 případně jiný dokument obdobného obsahu, a to nejméně vystavením plného   
 znění k nahlédnutí na internetových stránkách organizace,
• souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě do databáze vedené AVPO  
 a s jejich zveřejněním na internetových stránkách,
• uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši (pro rok 2011 je částka 
 stanovena na 2100 Kč).

VÝHODY PRO ČLENY AVPO:
• propagace člena AVPO prostřednictvím registrace ve veřejně přístupné 
 databázi – vyšší prestiž u dárců
• reprezentace a prosazování zájmů členů AVPO
• pravidelné zasílání aktuálních informací členům AVPO o stavu vytváření 
 zákona o statusu veřejné prospěšnosti
• ZDARMA - pravidelný odběr Grantového kalendáře a zpravodaje 
 Svět neziskovek
• ZDARMA – obecná prezentace organizace ve zpravodaji Svět neziskovek
• ZDARMA - účast na vybraných akcích pořádaných AVPO
• SLEVA 20 % na vstup na vzdělávacích akce pořádané AVPO a společností 
 Neziskovky.cz 
• SLEVA 10 % na účast v rekvalifikačních kurzech pořádaných AVPO nebo 
 společností Neziskovky.cz 
• SLEVA 20 % na vstup na konference a dalších akce pořádané AVPO nebo 
 společností Neziskovky.cz 
• SLEVA 20 % na publikace vydávané AVPO a společností Neziskovky.cz
• SLEVA 20 %  na inzerci a propagaci člena AVPO na www.neziskovky.cz 
 a ve zpravodaji Svět neziskovek 
• přístup do knihovny Neziskovek.cz zdarma
• slevy na služby jiných dodavatelů – partnerů AVPO

Praktický příklad: 
V případě objednání služeb uvedených v následující tabulce ušetří členové 
AVPO 2160 Kč. 

V roce 2011 pro členy AVPO plánujeme speciální akce zaměřené na témata souvise-
jící s lobbingem, individuálním a firemním fundraisingem a personalistikou. 

Objednávkový formulář k členství v AVPO a další podrobné informace naleznete na 
www.avpo.cz

ROMAN ANDĚL A MAREK ŠEDIVÝ

NEZISKOVKY.CZ A AVPO

Získejte slevy 
na služby Neziskovek.cz

Dvoudenní kurz 2 650 2 120 
Dvoudenní kurz 2 650 2 120 
Jednodenní kurz 1 725 1 380 
Grantový kalendář    655         0 
Knihovna    100         0 
Celkem 7 780 5 620 

    Běžná cena v Kč Cena pro členy AVPO v Kč

Představte se!
Jedním z bonusů členů klubu 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 KLUB) nebo 
e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz. Vybrané projekty 
zveřejníme v kalendáři akcí.

mailto:info@grada.cz
http://www.grada.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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Dotace již jen 
v podvojném 
účetnictví
Je to již 10 měsíců, co vláda Čes-
ké republiky schválila nové Zása-
dy vlády pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu České repub-
liky nestátním neziskovým orga-
nizacím ústředními orgány státní 
správy. Zásady jsou závazná pra-
vidla pro poskytování dotací jed-
notlivými resorty - ministerstvy. 

Podle těchto zásad budou muset ne-
ziskové organizace včetně všech ob-
čanských sdružení, které čerpají do-
tace počínaje rokem 2011, účtovat 
v podvojném účetnictví. 

Důvodem změny je jednak to, že po-

dvojné účetnictví je již řadu let fakticky 
vyžadováno řadou rezortních minister-
stev, které dotace poskytují, dále pak 
to, že přináší pravdivý a věrný obraz 
o nakládání s ve-
řejnými finanč-
ními prostředky 
podstatně lépe 
než účetnictví 
jednoduché. Po-
žadavek vede-
ní podvojného 
účetnictví bude 
poprvé obsaho-
vat Rozhodnu-
tí o poskytnutí 
dotace, kterým 
bude příjemci 
z řad nezisko-
vých organizací dotace přiznána na 
rok 2011. V případě, že nezisková or-

ganizace nesplní tuto podmínku, bude 
to posuzováno jako nesplnění některé 
z ostatních podmínek rozhodnutí, tedy 
jako sakcionované porušení rozpočtové 

kázně. 
Kromě po-

dvojného účet-
nictví zásady 
nastavují nové 
závazné termí-
ny harmonogra-
mu vyhlašování 
dotačních říze-
ní, jejich vyhod-
nocování a také 
uvolňování kon-
krétních dotací. 
Poskytovatelé 
veřejně prospěš-

ných služeb a aktivit budou již do kon-
ce roku předcházejícího roku realizace 

projektu informováni o výsledcích práce 
výběrových komisí. Dozví se tedy, zda 
uspěli se svojí žádostí či nikoliv. Dotace 
pak bude uvolněna již do konce března 
roku, ve kterém je projekt realizován. Po-
kud se jedná o dlouhodobý projekt, který 
vyžaduje kontinuální financování, dosta-
nou jeho nositelé dotaci ve dvou splát-
kách, do konce března a do konce září. 
Tyto termíny budou znamenat snazší 
plánování cash flow na straně nezisko-
vé organizace, včasné zahájení podpoře-
ných projektů, a tím ve výsledku efektiv-
nější a transparentnější používání peněz 
ze státního rozpočtu. 

JUDR. HANA FRIŠTENSKÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Granty od 
Velvyslanectví USA
Velvyslanectví USA vyhlašuje uzá-
věrku na malé granty pro kulturní 
a nevládní organizace 

Velvyslanectví USA prostřednictvím 
Programu malých grantů poskytuje 
částečnou podporu kulturním progra-
mům a projektům nevládních organi-
zací. Program malých grantů navazuje 
na finanční záštitu aktivit podporujících 
transformaci české společnosti, kterou 
v 90. letech po-
skytovala USAID 
(Americká agentu-
ra pro mezinárod-
ní rozvoj). Podpora 
tehdy směřovala 
do všech oblastí 
společnosti: eko-
nomiky (privatizace, rozběh ekonomické 
reformy a rozvoj soukromého sektoru), 
rozvoje měst a obcí, posilování demo-

kracie (větší participace občanů na roz-
hodování zvláště na regionální a místní 
úrovni a podpora občanské společnosti, 
podpora rozvoje nevládních organizací), 
zlepšování zdravotní péče a ochrany ži-
votního prostředí. 

Prioritními tématy malých grantů po-
skytovaných americkým velvyslanec-
tvím, o které mohou usilovat nevládní 
organizace v České republice, je podpo-
ra demokracie, potírání korupce a ochra-
na lidských práv. Grantový program také 
podporuje aktivity, týkající se omezova-
ní faktorů přispívajících ke klimatickým 
změnám a osvěty o těchto změnách. 
Dalším tématem je podpora rozvoje fi-
lantropie a odpovědnosti firem v Čes-
ké republice. Podpora kulturních aktivit 
je zaměřena zejména na projekty, které 
zprostředkovávají americké umění čes-
kému publiku, a vzdělávací programy 
v oblasti managementu umění.

Jedním z hlavních cílů malých gran-
tů amerického velvyslanectví v Praze je 
podpora amerických hodnot a rozšiřo-
vání česko-americké spolupráce mezi 

podobnými subjekty, ať už to jsou jed-
notlivci, kulturní instituce nebo nevládní 
organizace.

Podané projekty hodnotí grantová 
komise, hlavní důraz je kladen na cel-
kový dopad projektů a jejich udržitel-
nost. Granty se většinou pohybují v roz-
pětí 500 až 3000 USD, ale nepřesahují 
10 000 USD.

Grantovou přihlášku je třeba vyplnit 
v angličtině, informace o programu i for-
mulář najdete na webové stránce Ame-
rického velvyslanectví v Praze na adrese: 
http://prague.usembassy.gov/small_
grants_programs.html. 

Nejbližší uzávěrka přihlášek je 
31. 1. 2011.

V roce 2010 byly ve dvou grantových 
kolech podpořeny například projekt in-
kluzivního vzdělávání Ligy lidských práv, 
aktivity občanského sdružení Oživení 
podporující transparentnost rozhodo-
vání na obecní úrovni nebo Pro bono 

aliance a jejich projekt právní asistence 
nevládním organizacím, v oblasti kultu-
ry například Festival spisovatelů v Praze 
a festival Blues Alive v Šumperku. 

TOMÁŠ KNAIBL, VELVYSLANECTVÍ SPOJENÝCH 
STÁTŮ AMERICKÝCH, PRAHA,

ILUSTRAČNÍ FOTO: (R)

Vzdělávací projekt 
KPMG
KPMG Česká republika vyhlašuje 
třetí ročník vzdělávacího projektu 
pro neziskové organizace. 

Již potřetí mají neziskové organiza-
ce možnost přihlásit se do ojedinělého 
vzdělávacího programu ROK společně 
– KROK do-
předu, který 
vyhlašuje spo-
lečnost KPMG 
Česká repub-
lika. 

V rámci to-
hoto projektu 
vyškolí odbor-
níci společnos-
ti KPMG Česká 
republika pra-
covníky dese-
ti vybraných 

neziskových organizací v oblasti finanč-
ního řízení, pravidel vedení účetnictví, 
interních procesů daní či prezentačních 
a komunikačních dovedností. 

Součástí půlročního vzdělávacího 
programu bude také řešení konkrétních 
úkolů. S neziskovou organizací, jejíž pra-
covníci si s řešením úkolů poradí nejlépe 
a která projde vítězně celofiremním hla-
sováním zaměstnanců, naváže společ-
nost KPMG Česká republika dlouhodo-
bější spolupráci. Ta zahrnuje bezplatné 

odborné po-
radenství, 
vzdělávání, 
pomoc za-
městnan-
ců v rámci 
dobrovol-
nického 
charitativ-
ního dne, 
propagaci 
či hmotné 
a finanč-
ní zajištění 

konkrétních záměrů vybrané organiza-
ce. Partnerem projektu je obecně pro-
spěšná organizace Neziskovky.cz, jejíž 
pracovníci mimo jiné pomáhají s rea-
lizací výběrového řízení na účastníky 
vzdělávacího programu.

V prvním ročníku projektu naváza-
la společnost KPMG Česká republika 
spolupráci s Klubem Klubíčko z Be-
rouna a mimo jiné darovala této orga-
nizaci přes 120 000 korun a poskytla 
přes 200 hodin odborného poradenství 
a dobrovolnické práce, do které se za-
pojilo přes 100 zaměstnanců společ-
nosti. 

Ve druhém, právě probíhajícím, roč-
níku projektu zvítězila Asociace pomá-
hající lidem s autismem – APLA Střed-
ní Čechy, se kterou bude KPMG Česká 
republika intenzivně spolupracovat pře-
devším v oblasti poskytování poraden-
ských služeb a zapojování zaměstnanců 
do dobrovolnické pomoci a osvěty o au-
tismu. 

Hlásit se mohou organizace ze všech 
regionů České republiky. 

Uzávěrka přihlášek je do pondělí 
28. února 2011 (včetně).

Více informací o podmínkách účasti 
v projektu a přihlášku lze najít na http://
www.kpmg.com/CZ/cs/WhoWeAre/
CorporateCitizenship/Year-together/
Stranky/default.aspx 

KLÁRA TICHÁ, KPMG ČESKÁ REPUBLIKA

ILUSTRAČNÍ FOTO: KPMG

KONTAKT PRO DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY:

HANA PRCHALOVÁ

NEZISKOVKY.CZ

E-MAIL:KPMG@NEZISKOVKY.CZ

TEL.: 224 239 876
MOBIL: 725 800 242

http://prague.usembassy.gov/small_
http://www.kpmg.com/CZ/cs/WhoWeAre/
http://www.kpmg.com/CZ/cs/WhoWeAre/
mailto:E-MAIL:KPMG@NEZISKOVKY.CZ
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Manažer příspěvkové 
a neziskové organizace
Otevíráme pro Vás nový rekvalifi kační kurz

Rozsah kurzu: 120 hodin    Uzávěrka přihlášek: 7. 2. 2011

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?
- 10 jednodenních až třídenních modulů
- jedenkrát až dvakrát měsíčně 
- vypracování a prezentace případové studie 

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 vzdělání

Účastnický poplatek činí 24 600,- Kč včetně DPH. 
Cena kurzu zahrnuje 120 výukových hodin, pracovní materiály a občerstvení.

Podrobnosti o rekvalifi kačním kurzu včetně programu, jednotlivých termínů a závazné přihlášky jsou 
k dispozici na www.neziskovky.cz v sekci vzdělávání – rekvalifi kace. 

Neziskovky.cz, o.p.s., tel.: 224 239 876, mobil: 603 502 648 
e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, www.neziskovky.cz

SEMINÁŘE NA TÉMA ZÍSKÁVÁNÍ 
PODPORY Z FONDŮ EU

Národní orgán pro koordinaci při ministerstvu pro místní rozvoj pořádá již čtvrtou sérii interaktivních 
seminářů pro neziskové organizace na téma získávání podpory z fondů EU. Po prvním semináři, 

který proběhl v prosinci v Praze, následují čtyři další. 

Semináře s názvem Příprava a realizace projektů fi nancovaných z fondů EU se konají:

• 6. ledna 2011 Liberec
• 13. ledna 2011 Karlovy Vary

• 3. února 2011 Ostrava
• 17. února 2011 Brno

Místa konání z této série budou v nejbližší době ještě upřesněna. Zájemci se mohou přihlašovat již teď.

Na seminářích spolupracuje MMR s obecně prospěšnou společností Neziskovky.cz, která přijímá 
přihlášky zájemců z řad neziskových organizací. Kapacita jednoho semináře je limitovaná počtem 

40 účastníků. Za každou organizaci se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci.

Tématem seminářů bude jak příprava žádosti o dotaci, tak i samotná realizace projektu fi nancovaného ze 
strukturálních fondů. Účastníci se dozvědí, jak sestavit rozpočet, jak defi novat cíle a výstupy projektu, co má 

být obsahem žádosti o dotaci, jak vyplňovat formulář Benefi t, jaké jsou povinnosti příjemce dotace a další 
užitečné informace. Přednášet bude zkušený lektor Mgr. Jan Horký.

Další informace na e-mailové adrese prchalova@neziskovky.cz. Účast je bezplatná.
Přihlásit se můžete přes nabídku Otevřených kurzů na www.neziskovky.cz.

mailto:prchalova@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
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Zákoník práce 2011
JUDR. JAROSLAV JAKUBKA 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
(SEŠITOVÉ VYDÁNÍ)
Publikace přináší kromě 

aktuálního znění zákona č. 262/2006 
Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový ko-
mentář zahrnující dosavadní poznatky 
s aplikací zákona v praxi s ohledem na 

možnost pruž-
ného řešení 
personálních 
problémů 
spojených 
především 
se smluv-
ní volností 
při zachová-
ní standardu 
základních 

pracovních podmínek zaměstnanců. 
Upozorňuje na možné chyby a jejich dů-
sledky i na předpokládané změny v práv-
ní úpravě při naplňování programového 
prohlášení vlády. Komentář je zaměřen 
na vysvětlení základních principů záko-
níku práce, na klíčový význam smluv 
a interních předpisů i na aplikaci pra-
covněprávních předpisů v praxi. Je uži-
tečnou pomůckou pro vedoucí zaměst-
nance i zaměstnance samotné, stejně 
jako pro zástupce zaměstnanců.

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

50 otázek 
a odpovědí 
z pracovně-
právní po-
radny
NATAŠA RAND-
LOVÁ, ROMANA 
KALETOVÁ, DAŠA 
ARADSKÁ, BAR-
BORA SUCHÁ, 

ONDŘEJ CHLADA (NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR)
Cílem této publikace je poskytnout 
praktické odpovědi na nejobvyklejší 
pracovněprávní dotazy v uspořádané 

formě, od vzniku po skončení pracovní-
ho poměru, od těhotenství a mateřské 
dovolené po zaměstnávání starobních 
důchodců, od diskriminace po náhra-
du škody. Dotýká se nejen pracovního 
práva v úzkém pojetí, ale i souvisejících 
odvětví zaměstnanosti, práva sociální-
ho zabezpečení či ochrany osobních 
údajů. Při přípravě knihy byl zohledněn, 
v samotném textu nebo v poznámkách 
k jednotlivým odpovědím, i návrh zá-
kona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s úspornými opatřeními 
v působnosti ministerstva práce a soci-
álních věcí. V textu se objevují odkazy 
i na různé internetové stránky, kde lze 
najít pomoc, či se o určité problematice 
dozvědět více.
Kniha je společným dílem autorského 
kolektivu složeného z členů pracov-
něprávního týmu advokátní kanceláře 
Randl Partners, držitele ocenění Práv-
nická firma roku 2009 a 2010 v kate-
gorii Pracovní právo.

Členové AVPO mohou na tuto pub-
likaci uplatnit slevu 15 %. Více infor-
mací na adrese 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 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.

Uvědom si 
svůj strach 
a překonej 
ho
JAK PROMĚNIT 
STRACH, 
NEROZHODNOST 
A ZLOST 
V SÍLU, AKCI 
A LÁSKU 
JEFFERS SUSAN 

(NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Bojíte se udělat důležitá rozhodnutí? 
Požádat o zvýšení platu? Odejít z neu-
spokojivého vztahu? Čelit budoucnosti? 
Ať už máte obavy z čehokoli, tato kniha 
vám pomůže jim porozumět a vypořá-
dat se s nimi jednou provždy. Naleznete 
v ní techniky a způsoby, které již pomoh-

ly bezpočtu lidí svůj vnitřní strach ovlád-
nout a posunout se v životě kupředu. 
Z tohoto neocenitelného průvodce psa-
ného s porozuměním i humorem zjistí-
te, čeho a proč se bojíte, jak se proměnit 
z oběti v tvůrce svého života, jak se bez 
obav rozhodovat, jak se zbavit nega-
tivních myšlenek a prožít smysluplný 
a naplňující život. Už nebudete svět 
chápat jako místo, které vám způsobuje 
bolest, paralyzuje vás a uvádí do de-
presí, ale jako místo plné síly, energie 
a vzrušení.

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

Petr Pithart – 
Ptám se, tedy 
jsem 
MARTIN T. 
ZIKMUND 
(NAKLADATELSTVÍ 
PORTÁL)
Knižní rozho-
vor mapuje 
v osobě své-
ho protago-

nisty životní příběh a myšlení jedné 
z významných postav generace, kte-
rá přišla na svět během druhé svě-
tové války a osobnostně dozrávala 
v letech šedesátých. Levicové ladění, 
které si Petr Pithart odnesl z domova, 
přispělo jen částečně k jeho komunis-
tické epizodě (1960 – 1968), za níž ná-
sledovalo vystřízlivění. 
Své zkušenosti ze dvou historických 
mezníků, které se odrazily na politic-
ké realitě této země a morálním pro-
filu národa (1968 a 1989), popsal už 
v knihách Osmašedesátý (1978) a De-
větaosmdesátý (2009). V tomto knižním 
rozhovoru je však tón ještě osobnější 
a důvěrnější. 

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