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Věnujte příbuzným, přátelům nebo kolegům dárkový poukaz na kurz Neziskovek.cz
Nyní máte možnost buď objednat konkrétní kurz z našich otevřených kur-

zů,  nebo se rozhodnout pro finanční hodnotu poukazu a  darovat ho svým blíz-
kým, kamarádům, spolupracovníkům či zaměstnancům jako netradiční dárek  
k svátku, narozeninám, výročí, promoci, na rozloučenou, jako bonus, cenu do sou-
těže, do tomboly nebo jen tak...
Pro bližší informace kontaktujte vzdělávací oddělení Neziskovek.cz na tel. 
224 239 876 nebo e-mailu vzdelavani@neziskovky.cz.

Nabízíme�dárkový�poukaz

roz
hovor

Život tak trochu jinak
Tereza Vajtová byla ještě vloni ředitelkou cestovní kanceláře 
Kentaurus Praha, Kentlucky, s.r.o., a nyní je koordinátorkou 
projektu Nadace Jedličkova ústavu, jehož cílem bude vytvořit 
pracovní místa pro osoby s  postižením. Jak nyní prožívá 
takovou změnu?

„Především se musím »zabydlet«, bez toho neumím fun-
govat,“ přiznává se Tereza Vajtová. „Seznamuji se s Jed-
ličkovým ústavem a školami, s jednotlivými pracovišti, 
vedoucími pracovníky a s činností spřízněných subjektů 
sdružených v Centru služeb Vyšehrad. Na začátku také 
stojí zásadní rozhodnutí, zda zakládat novou společnost, 
nebo vyčkat novely zákona, jež podnikání umožní přímo 
nadacím. Dále nutnost zorientovat se hbitě v problemati-
ce, proniknout do názvosloví, le-
gislativy atd. Více na str. 7-8    ç

Vláda svým usnesením ze dne 11. ledna 
2010 č. 40 schválila nový Statut Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace 
(RVNNO) a odvolala a jmenovala některé 
její členy. Aktuální verze Statutu RVNNO 
je k dispozici na hlavní stránce RVNNO 
na adrese http://www.vlada.cz/as-
sets/ppov/rnno/statut_RVNNO.
Pdf, seznam členů v sekci Členové na 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/
rnno/clenove/default.htm. Členem 
RVNNO zůstává i nadále Ing. Marek  
Šedivý, ředitel Neziskovky.cz, o.p.s.

Zdroj: Vláda ČR

Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace má 
nové členy i statut

Klub�
Neziskovky.cz

nabídka výhod, produktů a služeb
www.neziskovky.cz

Novinka�pro�členy�Klubu�Neziskovek.cz

vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,
ani se nezdá, že už uplynul měsíc ode 
dne, kdy jsem psal poslední editorial. 
Leden přinesl kromě spousty sněhu také 
mnoho událostí a podnětů.

Jen když se člověk podívá na naši 
politickou scénu, není o impulsy nouze. 
Aktuálně šlo o dlouho očekávanou nove-
lu zákona o obecně prospěšných společ-
nostech. Vzhledem ke zbývající omezené 
působnosti současného parlamentu je 
v těchto dnech stále probíhající schůze 
poslanecké sněmovny velmi hektická. 
Po několika odkladech se novela zákona 
nakonec dostala za podpory všech stran 

na program. Existuje 
tak ještě šance, že ji 
sněmovna i senát stih-
nou do voleb projednat. 

V polovině ledna 
jsem zaznamenal infor-
mace o chystajících se 
týdnech pro neziskový 
sektor. Připomnělo mi 

to kampaň 30 dní pro neziskový sektor, 
kterou Neziskovky.cz před lety každoroč-
ně pořádaly. Zarazilo mě trochu téma 
„neziskových týdnů“, kterým je Krize  
a chudoba – nové příležitosti pro NNO. 
Někdy zapomínáme, co je skutečná chu-
doba. V minulém roce jsem měl mož-
nost navštívit USA a Brazílii  
a v obou zemích jsem viděl daleko větší 
chudobu než u nás… A tak i v únorovém 
zpravodaji naleznete jiná témata. Rozho-
vor na straně 7 a 8 s Terezou Vajtovou, 
která vyhrála soutěž Nadace Vodafone 
Rok jinak, na straně 5 pak praktické 
informace o změnách právních předpisů 
pro rok 2010 a také informace o dalším 
ročníku vzdělávacího projektu KPMG 
Česká republika. Nenechte si ujít anketu 
na straně 6, která nám všem připomene 
loňský vánoční čas.

Před několika hodinami jsem dostal 
e-mail, v jehož příloze byl citát Tomáše 
Bati. Část z něj posílám i vám. „Mravní 
bída je příčina, hospodářský úpadek je 
následek. Potřebujeme mravní stanovis-
ka k lidem, práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dlu-
hy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydí-
rat pracující.“ 

Bohatý únor přeje               

Marek Šedivý,  
ředitel Neziskovek.cz

V roce 2010 mohou členové klubu čerpat 5% slevu pro své zaměstnance na 
rekvalifikační kurzy Neziskovek.cz. Na jaře budou pro zájemce otevřeny dva re-
kvalifikační kurzy Manažer neziskové organizace/Manažer neziskové organiza-
ce poskytující sociální služby a Personalista/Účetní. V druhé polovině roku je  
v plánu rekvalifikační kurz Specialista public relations a fundraisingu v nezisko-
vé organizaci. Podrobnosti o kurzech postupně naleznete na www.neziskovky.cz  
v sekci vzdělávání - rekvalifikace. 
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aktuality
vyznejte lásku 
jinak

Oslavte svátek sv. 
Valentýna romantickým filmem  
a obdarujte navíc Domov Sue Ryder, 
o.p.s., jehož hlavní činností je po-
skytování sociálních služeb – domo-
va pro seniory, denního stacionáře  
a osobní asistence.

Přijměte pozvání na speciální pro-
jekci filmu Na svatého Valentýna od 
režiséra snímku Pretty Woman Garry-
ho Marshalla, která se koná v pondělí  
15. února v kině Blaník v Praze.

Kromě vstupenek máte možnost za-
rezervovat si i speciální valentýnské 
menu za 1500 Kč (tj. dvě místa na be-
nefinčním představení a večeře pro 
dva v restauraci Sue Ryder) nebo po-
slat valentýnskou pozvánku své lásce. 
To vše najdete na www.sue-ryder.cz/
valentyn.

JaNa HavleNová, doMov sue-ryder

ilustračNí foto: HolaNdská květiNová 
kaNcelář

Poděkování dobrovolníkům
Milí�dobrovolníci�AFS�Mezikulturní�
programy,� chtěli� bychom� využít�
této�příležitosti�a�poděkovat�vám�
všem�za�ohromnou�píli�a�nasazení,�
které�AFS�každodenně�věnujete.
Naše práce v představenstvu 
spočívá často v procházení tabulek  
a čísel, v luštění a vytváření strategických 
dokumentů a tzv. rozhodování od stolu. 
Moc dobře ale víme, že za slovy a čísly se 
schovávají konkrétní činnosti a aktivity, 
nespočet hodin práce, vaše nekonečná 
energie a snaha. To, že v našich ne 
vždy zcela přívětivých podmínkách 
realizujeme AFS vzdělávací programy 
ve velmi vysoké kvalitě, je především 
zásluha vás všech a my jsme pyšní na 
to, že hnací silou naší organizace je 
právě taková skupina nadšených lidí, 
jako jste vy.
V rámci našich schůzek také věnujeme 
více času diskuzím o tom, co v 
AFS nefunguje a jak to zlepšit, než 
diskuzím o tom, co se nám povedlo 
a proč. Občas by to mělo být přesně 
naopak. Pojďme se tentokrát pochválit 
za všechny úspěchy, kterých jsme  
v poslední době dosáhli a zároveň si 
společně připomenout, že naše práce 
má smysl. 
Přejeme vám i do budoucna mnoho 

radosti z dobrovolnické práce a hodně 
štěstí v osobním životě.

PředstaveNstvo afs  
MezikulturNí PrograMy

stipendium Amerického 
fondu
Americký fond The American Fund for 
Czech and Slovak Leadership Studies 
(AFCSLS) startuje již třetí ročník stipen-
dijního programu pro mladé vedoucí 
pracovníky ve zdravotnictví, vzdělávání 
a životním prostředí. Letošní novinkou 
je rozšíření poslední kategorie o zele-
nou architekturu.
Hlavním záměrem programu je pro-
střednictvím podpory pobytu mladých 
talentů s vůdčími schopnostmi v USA 
rozvíjet dlouhodobou profesní a podni-
kovou spolupráci mezi českými, sloven-
skými a americkými partnery na špičko-
vé úrovni. 

Stipendisté si připravují náplň svého 
programu sami podle svých představ. 
Ideální je kombinace školení na americ-
kých univerzitách s praxí u amerického 
partnera. Celková délka pobytu v USA 
je maximálně šest měsíců.
Termín pro přihlášky na rok 2010 je 
31. březen 2010. Více informací: 
http://www.afcsls.org
http://www.fulbright.cz
mherman@afcsls.org

nový automobil
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
se sídlem v Praze věnoval koncem roku 
2009 občanskému sdružení Český zá-
pad z Karlovarského kraje osobní auto-
mobil. Sdružení, které působí v sociálně 
vyloučených lokalitách v Dobré Vodě  
a okolí na Toužimsku, ho využije pro své 
aktivity - dovážení dětí do mateřské ško-
ly a na doučování, doprovázení klientů 
na úřady či vykonávání terénní sociální 
práce v dalších lokalitách.

„Pořízení auta je však pro neziskovou 

organizaci velmi nákladné, a tak jsme 
velice rádi, že se nám podařilo navázat 
spolupráci se Státním úřadem pro ja-
dernou bezpečnost. Ten nám za dobu 
našeho osmiletého působení věnoval 
již čtyři z evidence vyřazené automo-
bily, čehož si velmi vážíme,“ říká Jana 
Kosová, výkonná ředitelka Českého zá-
padu. 

Český západ nabízí nebo zprostřed-
kovává zaměstnání, pořádá vzdělávací 
a rekvalifikační programy, zajišťuje in-
dividuální doučování dětí, organizuje 
volnočasové aktivity pro děti i dospělé 

a zapojuje občany do veřejného života. 
Jeho činnost už nemá jen lokální vý-
znam. Sdružení je často uváděno jako 
příklad dobré praxe v práci s romskou 
menšinou a podílí se i na vytváření me-
todiky řešení problematiky romských 
lokalit v ČR. Práce Českého západu 
byla 1. prosince 2009 oceněna cenou 
Gypsy Spirit. 

Mgr. eva HauNerová – tisková Mluvčí, 
český záPad o.s.

foto: arcHiv český záPad

Architektonická soutěž
V�grantové�výzvě�nadace�PROMĚ-
NY� byl� vybrán� projektový� záměr�
na� obnovu� městského� lesoparku�
na�ostrově�Santos�v�Sušici�a�měs-
to� tak� může� získat� příspěvek� na�
realizaci�svého�záměru�až�do�výše��
25�milionů�Kč.�Návrh�se�stal�před-
mětem� architektonické� soutěže�
Cena� nadace� PROMĚNY� 2010� vy-
hlášené� 6.� ledna� 2010,� která� by�
měla� poskytnout� návrhy� řešení�
včetně� odhadu� nákladů� na� reali-
zaci.�
Architektonická soutěž je součástí výji-
mečné nadační podpory, která poskyt-
ne městu příspěvek pokrývající v plné 
výši ceny pro autory tří nejúspěšnějších 
návrhů. Kromě toho nadace zajišťuje ve 
spolupráci se Společností Petra Parléře 
přípravu a organizaci celé soutěže. Tím 
získá Sušice jedinečný návrh proměny 
veřejného prostoru, který by jinak ne-

mohl být realizován.
„Architektonické soutěže jsou sou-

částí výjimečné podpory, kterou nada-
ce PROMĚNY od loňského roku nově 
poskytuje městům vybraným z gran-
tových výzev. Letošní ročník je druhým  
v pořadí. Různé pohledy přizvaných 
atelierů pomáhají najít nejvhodnější 
kvalitní řešení funkčního veřejného pro-
storu,“ komentuje vyhlášení soutěže ře-
ditelka nadace Gabriela Navrátilová. 
Projekty nadace PROMĚNY dlouho-
době podporuje skupina KKCG. Díky 
její přízni již vznikly dva městské parky  
v Kamenickém Šenově a před dokonče-
ním je park Alejka v Broumově.

JolaNa říHová, Nadace ProMěNy

ilustračNí foto: arcHiv redakce

AMo má novou ředitelku
Mgr.� Maria� Staszkiewicz� M.E.S.�
vystřídala� 18.� ledna� 2010� Alici�
Savovovou� na� pozici� výkonné� ře-
ditelky�Asociace�pro�mezinárodní�

otázky.�Správní�rada�se�na�prosin-
covém� setkání� shodla,� že� ze� čtyř�
kandidátů� právě� ona� předložila�
nejlepší�projekt�na� rozvoj�organi-
zace.
S Asociací spolupracuje od roku 2006. 
Působila jako analytička Výzkumného 
centra, vedoucí Evropského programu 
a koordinátorka Visegrad.info. Hlav-
ním bodem jejího projektu je upevnit 
roli Výzkumného centra AMO v České 
republice a jeho aktivního zapojení do 
sítě evropských think-tanků.

„Vidím právě v této době, kdy čes-
ký komisař bude vést politiku rozšíření  
a východního partnerství, potenciál pro 
organizaci našeho typu ze střední a vý-
chodní Evropy proniknout na brusel-
skou scénu,“ říká nová ředitelka. Aso-
ciace již deset let otevírá otázky, které 
považuje za důležité diskutovat v čes-
kém prostředí, a vnáší do našeho ve-
řejného prostoru nová témata z oblasti 
mezinárodních vztahů, evropské a svě-
tové zahraniční politiky.

MicHaela BagiNová, aMo

nejlepší v Plzeňském kraji
V závěru roku 2009 proběhla v Občan-
ské poradně Diakonie ČCE inspekce 
poskytování sociálních služeb, jejímž 
předmětem bylo zkoumání kvality 
poskytovaných služeb. Výsledkem in-
spekce v oblasti je maximálně pozi-
tivní hodnocení s dosaženým počtem  
144 bodů ze 144 možných. Dle vyjád-
ření kontrolujícího inspektora je práce 
Občanské poradny v Rokycanech zatím 
„nejlépe hodnocenou sociální službou  
v Plzeňském kraji“. 

„Máme pochopitelně obrovskou ra-
dost. Kvalita poskytovaných služeb  
i nadále zůstává naší prioritou. Nechce-
me přitom usnout na vavřínech,“ do-
dává Petr Neumann, ředitel střediska  
v Rokycanech.

Diakonie ČCE – středisko v Rokyca-
nech provozuje tři zařízení - Nízkopra-
hové komunitní centrum Akcent pro 
děti a mládež, Občanskou poradnu Ro-
kycany a Centrum podpory rodiny. Na-
plňuje tak své předsevzetí poskytovat 
včasné, efektivní a pružné poradenské 
a preventivní sociální služby co nejblí-
že přirozenému prostředí dětí, mládeže  
a dospělých v nepříznivé situaci.

leNka HouŠková

foto: arcHiv diakoNie čce

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?
Zašlete nám text o maximální délce 300 znaků 
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.
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kurzyotevřené kalendář�akcí

výběr z nabídky kurzů neziskovek.cz na únor-březen 2010
16.� 2.� 2010� Fundraisingový� plán�
aneb� základy� fundraisingu� -�MgA.�
Irena�Swiecicki
Seznamte se s analytickými metodami 
sběru dat pro váš fundraisingový plán. 
Zároveň si můžete načrtnout analýzu 
fundraisingu, seznámit se s metodikou 
tvorby plánu a jednotlivých kroků. Na-
plánujte si přísun zdrojů pro příští 3 roky. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4049.html

17.�2.�2010�individuální�fundraising�
–�Bc.�Hana�Prchalová
Nabízí se vám získat přehled jednotli-
vých metod individuálního fundraisingu, 
nastartovat jeho plánování, odhalit pou-
žitelné metody s ohledem na klienty or-
ganizace či uživatele jejich služeb a při-
pravit se na pozitivní i negativní stránky. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/3889.html

18.�2.�2010�Jak�být�úspěšnější�při�
získávání� grantů� a� dotací� -� Mgr.�
Jan�Horký
Prostřednictvím tohoto workshopu mů-
žete odhalit, proč nejste tak úspěšní, jak 
byste chtěli být, a získat konkrétní tipy  
a doporučení pro další činnost. Bude-
te vedeni interaktivním způsobem tak, 
abyste dokázali pojmenovat oblasti 
nutné k vyřešení vašich konkrétních 
případů a sami se budete na jejich ře-
šení podílet. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3900.html

19.�2.�2010�Dobrovolnictví�v�soci-
álních� službách� -� Ing.� Jiří� Horec-
ký,�B.A.�(Hons)
Především pro management sociál-
ních služeb je určen kurz, v němž zís-
káte základní znalosti o podmínkách 
dobrovolnictví v ČR a návod, jak získat 
kvalitní dobrovolníky a udržet si je, jak 
vybrat a zorganizovat programy a jak 
využít dobrovolnictví pro zvýšení dob-
rého jména organizace. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4056.html

22.�2.�2010�Jaké� jsou�mé�kompe-
tence� aneb� cesta� ke� zvyšování�
sebevědomí�-�Jana�Tikalová,�M.A.�
(NOVINKA)
Díky vypracovanému sebehodnocení 
ve vztahu k profesnímu zaměření po-
znáte své kvality a přednosti a naučí-
te se s nimi pracovat tak, abyste dále 
osobnostně a profesně rostli. Kurz po-
sílí i vaše sebevědomí a naučíte se ně-
které techniky jeho zvyšování. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4107.html

22.�2.�2010�Můj�work-life�balance�
a�jak�s�ním�pracovat�-Jana�Tikalová,�
M.A�(NOVINKA)
I ve druhém tréninkovém workshopu 
se naučíte nové metody, které budete 
moci aplikovat v praxi a tím dosahovat 
vyšší efektivity práce, zvyšovat osobní a 
profesní naplnění a spokojenost. Kurz 
vám pomůže definovat a analyzovat 
váš dosavadní work-life-balance. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4109.html

25.�-�26.�2.�2010�Studie�
proveditelnosti,�samofinancování,�
podnikání�-�Ing.�Pavel�Němeček
Nenechejte se vláčet idealistickými 
představami o bezproblémové finanč-
ní budoucnosti vaší NNO – buďte re-
alističtí a naučte se vidět skutečnou 
ekonomickou budoucnost. Pomocí 
marketingových a ekonomických ná-
strojů zkuste modelovat hospodářský 
výsledek vašeho podnikatelského pro-
jektu a spočítat, zda máte možnost 
projekt nejen rozjet, ale i udržet. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4173.html

1.�3.�2010�Delegování�bez�
nařizování�a�obav�–�Mgr.�Zuzana�
Richterová
Všichni, kteří nesou zodpovědnost i za 
výsledky jiných, by si měli uvědomit 
důležitost způsobu, jakým jsou úkoly 
zadávány a jak působí na ty, kteří je 
přijímají. Cílem kurzu je osvojit si sty-
ly delegování a umění rozpoznat, kte-
rý kdy použít. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4253.html

2.�-�3.�3.�2010�Příprava�projektů��
a�psaní�žádostí�o�grant,�včetně�SF�
EU�–�Mgr.�Jan�Horký
Dvoudenní seminář vám pomůže zís-
kat základní informace a dovednosti 
pro sestavování a přípravu projektů fi-
nancovaných ze strukturálních fondů 
Evropské unie. Výklad bude kombino-
ván s interakcí, diskusí, příklady z praxe 
a řešením modelových příkladů. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/3985.html

3.�-�4.�3.�2010�Účetnictví�v�praxi�
s�ohledem�na�účetní�uzávěrku��
a�závěrku�–�Karel�Malý
Pokud si chcete zjednodušit práci při 
vyúčtování dotací a grantů, při účet-
ní uzávěrce a závěrce a při vyplňování 
daňového přiznání, naučte se základní 
metodické prvky a zásady účetnictví. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/3960.html

Informativní�seminář�pro�NNO
Kdy: 3. 2. 2010
Kde: Na Poříčí 4, Praha 1
Pořadatel: Česká národní agentura
Seminář je určen pro nováčky v progra-
mu a bude plný informací a inspirace 
pro vaši organizaci i klienty. Seznámíte 
se s jednotlivými akcemi v programu 
Mládež v akci a s možnostmi získávat 
dotace na své projekty. Více informací 
na www.mladezvakci.cz.

Kurzy�vaření�pro�osoby��
s�poruchou�příjmu�potravy
Kdy: 7.–10. 2. 2010
Kde: Brno
Pořadatel: Občanské sdružení Anabell
Kurzy jsou určeny účastníkům od 18 
let. Naučíte se správně stravovat a při-
pravovat zdravé a kaloricky hodnotné 
jídlo pod vedením odborníka. Setkáte 
se s lidmi s podobnými problémy a spo-
lečně budete hledat motivaci k léčbě. 
Program a ubytování je zdarma. Více 
na: 542 214 014, posta@anabell.cz, 
www.anabell.cz. 

Když�máma�i�táta�pracují...
Kdy: 10. 2. 2010
Kde: Aperio, o.s., Plzeňská 66, Praha 5
Pořadatel: APERIO – Společnost pro 
zdravé rodičovství
Přednáška pro zaměstnané rodiče, kte-
ří řeší, jak nejlépe skloubit profesi s ro-
dinným životem. Vede ji PhDr. Alena 
Křížková, PhD., která se tématem dlou-

hodobě odborně zabývá, a Mgr. Eliška 
Kodyšová, psycholožka, jež se podílela 
jako poradkyně i lektorka na projektech 
zaměřených na slaďování práce a rodi-
ny. Více na www.aperio.cz. 

Ples�Jizersko-ještědského�
horského�spolku
Kdy: 19. 2. 2010
Kde: Liberec
Pořadatel: Jizersko-ještědský horský 
spolek
Ples je opět v restauraci U Košků a hraje 
opět country kapela Sešlost. Vstupen-
ky: kancelář JJHS. Srdečně zváni jsou 
i nečlenové. Více na www.horskyspo-
lek.cz.

Řeznický�masopust�-�oslava��
10.výročí�založení�OS�Náruč�
Kdy: 20. 2. 2010 od 10.00
Kde: Řevnice, náměstí Krále Jiřího  
z Poděbrad
Pořadatel : OS Náruč
V programu najdete podívanou na tra-
diční postupy staročeské zabíjačky  
a ochutnávku masopustních pochou-
tek. Pro děti je připraveno po pásmo 
soutěží a divadlo, nejen v prostoru před 
Modrým Domečkem, ale i v kině, kde 
od 13.00 uvidí pohádku Princezna a Ža-
bák. Více informací: www.os-naruc.cz.

Podrobnější informace a další akce 
najdete v Kalendáři akcí na http//ne-
ziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci/

NADACE  LANDEK  OSTRAVA
vypisuje 2. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků
pro projekty přijaté do Nadačního programu roku 2010.

Tématické okruhy pro přihlášky :

Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů.• 
 Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo-• 
kdykoliv v minulosti souvisely.
Osvětová a publikační činnost související s tématikou hornictví, hornické • 
historie a geologie.
Podpora kultury v regionu i mimo něj.• 

Projekty zpracované podle „Zásad pro poskytování nadačních 
příspěvků“ spolu s vyplněným formulářem přihlášky do výběro-
vého řízení podle výše uvedených zásad  spolu s uvedením zá-
měrů a cílů projektu musí být doručeny nadaci do termínu

31. března 2010
na adresu
Nadace LANDEK Ostrava
Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava
nebo elektronickou poštou na adresu
nadace.landek@okd.cz

Zásady pro poskytování nadačních příspěvků a závazné formuláře přihlášky do 
výběrového řízení je možno získat na adrese nadace, informace na telefonních 
číslech 596 262 228  a  604 168 008, nejlépe však na internetových strán-
kách nadace www.volny.cz/nadace-landek

Zde jsou uvedeny veškeré potřebné údaje o podkladech pro přihlášky včetně 
„Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“. Přihlášku je možno podat pouze 
v jednom vyhotovení.

Výsledek výběrového řízení zveřejní nadace po ukončení výběrového řízení. 
Správní rada, která rozhoduje o výsledku výběrového řízení a přijetí projektů
do Nadačního programu příslušného roku,  nevrací přihlášené projekty a rov-
něž nesděluje důvody nepřijetí projektu.
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seriál�3
Sexualita�klientů��
v�sociálních�službách�

Vaše�finance:�gRANTOVý�KAlENDáŘ

Internetová reklama patří stále mezi 
nejlevnější formy propagace. Její výho-
dy jsou možnost zaměření reklamy na 
požadovanou cílovou skupinu, interak-
tivita, schopnost vyvolat bezprostřední 
(re)akci uživatele a snadná možnost vy-
hodnocení efektivity.

Mezi nejrozšířenější nástroje inter-
netové reklamy patří jistě klasické ban-
nery a placené PR články. Dále jsou to 
sponzorované odkazy, ikony a loga, růz-
né typy tzv. agresivních bannerů, nově 
se prosazují také videobannery apod. 
Speciální kategorii nástrojů on-line mar-
ketingu tvoří optimalizace webových 
stránek pro vyhledávače (SEO) a hro-
madné e-mailové rozesílky (e-mailing).  

Bannery
Grafické reklamní proužky jsou dnes 
velmi rozšířené. Výroba banneru není 
velký problém a při přípravě propagač-
ních materiálů se s ním již běžně počítá. 
Vyplatí se respektovat také standardní 
doporučené parametry jako jsou roz-
měry, velikost souboru, maximální dél-
ka animace apod. Hotové bannery se 
pak lépe umisťují na vytipované webo-
vé stránky. Výběru vhodných webů pro 
zveřejnění doporučuji věnovat zvýše-
nou pozornost. Zajímejte se o návštěv-
nost webu, jeho cílovou skupinu a umís-
tění do optimální/ch sekce/í. Lidé mají 
tendenci bannery na stránce někdy už 

ani nevnímat. Říká se tomu „bannerová 
slepota“. Některé internetové prohlíže-
če umějí reklamu na stránkách dokon-
ce „vypnout“ a prostě ji nezobrazují.

Odborníci spočítali, že pravděpodob-
nost kliknutí na banner se pohybuje 
přibližně od 1:1000 do 1:500. S tím je 
nutné počítat a využívat bannery spíše 
pro propagaci značky NNO, konkrétní-
ho projektu, produktu nebo služby. Po-
kud je ovšem sdělení silné a uživatele 
přesvědčí, aby na banner kliknul, máte 
skoro vyhráno. 

PR�články
Zpravodajské servery a internetové ča-
sopisy nabízejí často možnost zveřejnit 
placený PR článek. Bývá zřetelně ozna-
čen jako inzerce a mívá předepsané pa-
rametry. Stejně jako banner, je PR člá-
nek umístěn na webových stránkách 
na určitou dobu a bývá o něco dražší. 
Výhodou ale je, že se do článku dají 
dobře vkládat odkazy a zpravidla se na 
článek proklikne více uživatelů.

Pokud máte co říci k určitému téma-
tu a umíte psát, můžete nabídnout au-
torský článek. Název organizace nebo 
projektu s odkazem pak můžete připo-
jit ke svému jménu pod textem článku. 
Nic vás to nebude stát a vám i vaší or-
ganizaci to zvedne kredit i pozici ve vy-
hledávači. n

kateřiNa PoJerová

Reklama�neziskovky�na�internetu:�
banner�nebo�PR�článek?

Podívám – li se v praxi pět let zpátky, 
musím vzpomínat na vládnoucí tabu 
sexuality lidí s postižením jak v organi-
zacích poskytujících služby, tak v rodi-
nách. Současný stav je o poznání lepší, 
avšak rozhodně ještě není dobrý, zvláš-
tě při srovnání naší země například se 
sousedním Německem.

Snad na všechny organizace posky-
tující sociální služby problém neřeše-
né sexuality lidí s postižením doléhá. 
Všichni lidé se totiž v rámci své sexuali-
ty projevují a reagují podle (ne)naplnění 
svých potřeb, což se přímo odráží v je-
jich chování.

Prvním krokem je tedy pojmenování 
příčin problémů a skutečných potřeb 
lidí s postižením a následné nastavení 
služby tak, aby byla schopna na sexu-
ální a vztahové potřeby svých uživate-
lů adekvátně reagovat a podpořit je-
jich naplnění. Není zde žádný důvod  
v praxi k tak častému zděšení ze samot-
ného tématu. Naopak, právě nepojme-
novaná a obcházená věc vytváří obavy  
a strašáky a živí nesmyslná tabu. Strach 
z reakce rodičů, obce nebo jiných sub-
jektů je sice pochopitelný, ale pokud je 
věc správně a srozumitelně komuniko-
vána, setkává se naopak s vřelým přije-
tím a podporou.

V současnosti již mnoho organiza-
cí tuto oblast pojmenovalo a snaží se 
vytvořit bezpečný prostor pro práci se 
sexualitou v rámci služeb. Bohužel ne-
jsou výjimkou organizace, které řeší 
problém pouze na papíře a v praxi se 
mu nevěnují. Pokud práce se sexualitou 
nevychází z dobré praxe, je tato snaha 
marná.

Příklady�dobré�praxe
Prvními vlaštovkami jsou organizace, 
které zvolily aktivní přístup a na zákla-
dě dobré praxe a proškolení pracovníků 
zpracovávají protokol sexuality, oblast 
práce se sexualitou veřejně vymezují  
a pojmenovávají a transparentně nabí-
zejí svým klientům služby reagující na 
jejich potřeby v oblasti vztahů a sexua-
lity. Přestože je takových organizací za-
tím velmi málo, nutno říci, že mezi ně 
patří jak malá občanská sdružení, tak 
velká zařízení ústavního typu, ale i orga-
nizace zřizované církvemi. 

V globálu je ale v České republice 
práce se sexualitou lidí s postižením 
stále v plenkách a nabídka reagujících 
služeb nebo veřejné povědomí o této 
problematice bude potřebovat další 
roky práce. n

Petr eisNer dis.

Současný�stav�práce�se�sexualitou�v�českých�sociálních�službách

15. 2. 2010 International Visegrad Fund
Strategické granty
Oblast podpory: regionální/komunitní rozvoj, roz-
voj neziskového sektoru, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://www.visegradfund.org/strategic_basicCZ.
html
Kontakt: smallgrants@visegradfund.org; +421 2 59 
20 38 11 (tel.); +421 2 59 20 38 05 (fax)
Adresa: Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika

15. 2. 2010 Krajský úřad kraje Vysočina
Obnova kulturních památek v kraji Vysočina
Oblast podpory: kultura
Působnost programu: Vysočina
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_Action-
Scripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumen-
ty=4023629
Adresa: odbor kultury a památkové péče,  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

15. 2. 2010 Nadace Český literární fond
Nadace českého literárního fondu - nadační pro-
gram pro rok 2010
Oblast podpory: kultura, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://www.nclf.cz/stranky/program_2010.htm
Kontaktní osoba: Hana Kyliánová, administrátorka 
programu
Kontakt: nadace@nclf.cz; kylianova@nclf.cz;  
222 560 081-2 
Adresa: Pod Nuselskými schody 3/1721,  
120 00 Praha 2

15. 2. 2010 Nadace VIA
Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných 
památek místního významu
Oblast podpory: ochrana nemovitých památek, 
regionální/komunitní rozvoj
Působnost programu: Česká republika
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/
podpora-mistnich-iniciativ/
Kontaktní osoba: Alžběta Mattasová
Kontakt: alzbeta.mattasova@nadacevia.cz;  
233 113 370 (tel.); 233 113 380 (fax)
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

15. 2. 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje, od-
bor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Podpora přehlídek a soutěží v Jihočeském kraji 
pro rok 2010
Oblast podpory: kultura
Působnost programu: Jihočeský kraj
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.
php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS
Kontaktní osoba: Alena Janků
Kontakt: janku@kraj-jihocesky.cz; 386 720 532
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice

15. 2. 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje, od-
bor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Podpora kultury v Jihočeském kraji pro rok 2010
Oblast podpory: kultura, regionální/komunitní rozvoj
Působnost programu: Jihočeský kraj
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.

php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS
Kontaktní osoba: Bc. Darja Bártová
Kontakt: bartovad@kraj-jihocesky.cz;  
386 720 268
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice

16. 2. 2010 Ministerstvo financí - Centrum pro 
zahraniční pomoc, Odb. 58
Grant z Blokového grantu Fondu Technické asi-
stence v rámci Finančních mechanismů EHP/
Norska pro rok 2010
Oblast podpory: ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/
eu_fond_technicke_asistence_51792.html
Kontakt: FTA@mfcr.cz
Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

19. 2. 2010 F-nadace
Podpora vzdělávacích a evangelizačních progra-
mů pro rok 2010
Oblast podpory: vzdělávání, volný čas, rozvoj nezis-
kového sektoru, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://www.f-nadace.cz/vr2010/vr2010.htm
Kontaktní osoba: Oľga Cajchanová
Kontakt: granty@f-nadace.cz; http://www.f-nad-
ace.cz (www); 224 210 829; 774 077 753
Adresa: P.O.Box 107, 130 11 Praha 3

28. 2. 2010 Ministerstvo kultury, Odbor umění 
a knihoven
Program státní podpory profesionálních divadel 
a stálých profesionálních symfonických orchest-
rů a pěveckých sborů
Oblast podpory: kultura
Působnost programu: Česká republika
http://www.mkcr.cz/assets/umeni/dotace-a-gran-
ty/vyhlaseni.doc
Adresa: P. B. 74 , 118 11 Praha 1 - Malá Strana

průběžná uzávěrka Jihočeská Silva Nortica
Fond malých projektů
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, vzdě-
lávání, ochrana nemovitých památek, volný čas, 
regionální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového 
sektoru, ostatní
Působnost programu: Jihočeský kraj
http://www.silvanortica.com/cz/?clanek=68
Kontaktní osoba: Jana Adamcová
Kontakt: jana.adamcova@silvanortica.com;  
info@silvanortica.com
384 385 359 (tel/fax); 602 610 270
Adresa: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec

průběžná uzávěrka Global Fund for Women
Global Fund for Women
Oblast podpory: vzdělávání, lidská práva
Působnost programu: Česká republika
http://www.globalfundforwomen.org/
Kontaktní osoba: Mukhopadhyay Misti
Kontakt: gfw@globalfundforwomen.org; +1 650 
853 8305 (tel.); +1 650 328 03 84 (fax)
Adresa: Suite 300, Sherman ave 425, CA 94306-1 
Palo Alto, USA

slov
níček

Banner je grafický re-
klamní proužek vyu-
žívaný na vlastních 

nebo cizích internetových stránkách. 
Může mít různé rozměry, tvar čtver-
ce nebo obdélníku. Nejčastější jsou 
proužky velikosti 468x60 pixelů (full 
bannery) nebo čtverce různých více či 
méně standardních rozměrů (buton, 

square). Bannery mohou být statické  
(ve formátu gif) nebo animované (animo-
vaný gif, flash), případně mohou mít zvu-
kový doprovod. Slouží jako odkaz, takže 
se uživatel po kliknutí dostane na poža-
dovanou stránku. První banner použila 
v roce 1994 americká telekomunikační 
společnost AT&T a bylo na něm napsá-
no: Have you ever clicked your mouse 
right HERE? YOU WILL. n

Banner

Jsme tu pro 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
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Pište nám!
Na této stránce budete nacházet také odpovědi na některé 
vaše dotazy. Pokud máte nějaký problém, sdělte nám ho. 
Na nejzajímavější dotazy najdete zdarma odpověď odborníka 
v některém z dalších vydání Světa neziskovek (anonymita zaručena).
Své dotazy zasílejte na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., 
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis označte heslem 
DOTAZ) nebo e-mailem na adresu:  pavlatova@neziskovky.cz

po
radna

vaše dotazy

partner rubriky

Splatnost�daní�a�pojištění
Zcela zásadní změnou pro oblast place-
ní daní, sociálního a zdravotního pojiště-
ní je skutečnost, že ke dni splatnosti již 
musí být platba na účtu správce daně, 
správy sociálního pojištění či zdravot-
ní pojišťovny. Nestačí tedy, jako tomu 
bylo do konce roku 2009, aby byla ke 
dni splatnosti platba z účtu poplatníka 
či plátce odepsána. Tento časový posun 
je nutné vzít v úvahu, splatnost odpoví-
dajícím způsobem posunout a příkazy 
k platbě zadávat o několik dní dříve.

Daň�z�přidané�hodnoty
Řada změn vstoupí v účinnost od 1. 1. 
2010 také v oblasti daně z přidané hod-
noty. Zcela zásadní změnou je navýše-
ní sazeb DPH, a to u snížené sazby  
z 9 % na 10 % a u základní sazby  
z 19 % na 20 %. Změna byla provede-
na zákonem č. 362/2009 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvislosti  
s návrhem zákona o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2010. Protože 

lze očekávat problémy na přelomu roku 
s tím, kdy uplatnit ještě starou sazbu  
a kdy už novou, je vhodné připomenout 
ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 235/ 
/2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty, v platném znění, podle kterého se  
u zdanitelného plnění uplatní sazba 
daně platná ke dni vzniku povinnosti při-
znat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné 
plnění se uplatní sazba daně platná pro 
toto zdanitelné plnění ke dni vzniku po-
vinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. Pří-
slušná navazující úprava je potom obsa-
žena v § 21 ZDPH, podle které je plátce 
daň na výstupu povinen přiznat ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, kte-
rý nastane dříve.

V případech takovýchto změn jsou 
velmi důležitá také přechodná usta-
novení k novele zákona. Bod 2. pře-
chodných ustanovení upravuje dodání 
elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu  
a poskytnutí telekomunikačních slu-
žeb. Pokud zúčtovací období zahrnu-
je jak část roku 2009, tak i část 2010, 
je plátce oprávněn provést mimořádný 
odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 
2009, případně provést propočet spo-
třeby při dodání elektřiny, plynu, vody, 
tepla a chladu a při poskytnutí teleko-
munikačních služeb k datu 31. prosince 
2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měři-
cích zařízení proveden až po tomto datu. 
Pokud tak učiní, je oprávněn za takto 

zjištěnou spotřebu roku 2009 uplatnit 
sazbu daně platnou v roce 2009.

Daň�z�nemovitostí
K významné změně dochází u daně 
z nemovitostí, která je upravena v zá-
koně č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí, v platném znění. Změna byla 
provedena taktéž zákonem č. 362/ 
/2009 Sb. a smyslem změny bylo zdvoj-
násobení téměř všech sazeb daně. 

Pro rok 2010 se zvyšují sazby daně 
u některých pozemků a také některých 
staveb.

Zvýšení sazeb daně se týká všech 
pozemků kromě zemědělských  
a všech staveb kromě staveb pro 
ostatní podnikatelskou činnost.

Je ale nutné upozornit, že z úpravy  
§ 13a odst. 2 zákona vyplývá, že v těch-
to případech nevzniká povinnost po-
dávat daňové přiznání. Při pouhé změ-
ně sazeb daně se daň vyměří ve výši 
poslední známé daňové povinnosti 
upravené o změny a výsledek vyměře-
ní se poplatníkovi sdělí platebním výmě-
rem nebo hromadným předpisným se-
znamem. 

Protože některé obce přistoupily 
ke zvýšení místního koeficientu podle  
§ 12 ZDN formou obecně závazné vy-
hlášky pro rok 2010, dopady zvýšení 
sazeb daně mohou být velmi vysoké, 
v krajních případech až desetinásobné. 

Velká část neziskových subjektů je 
poplatníkem daně z nemovitostí, proto 
se jich zvýšení sazeb daně bude přímo 
týkat a bude dopadat na jejich finanční 
rozpočty. 

Sociální�pojištění
K 1. 1. 2010 mělo dojít k poklesu saz-
by pojistného na sociální zabezpeče-
ní hrazeného zaměstnavatelem za za-
městnance z 25 % na 24,1 %. Zákonem  
č. 362/2009 Sb. však bylo toto sníže-
no zrušeno, resp. odloženo na rok 2011, 
v roce 2010 budou platit stejné sazby 
jako v roce 2009, tj. celkem 25 %. Stej-
ně tak zůstává v platnosti pro rok 2010 
úprava umožňující zaměstnavateli 
odečíst vyplacené náhrady mzdy za 
dobu dočasné pracovní neschopnosti, 
a to pro všechny zaměstnavatele.

Významnou změnou je určitě zru-
šení slevy na pojistném na sociál-
ní zabezpečení, tyto slevy měly být 
uplatňovány až do konce roku 2010, 
ale podle přechodného ustanovení zá-
kona č. 362/2009Sb. poslední sleva 
na pojistném náleží za měsíc prosinec  
2009. n

(redakčně kráceno)
iNg. zdeNěk Morávek, daňový Poradce

Více se dozvíte v článku ing. Zdeňka 
Morávka v časopise UNES č. 1/2010.

Jaké podstatné legislativní změny od 
nového roku ovlivní neziskové organizace?
změny právních předpisů od roku 2010

V polovině ledna se společnost KPMG 
Česká republika a organizace Ne-
ziskovky.cz dohodly na pokračová-
ní spolupráce a začal tak druhý rok 
vzdělávacího projektu pro neziskové 
organizace (NNO) nazvaný ROK spo-
lečně – KROK dopředu. Odborníci  
z KPMG Česká republika zajistí bez-
platnou systematickou odbornou po-
moc vybraným NNO. Jednat se bude 
především o poradenství a vzdělává-
ní v oblasti služeb, které společnost 
KPMG v České republice běžně po-
skytuje svým klientům. O fungová-
ní projektu jsem si povídala s Klárou 
Tichou, koordinátorkou společenské 
odpovědnosti.

Kdy�a�jak�se�letos�mohou�
neziskové�organizace�do�projektu�
přihlásit?
Termín uzávěrky přihlášek jsme stano-
vili na 19. února včetně. Do projektu 
se mohou hlásit všechny nadace, na-
dační fondy, obecně prospěšné spo-
lečnosti, občanská sdružení a církevní 
a právnické osoby (s výjimkou politic-
ky a nábožensky orientovaných orga-
nizací). Preferujeme neziskovky, které 
jsou z regionů, kde působí i naše spo-
lečnost, tedy z Prahy, Brna, Českých 
Budějovic, Liberce a Ostravy. Chce-
me tak podpořit náš záměr pomáhat 
lokálně a rozvíjet ty oblasti, kde i my 
podnikáme. Detailní informace a další 
podmínky výběru naleznou zájemci na 
webových stránkách projektu http:// 
www.kpmg.cz/index.thtml/cz/
about/csr/rok/index.html.

Jak�bude�probíhat�výběrové�
řízení?
Výběrové řízení bude opět dvoukolo-
vé a zapojí se do něj nejen pracovníci 
Neziskovek.cz, ale i odborníci z KPMG 
Česká republika, kteří mají zkušenosti 
s neziskovým sektorem, a samozřejmě 
budoucí lektoři školení. Tento mix hod-
notitelů se nám v loňském prvním roč-
níku osvědčil, proto u něj zůstaneme. 

Ovlivnily�zkušenosti�z�pilotního�
cyklu�projektu�nějak�jeho�letošní�
formu?
Určitě. S lektory jsme probírali všech-
ny připomínky a komentáře, které nám 
neziskové organizace v průběhu školení 
poskytovaly,  a naším cílem je co nejvíce 
jich zakomponovat do letošních školení. 
Lektoři mají lepší představu, jaká očeká-
vání mohou neziskové organizace mít , 
a budou se jim snažit maximálně přiblí-

žit tak, abychom co nejvíce vyšli vstříc 
jejich potřebám. Řadu užitečných ná-
mětů získali lektoři také v průběhu kur-
zů, kdy měli dostatečný prostor pro 
diskusi s účastníky. Věříme proto, že 
budeme letos zase o něco lepšími po-
skytovateli služeb neziskovým organi-
zacím.

O�co�byl�vloni�největší�zájem?
Každé školení si našlo své příznivce. 
Vždy záleželo na tom, jaká se sešla 
na školení skupina pracovníků, jaké 

znalosti měli v probíraných tématech  
a z jakých oborů byli. Asi největší disku-
se proběhla na daňovém školení, řadu 
podnětů pro práci a její zlepšení si pra-
covníci neziskovek odnesli i ze školení 
zaměřeného na prezentaci NO ve firmě 
nebo z přednášky o auditu a výročních 
zprávách. 

Budete�rozšiřovat�nabídku�
vzdělávání?
V tuto chvíli chceme mít především jis-
totu, že školení, pro která jsme se roz-
hodli, dovedeme téměř do dokonalosti. 
Následně se pak můžeme zamyslet nad 
rozšířením nabídky. Několik zajímavých 
námětů jsme již obdrželi přímo od ne-
ziskovek. V rámci druhého ročníku zno-
vu nabídneme školení daní, finančního 
řízení, účetnictví, marketingu a PR,  in-
terních procesů a auditu a výročních 
zpráv.

Plánujete�do�budoucna�nějaké�
inovace?
S vítěznou neziskovou organizací Klu-
bíčko, Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí v ČR, o.s., z Berou-
na spolupracujeme zatím pár měsíců  
a tak je příliš brzy na hodnocení. Po 
uplynutí roční spolupráce se podíváme 
na projekt jako celek a společně s Klu-
bíčkem probereme možné změny a ino-
vace. n

eP
foto: arcHiv kláry ticHé

Druhý (r)Rok společně
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Naše organizace již pět let prodává „reklamní“ 
předměty přes náš webový obchůdek. Jsme 

velice rádi, že každoročně zasíláme zboží jak pra-
videlným odběratelům, kteří se na naše stránky 
vrací, tak také novým odběratelům. Zákazníci 
ale požadují stále nové výrobky, především trič-
ka s novými motivy. Také ale zaznamenáváme, 
že v období „krize“ roste nejen počet zásilek, ale 
především cen, za které si lidé objednávají.

Velice mile nás potěšilo, že mnozí nakupovali 
v našem shopu dárky, které měly potěšit osla-
vence narozenin či měly být překvapením pod 
vánočním stromečkem. Jediným problémem 
bylo najít správného přepravce. Po špatných 
zkušenostech již rok spolupracujeme s firmou 
PPL, která nám nabídla nejen výborné finanční 
podmínky, ale především kvalitní služby.

HaNa PirNerová, ředitelka PoMocNé tlaPky o.P.s., 
starý PlzeNec 

Zaznamenali jsme velký objem on-line ob-
jednávek na www.kalendarcvut.cz díky 

upozornění médií na náš netradiční projekt. Náš 
kalendář vyvolal celou řadu emocí, nikdo totiž 
nečekal od takové konzervativní a technicistní in-
stituce, jakou ČVUT je, podobný zcela originální 
projekt, navíc ještě tak krásně zpracovaný. V sou-
časné době máme prodanou necelou polovinu 
nákladu, tj. kolem 1200 kusů. Vzhledem k tomu, 
že prodej nebyl podpořen žádnou reklamní kam-
paní, je to výborný výsledek. Šlo nám v prvé řadě 
o to, aby konečný výsledek byl opravdu pohád-
kový a roztomilý, jelikož jde o mateřskou škol-
ku. Zároveň jsme si přáli, aby ti, kdo si kalendář 
pořídí a školku tak podpoří, budou mít nejenom 
dobrý pocit, ale zároveň skutečně hezkou věc. 
Kalendář je koncipován jako pohádkový příběh 
dvanácti žen - vědkyň, které neměly čas na svo-
jí práci, protože se staraly o svoje děti. A děti si 
zároveň neměly kde hrát a nemohly tak přebírat 
„moudro předků“, tím tedy myšleny znalosti a vě-
domosti z ČVUT. Proto se vydaly na cestu do báj-
né země, aby tam všichni nalezli prostor.

Prodej prostřednictvím internetu je jedno-
značně nejlepší způsob. Lidé si mohli objednat 
kalendář na webu: http://www.kalendar-
cvut.cz/objednat-kalendar. Měli jsme na-
programovaný objednávkový systém, který nám 
generoval objednávky, což nám hodně ulehčilo 
práci. Kalendáře jsme odesílali po zaslání část-
ky na náš účet. Každopádně, zaznamenali jsme 
několik dotazů/žádostí, zda by nebylo možné 
provést platbu platební kartou. Domnívám se, 
že tento nejjednodušší způsob platby, na kte-
rý si stále více lidí v České republice zvyká, by 
nám přivedl další zájemce. Jsme rozhodnutí, že 
v případě dalšího podobného projektu zařadí-
me platbu kartou jako jednu z možností úhra-
dy. Už jen kvůli tomu, že několik objednávek,  
k mému velkému překvapení, přišlo od absol-
ventů či bývalých zaměstnanců ČVUT, kteří 
nyní žijí v zahraničí a kteří sledují on-line zpra-
vodajská média. Kalendáře byly rozesílány po 
Evropě, ale nejdelší cesta směřovala do Silicon 
Valley. Řada lidí nám dále vyslovovala podporu 

své alma mater či poslala blahopřání k tomu-
to originálnímu dárku. Dostali jsme ohlasy i ze 
strany odborníků, potažmo kolegů, kteří velmi 
dobře pochopili, co nám šlo.

deNisa kasl kollMaNNová, MaMiNka 1,5 ročNí 
dcery, ProděkaNka Pro vNěJŠí vztaHy, fakulta 

sociálNícH věd uNiverzity karlovy, katedra 
MarketiNgové koMuNikace a PuBlic relatioNs, PraHa

Zkušenosti s prodejem netradičních vánočních 
dárků máme výborné, sbírka na projekt Nový 

prales probíhá celoročně, ale před Vánocemi se 
každoročně setkáváme s největším zájmem lidí  
z řad veřejnosti, kteří využívají možnosti obdaro-
vat své blízké certifikátem Patron Nového pralesa  
a podpořit tak dobrou věc. Projekt od jeho počát-
ku, od roku 2004 podpořilo již přes 4500 dárců, 
kteří na přeměnu smrkových monokultur přispěli 
částkou přesahující 3 miliony korun.

Pro přispěvovatele na Nový prales a veřej-
nost pořádáme každoročně exkurze spojené  
s informacemi o tomto projektu a dalším pro-
gramem (např. v roce 2009 jsme v srpnu po-
řádali exkurzi spojenou s netopýří nocí) - v loň-
ském roce se tří pořádaných exkurzí zúčastnilo 
114 účastníků.

O podporu Nového pralesa nemají zájem jen 
individuální dárci, ale také lidé z firem. Např. fir-
ma Otto office se stala patronem kusu pralesa. 
Díky jejím aktivitám byl Nový prales podpořen 
částkou 145 115 Kč a jeho plocha se tak roz-
rostla o dalších 12 101 m2. V rámci předvánoč-
ní kampaně zprostředkovala tato zasilatelská 
firma informace o aktivitách našeho sdružení 
ve svém katalogu. Zároveň těm, kteří si objed-
nali zboží přesahující částku 2200 Kč, zajistila 
jako bonus náš dárkový certifikát Patron No-
vého pralesa. Za každého takového zákazníka 
nám zasilatelská firma následně přispěla část-
kou 24 Kč na přeměnu 2 m2 stávající smrkové 
pouště na smíšený les.

Také náš další Patron přírody firma Ikea při-
jela letos pomáhat do Nového pralesa se svý-
mi 90 zaměstnanci. O práci v Novém pralese 
projevily zájem i další firmy, které k nám přijely 
se svými zaměstnanci v rámci firemních dob-
rovolnických dnů (tyto firmy u nás měly team-
building pro své zaměstnance spojený s prací 
pro naši organizaci a dalším programem dle vý-
běru firmy).

veroNika toMková, vedoucí odd. fuNdraisiNgu, 
MarketiNgu a ProPagace, čMelák - sPolečNosti 

Přátel Přírody, liBerec

Jakožto výrobci netradičních dárků se snažíme 
veřejnost co nejvíce oslovovat, neboť stále 

ještě přetrvává vžitá představa, že neziskové or-
ganizace pouze žádají o dary, aniž za ně dárcům 
mohou cokoliv nabídnout.

Nezisková organizace FELIX GREY o.s. se již 
čtvrtým rokem aktivně věnuje péči o opuštěná, 
handicapovaná a bezprizorní zvířata, stejně tak 
řeší problematiku osvěty a medializace ochra-
ny zvířat, včetně otázek soužití člověka a zvířete 
na bázi léčebných terapií, a to bez jakýchkoliv 
dotací či příspěvků. Správní celky své zákonné 

povinnosti zásadně ignorují, finančně zdatné 
společnosti preferují sponzoring atraktivních 
oblastí (sportovní zápasy, volba Miss či Super 
Star apod.), kde se lze snadno zviditelnit před 
„obyčejnou“ pomocí potřebným.

Bohužel, žádné zdroje nejsou bezedné  
a možnosti neomezené. A právě proto vznikl 
WWW.ARTCAT.CZ – e-shop, který slouží 
ryze na úhradu nezbytných investic spojených 
s péčí o svěřená zvířata, především na výdaje 
za veterinární péči. Vyrábíme skleněné dárkové 
produkty, které nelze zakoupit v žádné obchod-
ní síti, a naší prioritou je maximální spokojenost 
obdarovaného. A v čem jsou naše dárky netra-
diční? Nabízejí dvojnásobnou radost - jednak 
pro obdarovaného, a zároveň z pomoci bytos-
tem, které si samy pomoci nemohou. Ochrana 
zvířat je oblastí velice opomíjenou, o to více je 
naše činnost potřebná. Možností jak pomáhat 
existuje mnoho - stačí jen chtít.

agáta grey, PředsedkyNě feliX grey o. s., 
rakovice

Společnost Člověk v tísni spustila v listopadu 
2009 internetový obchod Skutečný dárek. 

Zde si mohou zájemci koupit papírový certifikát, 
který má hodnotu např. 20 kuřat, školní tabule 
nebo měsíční zásoby kojenecké výživy. Dohro-
mady máme v nabídce 11 certifikátů, které jsou 
zaměřené na různé způsoby rozvojové pomoci. 
Celý projekt je starý tedy pouze 2 měsíce a mu-
sím říci, že splnil naše očekávání. E-shop www.
skutecnydarek.cz již pokládáme za jeden 
z našich fundraisingových nástrojů, které bude-
me dále rozvíjet.

Je vidět, že lidé mají zájem pomoci, a pokud 
se daná pomoc může více konkretizovat, je to 
jen lépe. Přesně o to se Skutečný dárek snaží. 
Dárce ví, že pokud přispěje 900 Kč, je to hod-
nota jedné kozy. Ceny certifikátů jsme záměrně 
volili tak, aby odpovídaly cenám, za které na-
kupujeme. Tato snaha nabídnout konkrétní po-
moc s sebou ale nese řadu obtíží. V současnos-
ti je naší hlavní prioritou kvalitní zpětná vazba, 
kdy chceme zákazníkům e-shopu doložit kon-
krétní využití prostředků. To klade vyšší nároky 
na celou administraci i naše pracovníky ve svě-
tě. Také z tohoto důvodu jsme certifikáty volili 
tak, aby odrážely naši činnost a to, co se běžně 
v našich pobočkách ve světě nakupuje.

Věřím, že prodej vánočních dárků může být 
pro každou neziskovku přínosem. Je třeba ale 
předem dobře zvolit formu dárku. Naše Skuteč-
né dárky, které zastupují reálná zvířata a před-
měty, se setkaly s úspěchem. Tím pro nás ale 
celý projekt v podstatě začíná, v příštích měsí-
cích se budeme věnovat zpracovávání a uveřej-
ňování informací, jak naši zákazníci díky Sku-
tečným dárkům pomohli a kam všude dárky 
putovaly.

Jiří cveček, e-sHoP skutečNý dárek, člověk v tísNi, 
o.P.s.

Omlouvám se Františkovi Francírkovi, u je-
hož jména jsem v minulé anketě omylem 
uvedla chybný název nadace, v níž je před-
sedou správní rady. Jedná se o Nadaci táta  
a máma.

eva Pavlatová

anketa
Jaké máte zkušenosti s prodejem netradičních 
vánočních dárků?
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roz
ho
vor

Jak�jste�se�o�programu�
dozvěděla?
Četla jsem o něm již v roce 
2008 v nějakém časopise. 
Moc se mi to líbilo, ale pochy-
bovala jsem, že bych sama 
vymyslela něco, čím bych 
mohla některou neziskovku 
oslovit. Již léta však zastávám 
názor, že pokud něco nezisko-
vému sektoru chybí, tak je to 
často dobře zaplacený mana-
žer, který by chod organizace 
uchopil méně idealisticky a 
víc racionálně. Což nemyslím 
vůbec zle vůči spoustě jistě 
úžasných lidí, kteří přispívají 
do neziskového sektoru svými 
dovednostmi, vědomostmi, 
penězi a časem. Mám jen do-
jem, že za ohromným entuzi-
asmem, ochotou pracovat za 
víceméně symbolickou odmě-
nu a touhou pomáhat občas 
malinko pokulhávají manažer-
ské schopnosti.

Takže�to�tehdy�ještě�
nebyla�ta�pravá�chvíle�
vstoupit�do�programu�
s�přihláškou.�Jaké�
vlastně�byly�vaše�pracovní�
začátky?
Po maturitě na gymnáziu jsem odmítla studovat vy-
sokou školu. Chtěla jsem být ihned samostatná a ne-
závislá. Zároveň jsem si uvědomovala, že při absenci 
vysokoškolského vzdělání, chci-li se uplatnit, musím 
alespoň umět skvěle nějaký cizí jazyk. Odjela jsem 
tedy jako au-pair do Anglie a ocitla se v nejluxusnější 
čtvrti Londýna, v rodině se dvěma dospívajícími dět-
mi. Záhy se ukázalo, že o práci vychovatelky nebude 
řeč, že budu udržovat v chodu a v čistotě ohromný 
dům. Bylo to neutěšené, stýskavé a bolavé, ale zatnula 
jsem zuby a vydržela. Velmi dobrá angličtina (a jedna 
veselá historka ze zubní ordinace, kde tehdy pracova-
la moje maminka a kam se coby pacient dostavil můj 
budoucí zaměstnavatel) mi krátce po návratu otevřela 
cestu k zaměstnání v cestovní kanceláři zaměřené na 
příjezdový cestovní ruch. Práce mě nadchla, vydržela 
jsem celých patnáct let. Byla to úžasná škola života, 
ale poslední dva roky už jsem jednoznačně věděla, 
že mi něco chybí. Necítila jsem se ve své kůži, jenom 
jsem se snažila, aby to zatím nevnímal nikdo jiný než 
já, aby to zejména nebylo poznat na odváděné práci. 
Uvažovala jsem o změně a doufala, že ještě správně 
vystihnu okamžik, kdy budou lidé mého odchodu lito-
vat, nikoliv nad ním jásat. Říká se tomu umění odejít 
včas. Vloni 25. ledna jsem zásadní otázku „mám dát 

zítra výpověď?“ položila manželovi. Jeho jednoznač-
ná odpověď „ano“ spustila další události. Druhý den 
jsem se svým záměrem odejít seznámila majitele fir-
my. Byla jsem požádána, abych zůstala do konce říj-
na, čemuž jsem ráda vyhověla. Neměla jsem zatím 
vyhlédnutou, natož zajištěnou jinou práci. Pociťovala 
jsem však neuvěřitelnou úlevu a bylo mi celkem jed-
no, co se bude dít dál. Zpětně musím uznat, že je člo-
věk v jakémsi rauši a moc nepřemýšlí. Zároveň si ale 
myslím, že zásadní rozhodnutí mají být instinktivní, ze 
srdce a ne z rozumu.

V�období�ekonomické�krize�to�byl�jistě�odvážný�
krok.
Největší krizi bych měla já, kdybych zůstala. Začalo by 
to být vidět na práci a to bych nesla velmi těžce. Po 
půl roce si stále všichni mysleli, že tajím nové zaměst-
nání… A já se těšila, až jej opravdu budu mít. 

Tehdy�jste�si�vzpomněla�na�Nadaci�Vodafone��
a�její�program?
Kdepak. Bylo to jinak. Asi před pěti lety jsem navázala 
kontakt s Nadací Jedličkova ústavu a začali jsme od 
nich odebírat novoročenky. Do té doby mně přišlo po-
sílání vánočních přání mezi firmami jako děsivá ztráta 
peněz. Měla jsem vždycky chuť tu částku vzít a odnést 

třeba na dětskou onkologii, kde by ji využili účelněji. 
Tehdy se mi dostal do ruky katalog novoročenek s ob-
rázky od dětí z Jedličkova ústavu a tak začala naše 
spolupráce s nadací.

Vloni v květnu jsem byla oslovena paní ředitelkou 
nadace, zda bych napsala vyjádření stálého partnera 
do jejich výroční zprávy. Při té příležitosti jsem se zmí-
nila, že odcházím z cestovní kanceláře a že bych ráda 
to, co si myslím, že umím, uplatnila v neziskovém sek-
toru. Paní ředitelka mi poskytla cenný tip v podobě od-
kazu na Neziskovky.cz a vaši Burzu práce s omluvou, 
že sama mě momentálně zaměstnat nemůže, ale že 
pokud by se něco naskytlo, ráda se ozve. Což jsem, 
upřímně řečeno, považovala za milou společenskou 
frázi. 

Po šesti týdnech jsem však od paní ředitelky do-
stala e-mail s dotazem, zda jsem někdy slyšela  
o programu Nadace Vodafone Rok jinak, zda bych 
měla čas a chuť pokusit se společně uspět. S tím, že 
sama má už nějaký čas v hlavě projekt na sociální 
podnikání při Nadaci Jedličkova ústavu, co ale chybí, 
jsou finance a zejména vhodný člověk, který by vše 
rozjel. Dva dny poté jsme se v kanceláři nadace sešly. 
Tehdy jsem před ústavem slyšela odněkud z okna znít 
anglickou píseň se slovy „Tohle by mohl být první den 
mého nového života…“

Život�tak�trochu�jinak
tereza vajtová byla ještě vloni ředitelkou cestovní kanceláře 
kentaurus Praha, kentlucky, s.r.o., a nyní je koordinátorkou 
projektu nadace Jedličkova ústavu, jehož cílem bude vytvořit 

pracovní místa pro osoby s  postižením. stala se totiž vítězkou 
veřejného hlasování o Divokou kartu v rámci inovačního programu 
Rok jinak, který vyhlašuje nadace vodafone. ten nabízí příležitost 
strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci podle vlastního 

výběru, a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu.
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To�bylo�úplné�znamení...
A také že to byl první den mého nového profesního 
života! Paní ředitelka nadace mě seznámila s poptáv-
kou současných partnerů po novoročenkách, ale také 
po náhradním plnění s tím, že je poptávka mnohem 
větší, než může nadace pokrýt. A že tedy uvažují o so-
ciálním podnikání, což mně přišlo jako velmi atraktiv-
ní. Byznys se sociálním kontextem, v němž bych moh-
la použít vše, co umím z dosavadní praxe. Vyplnily 
jsme tedy příslušné formuláře a s nadací jsem se do 
programu Rok jinak přihlásila.

Zpočátku mi ale nepřišlo vítězství pravděpodob-
né, protože jsem nikdy nevyhrála snad ani čokolá-
dovou medaili na táboře. Pak jsem z nadace dostala 
nabídku na účast na mezinárodní konferenci CEFEC 
na téma Sociální podnikání, na níž jsem si mimo jiné 
vybrala workshop Jak založit sociální firmu. A ten se 
konal v Autoklubu ČR ve stejném salonku, ve kterém 
jsem před třemi lety se svým mužem slavila 10. vý-
ročí svatby.

Druhé�znamení...
A to jsem se ještě nezmínila, že nedlouho po podá-

ní přihlášky jsem poprvé v životě vzala do ruky výtisk 
zpravodaje Svět neziskovek, kde jsem podle fotografie 
v editorialu poznala Romana Anděla, se kterým jsem 
měla výborný kontakt ještě za jeho působení v hotelo-
vé sféře. Sešli jsme se, a co se nedozvím? Že má Ro-
man zkušenost s programem Rok jinak z předchozího 
ročníku a dostal se až mezi deset finalistů! Najednou 
začalo být těch náhod moc. Článek o Nadaci Vodafo-
ne a jejich programu, oslovení z Nadace Jedličkova 
ústavu, písnička o prvním dnu nového života, setká-
ní s Romanem, salonek… a k tomu jsem postoupila 
do třetího kola. Začala jsem věřit, že by to mohlo vy-
jít. Hlavně jsem si byla vědoma, že jméno Jedličkova 
ústavu má velikou váhu a dodnes jsem přesvědčena o 
tom, že velmi podstatně ovlivnilo vítězství.

Odborná�porota�tedy�vybírala�3�vítěze�a�z�10�
finalistů�volila�veřejnost�vítěze�čtvrtého,�
držitele�Divoké�karty.�Jak�se�hlasovalo?
Na telefonní číslo zřízené Nadací Vodafone mohl kdo-
koliv po dobu tří týdnů hlasovat pro vybraného kan-
didáta - svého favorita formou zaslání SMS v daném 
tvaru. Maximálně však bylo možno zaslat jednu SMS 
denně z každého čísla. 

Pomohl�vám�třeba�facebook�a�sociální�sítě?
Určitě by pomohl, ale já nejsem do žádných takových 
sítí zapojená. Poslala jsem e-maily a SMS širší rodině, 
kamarádům, spolupracovníkům a obchodním part-
nerům a můj jediný cíl byl, abych nebyla v hlasování 
poslední. Vsadila jsem na ochotu lidí podpořit mně  
a dobrou věc zároveň. A stalo se cosi úžasného. Z řad 
rodiny, kolegů, přátel a jejich přátel se rekrutovalo ně-
kolik vedoucích kampaně, dokonce i v zahraničí, a hla-
sování začalo žít svým vlastním životem. Velká podpo-
ra proudila samozřejmě také ze strany zaměstnanců  
a příznivců Jedličkova ústavu a spřízněných organi-
zací. Nadace Vodafone pravidelně jednou týdně na 
svém webu oznamovala průběžné výsledky a bylo 
fascinující vše pozorovat. Nejbližší okolí hlasovalo jis-
tě pro mě, jejich přátelé hlasovali zase kvůli nim, ale 
přátelé těch přátel už pochopitelně chtěli vědět jasně, 
komu a na co že to mají SMS poslat. Z mnoha stran 
mám tak ověřeno, že klíčovou roli sehrálo jméno Jed-
ličkova ústavu, respektive Nadace Jedličkova ústavu, 
kterou lidé znají a považují ji za transparentní.

Kolik�jste�získala�hlasů?
Přibližně 2300. Člověk, který skončil za mnou, měl o 
250 hlasů méně.

V�prvním�lednovém�týdnu�jste�tedy�začala�
pracovat...�Co�musíte�udělat�jako�první?
Především se musím „zabydlet“, bez toho neumím 

fungovat. Seznamuji se s Jedličkovým ústavem a ško-
lami, s jednotlivými pracovišti, vedoucími pracovníky 
a s činností spřízněných subjektů sdružených v Cent-
ru služeb Vyšehrad. Na začátku také stojí zásadní roz-
hodnutí, zda zakládat novou společnost, nebo vyčkat 
novely zákona, jež podnikání umožní přímo nadacím. 
Dále nutnost zorientovat se hbitě v problematice, pro-
niknout do názvosloví, legislativy atd. Proto vítám veš-
keré nabídky, jak načerpat informace, např. možnost 
využít právní poradnu Neziskovek.cz, zúčastnit se kur-
zů, seminářů. Důležitou činností bude snaha sehnat 
finance, které by podpořily rozjezd celého podnikání. 
Ponořila jsem se do vašich úžasných Grantových ka-
lendářů a určitě budu stávající i výhledové partnery 
ráda odkazovat na Kalkulátor náhradního plnění, kte-
rý máte na webových stránkách, věřím, že to usnadní 
vyjednávání. Doufám, že sociální podnikání je trend, 
který zaujme. Vždyť se neziskovka snaží sama alespoň 
částečně vydělat na plnění svých cílů a poslání, to pře-
ci zaslouží podporu. Cílem je, abychom lidem s posti-
žením u nás nabídli pracovní uplatnění a výhledově 
bychom hrozně rádi rozšířili i škálu výrobků. Mám je-
nom strach z toho, že rok je krátký.

A�co�tedy�plánujete�po�roce?
Velmi bych si přála, a určitě i nadace, aby se podniká-
ní rozběhlo, zaměstnání u nás našli pro začátek ales-
poň 1 - 3 lidé a začal se generovat nějaký zisk. Budu 
doufat, že se nadaci osvědčím a že se jí podaří vy-
členit jisté finance i na mé další fungování, třeba na 
další rok až dva. Nerada bych odcházela od nedodě-
lané práce.

Ráda�byste�u�ní�zůstala?
Ano, ale pochopitelně pouze za předpokladu, že moje 
působení bude nadace považovat za prospěšné. A po-
chopitelně je tady také otázka financí, „polštář“ od Na-
dace Vodafone po roce končí. Finanční ohodnocení 
zaměstnanců v neziskovém sektoru není v žádném pří-
padě závratné, takže jsem připravena hovořit o výrazně 
jiném objemu prostředků na moji osobu pro další rok 
oproti letošku. Umím si představit, že bychom doma 
jako rodinná jednotka byli schopni přizpůsobit své vý-
daje. Ovšem vše má svůj limit a např. banka nebo slo-
ženky jsou i vůči nejlepším úmyslům jaksi imunní. Ne-
jsem dnes schopna odhadnout, jak vše bude fungovat, 
zda bude projekt rentabilní a jaké ohodnocení pro mě 
bude za rok akceptovatelné. V každém případě jsem 
opustila teplé místo jistoty a přijala za svou myšlenku: 
Jediná jistota je totální nejistota.

Byla�by�škoda�odejít�nejen�od�započaté�práce,�
ale�také�od�díla,�které�má�jiný�náboj,�než�
vydělávat�peníze�pro�majitele�nějaké�firmy,�
aby�si�mohl�každý�rok�koupit�nové�auto,�jak�
v�minulém�rozhovoru�uvedl�Petr�Machálek.
Osobně to vidím jinak. Proč by si to auto nekoupil, 
když si na něj vydělal, když z nákupu plyne odvod 
DPH, když platí vysoké daně a tak se máme všich-
ni lépe?! 

A�myslíte,�že�by�si�nemohl�to�auto�koupit�třeba�
jen�jednou�za�pět�let?
Podniká-li podle pravidel, ať si nové auto koupí tře-
ba obden. Pokud bych chtěla k něčemu za ten rok 
(dva, tři) ještě přispět, tak právě k mazání hranic mezi 
tím, co je tzv. ziskové a co neziskové. Příčí se mi ja-
kési zvláštní dělení, se kterým se poměrně často se-
tkávám, a totiž, že ti, kteří vydělávají, jsou „zlí“, zatím-
co ti, kteří pracují v neziskové sféře, a tedy pomáhají, 
jsou „hodní“. Opravdu si nemyslím, že jsem doteď 
byla „zlá“ a že bych se dokonce měla stydět za to, že 
si mohu ledacos koupit častěji než jednou za pět let. 
Dobrovolně se jistých výhod zříkám, protože si mys-
lím, že má člověk umět vrátit štěstěně, co mu naděli-
la. To ale neznamená, že teď začnu dštít síru na byz-
nys, a říkat, jak to v něm bylo hrozné a jak jsem ráda, 
že teď potkám jen samé hodné lidi. Takové vnímání 
je strašně zjednodušené. Ti, kteří působí v byznysu, 
přispívají společnosti právě tak, jako ti, kteří shání 
třeba peníze na charitu. A sehnali by je, kdyby nebyl 
byznys? Půvab spatřuji v možné a nutné spolupráci 
obou sektorů.

Popravdě�řečeno�je�neziskové�prostředí�stejně�
konkurenční�jako�to�byznysové...

Principy jsou totiž úplně stejné, jen názvosloví se 
liší, což sice místy vnímám jako malinko zavádějící, ale 
chápu jeho logiku. Je pochopitelně nutné, abychom 
rozlišili velký podnik od subjektu působícího v nezis-
kové sféře. Mám teď zkušenosti z médií, kde mě ob-
čas tlačí, aby téma našeho povídání vyznělo tak, že 
opouštím tvrdý byznys proto, abych teď žila smyslupl-
ný život. Samozřejmě se na ten pocit smysluplnosti z 
práce těším, ale výhradně proto, že chci zase prožívat 
totéž, co po mnoho let své dosavadní kariéry; hledám 
tedy zpět něco, co jsem už měla. Hrozně jsem toužila 
najít uplatnění v úplně odlišné sféře. Motivem bylo  
a je - naučit se něco nového. 

Nic�prostě�není�pouze�černobílé.
Obávám se, že žijeme pod obrovským tlakem mas-
médií, v nichž je neustále skloňováno tunelování, 
podvody, zkrátka vše špatné a tedy podporován ima-
ge podnikatelů v tom smyslu, že pokud mají peníze 
a každý rok nové auto, pak určitě kradli a podváděli. 
To neznamená, že spousta jevů skutečně není odsou-
zeníhodná. Nejsem naivní, ale kdyby ve zpravodaj-
ství častěji vystupovali takoví lidé, jako například pan 
Francírek, s nímž jste vedli rozhovor v září 2009 a je-
hož přečtení každému vřele doporučuji, prezentovalo 
se také to, co se povedlo a jak se něco dělá dobře, byl 
by pohled veřejnosti pravděpodobně trochu jiný a s 
ním i celé ovzduší, celá nálada ve společnosti. Jest-
liže se takové osvěžující zprávy občas objeví, zanikají 
v převaze atraktivnějšího negativismu. To je ale prin-
cip médií všude na světě. Je odpovědností každého 
z nás nepřejímat automaticky jako pravdu vše, co 
„říkali v televizi“. Myslet není zakázáno. Bohužel, po 
mnoho generací jsme nebyli vychováváni k  analytic-
kému a samostatnému myšlení, naopak, kdo se od-
vážil, byl za něj tepán, v horším případě přímo proná-
sledován, takže se na nás nezlobím. Jen si říkám, že 
dvacet let po revoluci už je na čase se vzpamatovat. 
Každý může přispět k tomu, aby se začal svět kolem 
něj obracet k lepšímu. n

eva Pavlatová

foto: tileN vaJt
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Členové�Klubu�Neziskovky.cz�mají�
možnost�čerpat�výhody�a�slevy�u�
našich�produktů�a�také�u�našich�
smluvních�partnerů.

Členové�Klubu�Neziskovky.cz�
pravidelně�dostávají:

 elektronický Grantový kalendář (cca • 
1x za 10-14 dní)
 měsíční elektronický Zpravodaj Svět • 
neziskovek
 Klubová karta Neziskovky.cz přináší • 
tyto výhody:
 15% sleva na otevřené kurzy Nezis-• 
kovky.cz
 15% sleva na konzultace z oblasti • 
práva, účetnictví a daní
 20% sleva na inzerci na webovém • 
portálu www.neziskovky.cz, ve Zpra-
vodaji Svět neziskovek a v Granto-
vém kalendáři
 15% sleva na rešerše (finanční zdro-• 
je, informační zdroje atd.)
 20% sleva na zapůjčení techniky • 
(zpětný projektor, video, flipchart 
apod.)
 20% sleva na publikace vydané spo-• 
lečností Neziskovky.cz
 bezplatné využívání knihovny • 
monitoring médií o předplatitelské• 
 organizaci jednou ročně zdarma (na
 vyžádání) 
 slevy na produkty partnerů Klubu • 
Neziskovek.cz 

V�roce�2010�vám�přinášíme�dvě�
novinky:

V případě, že si objednáte baliček tří  
a více kurzů a jako balíček jej uhradíte, 
sleva pro vás se zvýší na 20%. Tato na-
bídka se vztahuje pouze na otevřené 
kurzy, netýká se tréninkových worksho-
pů. 

Členové klubu mohou čerpat 5% sle-
vu pro své zaměstnance na rekvalifikač-
ní kurzy Neziskovek.cz. 

Podrobnosti naleznete na www.ne-
ziskovky.cz v sekci vzdělávání – rekva-
lifikace.

Pravidla�pro�využívání�slev�
a�výhod

 • Držitelem členské karty se automaticky 
stává každý člen Klubu Neziskovky.cz.
 Členská karta je přenositelná v rámci • 
jedné organizace.
Karta je platná pro rok 2010.• 
 Prostřednictvím karty a čísla karty • 
člen Klubu uplatňuje nárok na slevy  
a výhody, jež členství poskytuje (aktu-
ální seznam viz www.neziskovky.cz).

Postup�čerpání�slev�a�výhod��
u�jejich�konkrétních�
poskytovatelů
ANAG - Odborné internetové knihku-
pectví

15% slevu•  na všechny publikace
Uplatnění slevy ve vybraných knihku-
pectvích a při objednávkách přes inter-
netové stránky www.anag.cz
BENETA.cz - Tvorba internetových apli-
kací, prezentací, e-shopů a portálů

 50% sleva•  u zřizovacího a provozní-
ho poplatku u programu WWW.BE-

NELIST.CZ + „balíček“ internetových 
stránek za 1,- Kč. U grafických změn 
sleva 15 % oproti běžné sazbě.

Objednávka na obchod@beneta.cz
CAPSA.CZ - Provozování systému pro 
správu dat a projektů

 • 40% sleva na systém pro sdílení dat 
a správu projektu 

Objednávka na capsa@capsa.cz
Digi Trade, s.r.o. – Vývoj, provoz a roz-
voj informačních systémů

 15% sleva•  na všechny otevřené kur-
zy v roce 2010 
30% sleva•  na „last minute“ kurzy

Objednávka na www.digi-trade.cz
GRADA - Nakladatelství odborné lite-
ratury 

15% slevu•  na všechny publikace
 Uplatnění slevy v sídle nakladatelství 
a na www.grada.cz
H1.cz - Konzultantská firma nabízí pora-
denství pro podnikání na internetu

 • 10% slevu lze uplatnit na veškeré se-
mináře pořádané společností H1.cz

Uplatnění slevy při registraci seminá-
ře na adrese: www.h1.cz
IGNUM s. r. o. - Poskytovatel interneto-
vého připojení. Poskytování hostingo-
vých a housingových služeb.

 35% sleva•  na roční platbu webho-
stingu dle vlastního výběru

Objednávka na www.ignum.cz
OKSystem s.r.o. - Poskytuje informační 
systémy pro státní správu a na zakázku, 
SI, školení IT, certifikované testy znalos-
tí IT, software a program pro mzdy.

 • 20% sleva z ceny licence účetního 
programu OKbase One
 30% sleva•  z ceny licence programo-
vého vybavení OKmzdy + 30% sle-
va na roční poplatky k tomuto pro-
gramu

Objednávka na okbaseone@oksystem.cz
Portál - Nakladatelství  odborné litera-
tury

 • 15% slevu na vybrané publikace
 Uplatnění slevy ve vybraných knihku-
pectvích
Syndikát novinářů – Press centrum 

 • 60% sleva na služby press centra 
Syndikátu novinářů

Výzkumy Soukup - Metodické vedení 
výzkumů, výzkumy na klíč

 Zdarma odborné konzultace do  • 
1 hodiny 
 Metodologické vedení výzkumů – • 
sleva 25 % na hodinovou sazbu 
analytika
 Provedení výzkumu „na klíč“ –•  sleva 
25 % na práci analytika

Objednávka na tsoukup@vyzkumysou-
kup.cz
Wolters Kluwer ČR, a. s. - Poskytova-
tel informací z právní, daňové, účetní, 
mzdové a pracovní oblasti 

 15% slevu•  na všechny publikace 
 Uplatnění slevy v sídle nakladatelství 

Veškeré produkty našich partnerů může-
te také objednávat prostřednictvím naší 
adresy: klub@neziskovky.cz

Nabídka slev a výhod se může v průběhu 
roku rozšiřovat. Aktuální informace jsou 
k dispozici na www.neziskovky.cz.

Výhody�členů�Klubu�Neziskovky.cz

Sleva� 15� %� na� knižní� publikace�
z� celé� produkce� nakladatelství�
pro� členy� klubu� Neziskovky.cz.�
Sleva�20�%�po�předložení�klubové�
karty�v�sídle�nakladatelství.

Posláním společnosti Wolters 
Kluwer ČR, a. s., je poskytování od-
borných, profesních informací elek-
tronickou (online služby, software)  
a tištěnou formou (časopisy, knihy)  
a s tím spojených doplňkových služeb 
(školení). V oblasti tištěné produkce 
pokrývá svou nabídkou periodických  
i neperiodických publikací oblast práv-
ní, účetní, mzdovou, daňovou, perso-
nální, oblast řízení školy a oblast bez-
pečnosti práce. 

Autoři
Našimi spolupracovníky jsou před-
ní soudci, právníci, advokáti, daňoví  
a účetní poradci a další významní pro-
fesionálové působící ve státní správě 
a samosprávě, na vysokých školách či  
v soukromé praxi.

Systém�ASPI
V oblasti elektronického publikování 
nabízí naše společnost nejrozšířenější 
právní informační systém na českém 
trhu, systém ASPI, který obsahuje právní  

předpisy, vybranou literaturu, judika-
turu, důvodové zprávy a množství vo-
litelných modulů a aplikací. Nabízí se 
v různých verzích s pravidelnou aktu-
alizací dat.

Knihy
V edičních řadách nabízíme komento-
vané i nekomentované zákony, přehle-
dy judikatury, právnické monografie  
a příručky, právnické učebnice, slovní-
ky, daňovou a účetní literaturu, prak-
tickou edici Otázky a odpovědi, eko-
nomickou literaturu, publikace pro 
podnikovou praxi, bezpečnost práce  
a speciální řadu knižních průvodců pra-
xí Meritum. 

Publikace odpovídají vždy platné-
mu právnímu stavu. Při menších změ-
nách jsou aktualizovány elektronicky 
na www.aktualizaceknih.cz a při 
zásadních změnách jsou vydávány 
znovu. 

Garancí kvality obsahu publikací 
naší ekonomické řady je jejich schvá-
lení vědeckou redakcí nakladatelství 
Wolters Kluwer ČR.

Časopisy�
Časopis UNES – účetnictví neziskové-
ho sektoru je určen všem, kteří se za-
bývají účetní, daňovou i mzdovou pro-
blematikou neziskového sektoru (více 

informací naleznete v čísle 1/2010 
Světa neziskovek).

K dalším předním titulům na trhu 
odborných periodik patří časopis Účet-
nictví v praxi (součást portálu Účetní 
kavárna), Daně a právo v praxi (sou-
část portálu Daňaři Online), Práce  
a mzda (součást portálu Mzdová praxe), 
Daňový expert, Finanční management 
a controlling v praxi, Účetnictví, daně 
a právo v zemědělství, Bezpečnost  
a hygiena práce, Řízení školy a Otázky 
a odpovědi z praxe.

Právnické veřejnosti jsou určeny ča-
sopisy Soudní judikatura z oblasti ob-
čanského, obchodního a pracovního 
práva, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu, Judikatura Evropské-
ho soudního dvora a také Právní fórum 
a časopis Jurisprudence. 

Komunitní�portály
Portály, které jsou určeny pro účetní  
(www.ucetnikavarna.cz), mzdové    
účetní (www.mzdvapraxe.cz) a vše- 
chny daňové profesionály  
(www.danarionline.cz), umožňují  
svým uživatelům nejen přístup  
k článkům, právním předpisům, ju-
dikatuře, komentářům, aktualitám  
a dalším odborným textům, ale také 

nabízejí prostředí pro jejich vlastní 
prezentaci. Uživatelé zde mají mož-
nost vyjádřit své názory prostřednic-
tvím blogů a diskusí či představit svo-
ji firmu nebo osobu prostřednictvím 
profilu v adresáři.

E-learning
Portálová služba nabízející formou 
e-learningu odborné kurzy z oblastí 
daní, personalistiky, práva, účetnictví, 
BOZP atd. Nabídku e-kurzů naleznete 
na www.aspikurzy.cz. Neziskovým 
organizacím jsou věnovány kurzy Ne-
státní neziskové organizace a daň 
z příjmů a Nestátní neziskové organi-
zace a DPH.

Sídlo�nakladatelství�včetně�
prodeje�knih:
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401
e-mail: obchod@wkcr.cz, www.wkcr.cz
Internetový obchod:  
http://obchod.wkcr.cz

Prodejna:
Odborné knihkupectví na Právnické fa-
kultě MU v Brně
Veveří 70, 611 80 Brno
tel.: 541 214 855, 603 502 808
e-mail: prodejna.brno@wkcr.cz

Představujeme�
partnera�klubu�a�jeho�služby
Wolters�Kluwer�ČR,�a.�s.
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Konstelace�systémů�jako�metoda
Konstelace (rodinné, firemní, pracovní, 
organizační...) jsou pojmem, který se 
obzvláště v posledních deseti letech 
dostává do povědomí stále širšího okru-
hu lidí. U nás v České republice to byly 
nejprve rodinné konstelace jako tech-
nika alternativní - neoficiální - nepříliš 
uznávaná odbornou (akademickou) ve-
řejností. To se v současné době mění, 
jelikož výsledky, které rodinné konstela-
ce mají, nelze jen tak přejít mávnutím 
ruky.

Jedná se o prožitkovou, nejčastě-
ji skupinovou techniku, která pomáhá 
zviditelnit dynamiku v rodinném systé-
mu. Spolu s rodinnými konstelacemi, 
jež mohou pomoci s vyřešením vzta-
hových problémů v rodině nebo třeba 
s nalezením vlastní životní cesty, se za-
čínají prosazovat i konstelace zaměřené 
na firmu, podnik nebo organizaci, tzv. 
konstelace pracovní nebo organizační. 
Vychází z teoretických základů, o něž 
se opírají rodinné konstelace, a s úspě-
chem využívají analogii mezi systémem 
rodiny na jedné straně a firmy, podniku 
nebo organizace na straně druhé. Kon-
stelace zaměřené na oblast zaměstná-
ní nebo práce mohou jít dvěma směry. 
Když se zaměříme na osobní problém 
v oblasti zaměstnání, pracujeme s tzv. 
pracovními konstelacemi. Druhou mož-
ností jsou konstelace organizační (pod-
nikové, firemní), kdy se objevují témata 
a následně zakázky související se struk-
turou a fungováním celého systému 
(čili organizace) nebo jeho části.

V rodinném systému platí určitá pra-
vidla.

Pravidlo�č.�1�–�ten,�kdo�vstoupí�do�
systému,�má�právo�do�něj�náležet
Všichni, kteří se narodili, přiženili nebo 
přivdali do rodiny, mají právo do této 
rodiny patřit. A analogicky pro systém 
firmy, podniku nebo organizace každý, 
kdo do tohoto systému vstoupí (zalo-
ží firmu, podepíše pracovní smlouvu 
apod.), má právo do něj patřit. Pokud 
se rozhodneme (vědomě či nevědomě 
– ale neoprávněně) ze systému nějaké-
ho člena vyloučit, má to často daleko-
sáhlé důsledky. V systému totiž pracuje 
jako určitý strážce dodržování pravidla 
č. 1 tzv. systémové svědomí.

Svědomí�systému
Jedná se o mechanismus, kterým sys-
tém zajistí, aby bylo dodrženo výše zmí-
něné pravidlo. 

Takže pokud například v rodinném 
systému byl vyloučen kdysi dávno 
někdo, kdo se provinil proti morálce 
nebo hodnotám, které rodina uznávala,  
a tak bylo rozhodnuto, že „tento člo-
věk k nám už nepatří“ (přestane se  
o něm mluvit nebo se o něm mluví 
špatně nebo se mu neprokazuje patřič-
ná úcta) systémové svědomí se posta-
rá o to, že na místo vyloučeného člena 
je dosazen někdo jiný, který ho zastu-

puje. Bývá to dítě, které se do systému 
narodí, a může to být o jednu nebo dvě 
generace později. S tímto člověkem  
i s rodinným systémem se pak dějí věci, 
kterým nikdo nerozumí. 

Pokud neoprávněně propustíme ně-
koho, kdo pracoval ve firmě, nebo se 
zapomene na někoho, kdo se zasloužil 
o rozkvět firmy – třeba ji založil, praco-

val v ní celý život apod., má to opět ne-
gativní dopad na další fungování buď 
určité části firmy, nebo firmy jako celku, 
a to v závislosti na tom, jak významný 
post „zapomenutý“ člen firmy zastával. 
Řešení spočívá např. v pověšení obrazu 
zakladatele firmy na čestné místo nebo 
v jiném způsobu vyzdvižení těch, kteří 
ve firmě dříve působili. Čili opět v pro-
kázání patřičné úcty těm, kteří si ji za-
slouží.

Pravidlo�č.�2�–�ten,�kdo�vstoupí�
do�systému�dříve,�má�určité�
privilegium�před�tím,�kdo�přijde�
později
V systému rodiny založí muž a žena 
na jejím začátku nový rodinný systém.  
A jsou v tomto směru na stejné – nej-
vyšší úrovni hierarchie. Pak se narodí 
děti. A ty jsou v pořadí po rodičích – 
tak, že nejstarší dítě má přednost před 
druhým, to před třetím atd. Když děti 
vyrostou a mají své děti, ty jsou opět 
v hierarchii o stupínek níž. Těm, co jsou 
v hierarchii výše, by měla být prokazo-
vána úcta těmi, jenž přišli po nich. Po-
kud se tak neděje, má to své důsledky 
- pramení z toho problémy v rodinném 
systému.

U firmy, podniku či organizace je 
to podobné. Služebně starší zaměst-

nanec má v rámci firmy o něco vyšší 
důležitost (nebo váhu) než ti, kteří při-
šli po něm. Samozřejmě je třeba brát 
v úvahu i jeho funkci a postavení ve fir-
mě, ale např. v systému oceňování za-
městnanců by mělo být zohledněno 
i to, jak dlouho ve firmě pracují. Nebo 
pokud se uvolní nějaký pracovní post,  
a ten, kdo ho měl obsadit, byl přeskočen 
někým služebně mladším nebo dokon-
ce někým úplně novým zvenku, může 
to pro chod firmy znamenat potíže  
a komplikace. Řešením potom může být 
třeba situace, že ten, kdo se neoprávně-

ně posunul ve služební hierarchii, kon-
zultuje svá rozhodnutí s tím, koho pře-
skočil, a tím mu prokazuje úctu.

Dávání�a�přijímání
V rodinném systému existují 2 základ-
ní typy „výměny energií“. První se týká 
partnerského vztahu, čili výměny na 
stejné, horizontální úrovni nebo hladi-
ně. Druhý typ se odehrává mezi rodiči  
a dětmi - je to úroveň vertikální.

Aby fungoval partnerský vztah, 
musí v tom, co si partneři navzájem dá-
vají, existovat rovnováha. Pokud jeden 
z partnerů dává málo, protože více ne-
může, je řešením to, že druhý partner 
dá o něco méně, než dosud dával. Po-
kud rovnováhu v dávání a braní v part-
nerském vztahu není možné zachovat, 
vztah se po nějaké době rozpadne.

U dávání a braní mezi rodiči a dět-
mi je to jinak. Rodiče dávají, děti berou. 
Něco mohou děti rodičům vrátit, když 
například rodiče zestárnou a potřebu-
jí, aby se o ně děti staraly. Existuje ale 
jedna věc, kterou děti od rodičů dostaly, 
a ta je tak veliká, že ji nikdy svým rodi-
čům vrátit nemohou. A tím je život. Díky 
tomu bude stále existovat mezi rodiči  
a jejich dětmi nerovnováha. Tuto nerov-
nováhu mají děti možnost vyřešit v do-
spělosti, a to v okamžiku, kdy samy mají 

děti. Pak předávají to, co dostaly, dále a 
tak to pokračuje generaci za generací.

Rovnováha mezi tím, co dáme, a tím, 
co dostaneme, musí existovat samozřej-
mě i ve firmě, podniku nebo organiza-
ci. Zde se jedná o první typ výměny, kdy 
za odevzdanou práci dostávám (nebo 
třeba nedostávám) patřičnou odměnu.

Zodpovědnost
S dáváním a braním, čili výměnou, 
v systému souvisí ještě jedna věc a tou 
je zodpovědnost. „Beru si plnou zod-
povědnost za to, co je moje. To, co 

není moje, nechám tomu, komu to 
patří“. Pokud v tom máme jasno, ať už 
ve vztazích rodinných nebo pracovních,  
a máme to vyřešené, předejdeme mno-
ha potížím, zapletením a nedorozumě-
ním.

V rodinném systému si děti velmi 
často berou věci svých rodičů za své. 
Třeba proto, že rodiče nemají sílu svoje 
věci řešit. Přesouvají to - často nevědo-
mě – na děti, které si to rády vezmou. 
Z lásky k rodičům by děti udělaly coko-
liv. Může se to týkat nevyřešených věcí 
z dětství, bývalých partnerských vztahů, 
těžkých onemocnění apod., čehokoliv, 
co patří rodičům a ne jejich dětem.

Obdobně v pracovních vztazích. 
Pokud nejsou jasně stanovené kompe-
tence a pravidla, nebo třeba i stanove-
né jsou, ale pracovník se v jejich rámci  
nepohybuje, pokud svoje kompetence 
překračuje, nebo naopak přenechává 
své věci nadřízeným, kolegům či podří-
zeným, dochází na jedné straně k přetí-
žení, přepracování, syndromu vyhoření 
apod., na straně druhé k frustraci, ztrátě 
motivace a to vše se ve výsledku odráží 
ve výsledcích firmy. n

iNg. toMáŠ doleJŠ, ProJektový MaNager  
a suPervizor, Městská cHarita Plzeň

ilustračNí foto: arcHiv redakce

Analogie�mezi�
systémem�rodiny�a�firmy
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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ: KLUB NEZISKOVKY.CZ 
leden – prosinec 2010 
 
 
 
 
ÚDAJE O PŘEDPLATITELI (vyplňte prosím všechny údaje) 

 
Název organizace:  
 
Právní forma:  
 
Ulice:  
 
PSČ:  

 
Obec: 

 
E-mail:  

 
IČ:  

 
DIČ:  

 
Telefon:  

 
Fax:  

 
Číslo účtu plátce:  
 
Jméno kontaktní osoby:  

 

OBJEDNÁVÁM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 

Označení dodávky Jednotková cena Variabilní 
symbol 

Členství v Klubu Neziskovky.cz 
Balíček výhod pro členy Klubu, jehož součástí je pravidelná 
rozesílka Grantového kalendáře, čerpání slev na kurzy a 
konzultace, na inzerci na www.neziskovky.cz a také na 
produkty partnerů Klubu. 

1665 Kč 
1 386,55 Kč + 20 % DPH 2010 

 

Platbu prosím zašlete na účet číslo 204207265/0300, ČSOB a.s., variabilní symbol 2010. 

Na základě objednávky a provedené platby vám vystavíme fakturu.  
Doklad o zaplacení přiložte k této objednávce a zašlete je prosím na adresu  
Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 nebo faxujte na číslo 224 239 875. 

Více informací získáte na: www.neziskovky.cz, e-mailu: neziskovky@neziskovky.cz nebo na tel.: 224 239 876. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Neziskovky.cz, o.p.s., zapsaná do rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O., vložka 121, dne 22. 4. 1999, IČ: 25 75 68 00 

Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, Praha 1, 110 00,  
tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875, www.neziskovky.cz
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Uzávěrka zpravodaje  

vždy 20. dne v měsíci

Vychází 1. středu v měsíci
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číslo 2/2010, únor

Zpravodaj Svět neziskovek (ani žádná 
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1/1 
190× 272  mm 
6500 Kč

1/2
190 × 134 mm na šířku
93 × 272 mm na výšku 
4500 Kč

1/3 
190 × 88   mm
3000 Kč

1/4 
93 × 134 mm
2200 Kč

1/6
93 × 88 mm 
1500 Kč

Ceník 
inzerce

PODKLADY K INZERCI: Inzerce se přijímá v elektronické podobě v následujících formátech: Adobe PDF, 
Illustrator EPS/AI do verze CS3 – písma převedená do křivek; TIFF v rozlišení nejméně 150dpi při 100% 
velikosti (platí i pro rastrové obrázky vložené do souborů PDF/EPS/AI). V případě nedodržení technických 
požadavků redakce neručí za barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu.

INZERCE ZHOTOVENÁ REDAKCÍ: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové 
podklady, loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování.

Na veškerou placenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy Klubu Neziskovky.cz ve výši 20  %.
DALšÍ INFORMACE: Roman Anděl. Tel.: 224 239 876, Fax: 224 239 875 E-mail: andel@neziskovky.cz

knihy
Masová�média
JaN Jirák, 
BarBara köPPlová 
(Nakladatelství Portál)
Autoři se značnou te-

oretickou i praktickou zkušeností v ob-
lasti fungování médií v České republice 
nabízejí podrobné uvedení do studia 
médií z hlediska sociálně-vědní disci-
plíny mediální studia. Jejich ústředním 
zájmem je mediální komunikace jako 
obecný pojem, který zahrnuje institu-
cionalizovanou symbolickou interakci 

a složky, které 
se na ní podíle-
jí, tedy média, 
publikum, spo-
lečenský kon-
text. Jde o po-
hled, který bere 
v úvahu histo-
rii i současnost 
mediální scény 

i mediálních studií u nás. Výklad je do-
plněn řadou příkladů z ČR i zahraničí. 
Kniha je určena především studentům 
sociálních věd, odborníkům v těchto 
oblastech, pracovníkům médií, marke-
tingu a reklamy, pedagogům a sociál-
ním psychologům.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací: www.neziskovky.cz.

Sociální�služby��
a�příspěvek�na�péči�2009/2010
Judr. JarMila králová, Judr. eva 
rážová (Nakladatelství aNag)
Publikace určená odborným pracov-
níkům i široké veřejnosti seznamuje  
s právní úpravou oblasti sociálních slu-
žeb a příspěvku na péči. Toto přepraco-
vané a aktualizované vydání zachycuje 
všechny změny, které přinesla novela 
zákona o sociálních službách s účin-
ností od 1. 8. 2008, včetně změn práv-
ní úpravy v podmínkách nároku na pří-
spěvek na péči účinných od 1. 1. 2010. 
Hlavním cílem sociálních služeb je za-
bezpečit potřebnou pomoc osobám  
v nepříznivé sociální situaci, do které 
se dostaly například z důvodu vysoké-
ho věku, nepříznivého zdravotního sta-

vu nebo pro krizovou sociální situaci. 
Podrobně seznamuje s právní úpravou  
a zaměřuje se zejména na podmínky 
nároku a výplaty příspěvku na péči jako 

nové peněžní 
dávky určené 
k zajištění po-
třebné pomoci 
a na podmínky 
poskytování so-
ciálních služeb. 
Formou komen-
táře právních 
předpisů se za-

měřením na otázky z praxe jsou popsá-
ny jednotlivé druhy sociálních služeb  
a vysvětlena pravidla pro jejich posky-
tování, zejména uzavírání smlouvy o po-
skytnutí sociální služby mezi poskyto-
vatelem a klientem, stanovení úhrady, 
získání registrace poskytovatelů služeb 
a provádění inspekce sociálních služeb 
včetně kontroly jejich kvality. 
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací: www.neziskovky.cz.

70�tipů�pro�hodnocení�pracovníků
diaNe artHur (Nakladatelství grada)
Vedoucí pracovníci v příručce naleznou 
jasné a užitečné rady a návody, jak hod-
notit své podřízené pracovníky s potřeb-
nou jistotou a obratností. Dozvíte se, 
jak připravit a vést hodnotící pohovory, 

jak posuzovat 
předchozí výko-
ny zaměstnan-
ců všech výkon-
nostních úrovní, 
jak hodnotit je-
jich úspěšnost 
při plnění dříve 
zadaných cílů, 
jak pomáhat při 

vytyčování úkolů nových či jak pomoci 
v úsilí o realizaci plánů kariérního rozvo-
je. Pravidelné a dobře prováděné hod-
nocení je podmínkou dobrého výkonu, 
umožňuje výkon podřízených sledovat 
a nalézat cesty k jeho zvyšování, pro 
pracovníky je pak pravidelné hodnoce-
ní velmi motivující a představuje pro ně 
cennou zpětnou vazbu, díky níž zjistí, 

jak je hodnocen jejich současný výkon 
a chování. Knížka kromě mnoha užiteč-
ných tipů obsahuje vzorové dialogy, frá-
ze a dokumenty.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací: www.neziskovky.cz.

Náhrada�mzdy�zaměstnance�po�
dobu�prvních�dvou�týdnů�nemoci
2.,�aktualizované�a�rozšířené�
vydání�pro�rok�2010
BořivoJ ŠuBrt (Nakladatelství Wolters 
kluWer čr)
Publikace podává komplexní výklad 
poskytování náhrady mzdy, platu, re-
spektive i odměny z dohody o pracov-
ní činnosti zaměstnancům zaměstna-
vatelem. Jde o novou právní úpravu  
v zákoníku práce, která souvisí s účin-

ností nového 
zákona o nemo-
cenském pojiš- 
tění od 1. 1. 
2009. Výklad ji 
dává do souvis-
lostí s dalšími 
ustanoveními 
zákoníku práce 
i zákona o ne-

mocenském pojištění, respektive dal-
ších právních předpisů. Mimo jiné se 
věnuje též problematice pracovní doby 
a zjišťování průměrného výdělku, což  
s věcí velmi souvisí, a to i s ohledem 
na zvláštní daňový režim této náhra-
dy mzdy. Autor se nevyhýbá ani pro-
blémovým otázkám, například srá- 
žek z dávek nemocenského pojiště-
ní. Text je obohacen mnoha příklady. 

Druhé vydání pro rok 2010 pocho-
pitelně zapracovává změny výpočtů 
náhrady mzdy pro tento rok a je roz-
šířeno na základě prvních zkušeností  
a častých dotazů. 
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací: www.neziskovky.cz.

Na tuto publikaci lze též uplatnit sle-
vu 20 %, a to po předložení klubové 
karty v sídle nakladatelství: U Nákla-
dového nádraží 6, 130 00 Praha 3.


