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Změna změny
V minulém vydání zpravodaje Svět ne-
ziskovek jsme na tomto místě uvedli 
anonci na článek, v němž jste se dozvě-
děli novinky ohledně nového zákona, 
který s účinností od 1. července upra-
vuje elektronické úkony a autorizované 
konverze dokumentů. Text obsahoval 
chybnou informaci, týkající se povinnos-
ti zřízení datových schránek pro nezisko-
vé organizace.

Podrobnosti na str. 10 

Manažer neziskové organizace
Neziskovky.cz vyhlašují již počtvrté re-
kvalifikační kurz odborného manažer-
ského vzdělávaní, který začne v říjnu 
2009. Vzdělávací program rekvalifikač-
ního kurzu Manažer neziskové organiza-
ce byl sestaven tak, aby pokryl co nejšir-
ší spektrum odborných manažerských 
dovedností s přihlédnutím ke specific-
kým potřebám organizací.

Více na str. 3 

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Ústav pro informace 
ve vzdělání před ně-
kolika měsíci oznámil, 
že počet absolventů 
českých vysokých 
škol se od roku 2001 
zdvojnásobil. To, co 
se jeví jako nanejvýš 

pozitivní zpráva, však není v porovnání 
se světem příliš růžové. I přes masivní 
nárůst počtu vysokoškolsky vzděla-
ných lidí jich máme totiž stále výrazně 
méně, než činí průměr v zemích OECD. 
Zatímco v nich představuje průměr 
26 procent, v Česku tvořil podíl vyso-
koškoláků v loňském roce pouhých 
14 procent.

Přesto nejsem – pokud jde o úro-
veň vzdělání lidí v Česku –skeptický. 
Čísla sice rostou pomalu, ale rostou. 
A kvalitní vzdělání je v naší společnosti 
vnímáno jako důležitá vizitka člověka, 
který má ambice prosadit se ve svém 
oboru a dále v něm růst. Také nezisko-
vý sektor už dávno přestal být odrazem 
snahy skupin nadšenců změnit svět. 
Z vlastní zkušenosti vím, že většina 
neziskových organizací jsou profe-
sionálně vedenými podniky s přesnými 
pravidly, která se téměř neliší od firem 
v businessu. Ve vedení stojí lidé, kteří 
do svých pozic nenastoupili shodou 
okolností, ale s přesným zadáním 
a cíly. Disponující potřebným vzdělá-
ním a orientují se v problematice, která 
jim byla svěřena.

Zajímavý tak může být rozhovor 
Marka Šedivého s ředitelkou Centra 
managementu neziskových organizací, 
z něhož vyplývá, že i v USA roste počet 
akademicky vzdělaných lidí ve vedení 
NGO´s. Také personalistka Mgr. Zuza-
na Richterová ve svém příspěvku hovo-
ří o cíleném vzdělávání zaměstnanců.

Pokud byste si ovšem při čtení Světa 
neziskovek chtěli od tématu vzdělávání 
odpočinout, můžete se zaměřit třeba 
na informace z konference o evrop-
ských neziskovkách nebo na anketu 
o veřejných sbírkách.

Přeji vám příjemné čtení.

ROMAN ANDĚL

PROVOZNÍ ŘEDITEL

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Dárcovství s velkou tradicí
Ředitelka Centra managementu neziskových organizací 
na University of St. Thomas v Minneapolis v Minnesotě 
Ann Johnson má více než třicetileté zkušenosti se řízením 
a vedením neziskových organizací. Byla ředitelkou několika 
organizací, které působily v oblasti péče o zdraví, vzdělávání, 
advokacie a institucionálního rozvoje neziskových organizací. 
Její specializací je vzdělávání zaměstnanců a kariérní růst.

„Podle výzkumů má u nás veřejnost obecně vysokou míru 
důvěry ve vztahu k neziskovým organizacím. Vyšší než 
ke komerčním společnostem. Veřejnost vůbec důvěřuje 
nejvíce malým soukromým firmám, pak neziskovkám, 
a korporátnímu sektoru důvěřují lidé nejméně. Obecně ale 
roste tlak na transparentnost. I současná situace vyžaduje, 
aby neziskové organizace byly ještě více průhledné.“ říká 
Ann Johnson o situaci v USA.

Klub 
Neziskovky.cz

Nabídka výhod, produktů a služeb
www.neziskovky.cz

Personální management v nezisko-
vých organizacích má často tendenci 
stavět se v jejím celkovém řízení do 
pozice, která hraje jen okrajovou roli 
a stojí spíše v pozadí. Každý, kdo se 
ale na chodu společnosti podílí a vě-
nuje ji svou energii a úsilí, což mnohdy 
vyžaduje i obrovské časové vytížení, 
má právo očekávat kvalitní a cílenou 
péči, kterou mu jeho zaměstnavatel 
bude věnovat. Investice do lidským 
zdrojů, toho nejcennějšího v každé or-
ganizaci, se podceňovat nevyplácí. 

Co je personální management?
Jednoduše se může říci řízení lidských 
zdrojů. Znamená to tedy starat se o své 
zaměstnance, věnovat jim patřičnou 
pozornost, a především si být maximál-
ně vědomi toho, že to jsou právě oni, 

díky nimž se společnosti daří dosahovat 
svých cílů, což ovšem nemusí být vždy 
samozřejmostí. V personalistice se roz-
lišují dva pohledy. Jedná se o měkkou 
a tvrdou podobu řízení lidských zdrojů. 
Jak už samotné názvy napovídají, tvr-
dá podoba klade důraz na kvantitativní, 
praktické a strategické stránky řízení lidí. 
Zaměřuje se na potřebu řídit lidi takovým 
způsobem, který se od nich snaží získat 
přidanou hodnotu a tak dosáhnout kon-
kurenční výhody. Považuje lidi za kapitál. 
Měkká podoba se naopak zaměřuje na 
komunikaci, motivování a vedení. Vidí 
v lidech spíše prostředky než předměty. 
Zdůrazňuje potřebu získat oddanost pra-
covníků prostřednictvím jejich zapojení 
do rozhodování a spoluodpovědnosti.

Najdete na str. 9 

Personální management 
v neziskových organizacích

„Květen byl pro mě opět měsícem, kdy 
se postupně bořily mé předsudky o tom, 
že oblast získávání peněz pro neziskovou 
organizaci se nedá mezi USA a Českem 
srovnávat,“ vypráví. „Správnější by bylo 
říkat mezi Minnesotou a Českem, proto-
že mezi jednotlivými státy jsou výrazné 
rozdíly. Minnesota je v individuálním dár-
covství a filantropii hodně na špičce.

Možná tím největším překvapením 
byl pro mě fakt, že slovo fundraising se 

tu používá daleko méně než u nás. Člo-
věku, který má na starosti získávání pe-
něz, se neříká fundraiser, ale rozvojový 
pracovník (development person).“

Ze školení pro fundraisery pak získal 
zkušenosti, o které se s vámi také podě-
lí. A dále se dozvíte, jakým způsobem je 
v USA možné založit neziskovou orga-
nizaci, jaké mají tyto organizace právní 
normy a systém financování.

Vše na str. 4 

Zahraniční okénko
Již podruhé vás pozdraví z Minnesoty ředitel organizace Neziskovky.cz Marek 
Šedivý, který vám přináší další zajímavosti ze svého pobytu.
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16.6.2009 Fundraisingový plán 
aneb Základy fundraisingu – MgA. 
Irena Swiecicki (NOVINKA)
Workshop s mottem „Jsem tím, kým 
jsem dnes, díky rozhodnutím, která jsem 
učinil včera“ vás seznámí s dostupný-
mi finančními zdroji v ČR a technikami, 
jak jejich přísun do vaší organizace plá-
novat. Zjistíte, jak zadat pracovní kroky 
vašemu fundraiserovi/ce a dozvíte se, 
jak vytvořit Bostonskou matici – analýzu 
fundraisingu ve vaší organizaci. Vytvořte 
si akční plán jednotlivých kroků fundrai-
singu na následující rok. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4001.html

17.6.2009 Jaké jsou mé 
kompetence a jak se dál profesně 
a osobnostně rozvíjet? – M.A. 
Jana Tikalová (NOVINKA)
Pomocí metody zapojení všech, indi-
viduální práce a práce ve skupinkách, 
diskuse, vyzkoušení modelové situace 
a studiem teorie vám lektorka pomůže 
uchopit vaši roli a pozici v organizaci 
a ujasnit si osobní cíle, očekávání a mo-
tivaci. Zanalyzujete vlastní kompetence 
a vypracujete svůj self-assessment (se-
behodnocení) a seznámíte se s mode-
lem „work-life-balance“ (rovnováha mezi 
pracovním a osobním životem), který je 
prevencí syndromu vyhoření. Bližší infor-
mace: http://www.neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4064.html

23.6.2009 Vytvořte si pracovní 
náplň vašich dvou klíčových 
pracovníků! – MgA. Irena 
Swiecicki (NOVINKA)
Tréninkový workshop určený především 
pro manažery/ky a ředitele/ky vám 
pomůže seznámit se s teorií produkto-
vého řízení a na jejím základě sestavit 
pracovní náplň vašich dvou klíčových 
podřízených. Teorie nabídne produkto-
vé a procesní řízení – způsob formulace 
pracovních náplní. Budete samostatně 
pracovat na dvou pracovních náplních 
a z práce ve dvojici získáte zpětnou vaz-
bu. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/3987.html

23.6.2009 STEEP analýza pro váš 
strategický plán ihned k využití – 
MgA. Irena Swiecicki (NOVINKA)
Tréninkový workshop určený stejně tak 
pro manažery/ky a ředitele/ky jako pro 
fundraisery/ky a finanční manažery/
ky vám pomůže analyzovat současnou 
situaci organizace, abyste tuto analýzu 
mohli ihned zařadit do vašeho strate-
gického plánu. Víte, co vás obklopuje 
a jaký to má na vás vliv? Co z jednotli-
vých STEEP analýz můžete vyvodit pro 
strategický rozvoj vaší organizace? Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/

vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3988.html

24.6.2009 Vnitřní účetní směrnice 
– Karel Malý
Seminář, který se koná v Ostravě, sezná-
mí účastníky s náplní a se sestavováním 
účetních směrnic, s koloběhem a archi-
vací dokladů v souvislosti s přípravou 
účetní uzávěrky a jejím provedením. Bliž-
ší informace: http://www.neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/3992.html

25.-26.6.2009 Tvorba, řízení 
a hodnocení projektů, včetně SF 
EU – MgA. Irena Swiecicki
Víte, co pro vaši organizaci znamená 
projekt a jeho zákonitosti? Jak projekt 
zařadit do celkové fundraisingové strate-
gie organizace? Jak vytvořit projekt, kte-
rý vaší organizaci může posunout? Kde 
všude můžete žádat o finanční podporu 
prostřednictvím projektů? Seznamte se 
s formuláři žádostí na strukturální fondy 
EU a naučte se je vyplnit a definovat vý-
stupy tak, aby byly měřitelné a daly se 
evaluovat. Během dvoudenního seminá-
ře s workshopem získáte přehled o pro-
jektovém řízení od A až do Z a vytvoříte 
si vlastní projektovou žádost, kterou si 
odnesete jako vzor domů. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/3699.html

29.6.2009 Marketing pro neziskovky 
– Bc. Zdenka Nosková (NOVINKA)
Objevte přitažlivost a účelnost marketin-
gu a jeho důležitost pro správné a zdravé 
fungování vaší organizace. Můžete posí-
lit dovednosti v oblasti marketingu (tvor-
ba marketingové strategie, plánu a mar-
ketingového mixu), naučit se efektivně 
využívat zdroje v organizaci a motivo-
vat spolupracovníky k marketingovému 
myšlení. Poté budete moci zajistit zdroj 
financí nezávislý na dotacích a grantech 
a zvýšit finanční příjmy organizace pro-
střednictvím prodeje produktů a služeb. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4043.html

2.-3.7.2009 Facilitace aneb efektivní 
vedení porad, schůzí a skupinových 
jednání – Mgr. Petr Vrzáček
Cílem kurzu je předat účastníkům facili-
tační dovednosti potřebné pro efektivní 
vedení porad, složitých jednání a časově 
omezených setkání. Doba jednostran-
ně přijatelných řešení problémů je pryč. 
Budoucí řešení se budou rodit na setká-
ních zástupců zainteresovaných skupin, 
která budou facilitována. Můžete se nau-
čit kvalitně připravit facilitované setkání 
a sami ho vést. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3680.html 

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na červen-červenec

PAVILONY A a E, SMETANOVY SADY | Wolkerova 17, Olomouc

VELETRH POMŮCEK A SLUŽEB PRO HANDICAPOVANÉ
KONFERENCE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

HANDICAPIÁDA / DOPROVODNÝ  PROGRAM
pořádané s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce

www.flora-ol.cz

VIVAT VITA
25. ROČNÍK FESTIVALU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PÍSNIČKÁŘŮ

19. 21. 6. 2009
KD SIDIA OLOMOUC 
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, PAVILON E

18.–20. 6. 2009

placená inzerce

kurzy
otevřené

Žiju stejně jako ty
Kdy: 5.–6.6.2009
Kde: Centrální park Praha 4 – Pankác
Pořadatel: Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením

Netradiční festival bez bariér a hra-
nic vás pobaví, zaujme a přivede na jiné 
myšlenky. Lidé se zdravotním postiže-
ním totiž dokáží daleko víc, než si dove-
dete představit. Na akci vystoupí Lenka 
Dusilová, Tam-Tam Orchestra,  Tereza 
Černochová, Ondřej Ruml a další ve spo-
lečnosti handicapovaných umělců. Další 
informace na www.zijustejnejakoty.cz.

Den Dětského úsměvu
Kdy: 13.6.2009 od 13.00 do 17.00
Kde: hlavní třída v Kladně
Pořadatel: Dobrovolnické centrum Klad-
no, o.s.

Pro děti budou připraveny různé 
atrakce a soutěžní stanoviště. Všichni 
si mohou zkusit malování na tělo, pro-
hlédnout si vozidlo a vybavení Báňské 
záchranné služby a zhlédnout vystou-
pení břišní tanečnice. Více informací na 
www.dckladno.estranky.cz, nebo na te-
lefonu 774 333 208.

II. pálavský koloběh
Kdy: 13.6.2009
Kde: Pálava
Pořadatel: Instruktoři Brno

Závod trojic na dvou kolech z Pálavy 

do Brna, přičemž alespoň jeden z trojice 
musí být žena. Více informací na http://
kolobeh.instruktori.cz.

Česko-německá konference 
v Královském hvozdu na Šumavě
Kdy: 17.6.2009 od 14.00
Kde: Setkávací centrum Nýrsko
Pořadatel: Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy

Přeshraniční akční sdružení Králov-
ský hvozd srdečně zve všechny zájemce 
o přeshraniční spolupráci na Šumavě na 
česko-německou konferenci. Informace si 
prohlédněte v pozvánce s programem na 
www.spov-pk.cz/dokumenty/pozvanka 
program_final.pdf. Informace o aktivitách 
Královského hvozdu naleznete na www.
ekoregion-uhlava.cz.

Den otevřených dveří
Kdy: 18.6.2009 od 10.00 do 17.00
Kde: Vratislavova 12, Praha 2
Pořadatel: Agentura profesního pora-
denství pro neslyšící, o.s.

Vyzkoušíte si on-line tlumočnické 
služby a naučíte se základní fráze ve 
znakovém jazyce. Od 18 hodin je připra-
vené překvapení ve spolupráci s Taneč-
ní školou SALSA-CLUB.cz. Podrobnosti 
najdete na www.appn.cz.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A DALŠÍ AKCE NAJDETE 
V KALENDÁŘI AKCÍ NA HTTP://NEZISKOVKY.CZ/
CZ/FAKTA/KALENDAR-AKCI/ 

kalendář akcí
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Jsme tu pro vás!

15.6.2009 Bristol-Myers Squibb Foundation
Výzva k předkládání návrhů zaměřených na řešení 
nerovného přístupu v léčbě rakoviny ve střední 
a východní Evropě
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2535
Kontaktní osoba: Patricia Doykos 
Kontakt: patricia.doykos@bms.com; http://www.
bms.com/foundation (www)
Adresa: Rt. 206 & Province Line Rd , NJ 08536 
Princeton, USA

22.6.2009 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
kultury a památkové péče
Obnova památkově chráněných území 2009
Působnost programu: Vysočina
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2537
Kontaktní osoba: Jana Zadražilová 
Kontakt: 564 602 357; zadrazilova.j@kr-vysocina.cz
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

30.6.2009 Nadace Vodafone
Vpohybu – Mladí lidé a komunita
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1797
Kontaktní osoba: Michaela Slipčenková 
Kontakt: 776 971 677; info@nadacevodafone.cz; 
Michaela.Slipcenkova-ext@vodafone.com
Adresa: Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

30.6.2009 Nadační fond J&T
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1773
Kontaktní osoba: Sylva Mejstříková 
Kontakt: 221 710 374; 221 710 330 (fax)
Adresa: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8

30.6.2009 Nadace Preciosa
Výběrové řízení Nadace PRECIOSA pro rok 2009
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2532
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Schötta 
Kontakt: info@nadace.preciosa.cz; 483 365 608 
(fax); 483 365 111; 488 115 609 (fax); 488 115 111
Adresa: Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

1.7.2009 Fulbrightova komise
Stipendijní program Huberta Humphreyho
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2536 
Kontakt: fulbright@fulbright.cz; 222 729 868 (fax); 
222 729 987; 222 718 452
Adresa: Táboritská 23, 130 87 Praha 3

průběžná uzávěrka Nadace Dětský mozek
Projekt Autismus
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=188
Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková 
Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detsky-
mozek.cz
Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2

průběžná uzávěrka Nadace Hanuše Goldscheide-
ra pro rozvoj golfu 
Granty a finanční příspěvky Nadace Hanuše Gold-
scheidera 
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=965
Kontaktní osoba: JUDr. Luděk Eremiáš 
Kontakt: 257 321 177; 257 319 212 (fax); office@
nhg.cz
Adresa: Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5

průběžná uzávěrka Siemens, s. r. o.
Siemens – Fond pomoci
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1171 
Kontakt: 233 033 777; fondpomoci.cz@siemens.
com
Adresa: Evropská 33a, 160 00 Praha 6

průběžná uzávěrka Nadace Divoké husy
Benefice s Divokými husami
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1179
Kontaktní osoba: Věra Valentová 
Kontakt: nadace@divokehusy.cz; 739 244 696
Adresa: Domažlická 15, 130 00 Praha 3

průběžná uzávěrka Nadace „Nadání Josefa, Ma-
rie a Zdeňky Hlávkových“
Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a umě-
leckou činnost
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=215
Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc. 
Kontakt: 224 947 691; 224 947 690 (fax); jose-
fhlavka@volny.cz
Adresa: Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka Linhartova nadace
Nadační příspěvky Linhartovy nadace
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1252 
Kontakt: linhartova.nadace@roxy.cz; 224 828 285; 
224 826 363 (fax)
Adresa: Dlouhá 33, 110 00 Praha 1

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Vzdělávání bylo připraveno tak, aby 
účastníkům přineslo maximum informa-
cí. Zahrnovalo tedy komplexní přehled v 
oblasti řízení organizace, zlepšení mana-
žerských schopností a dovedností, efek-
tivnější vedení a řízení organizace. Důle-
žitou složkou bylo také získání nových 
kontaktů, předání osobních zkušeností 
ze strany lektorů i samotných účastníků 
a nezbytné vzájemné podpory v jejich 
náročné práci.

Jak se nám to společně podařilo je 
patrné ze zpětných hodnocení. Velice si 
vážíme všech postřehů. 

Zpětné vazby:
„Děkuji za úžasné lektory a profesio-

nální informace.“
„Kurz byl celkově dobře uspořádán.“
„Pochvala – výběru lektorů, velmi pro-

fesionální, výběr témat, inspirativní, mo-
tivující, šok z toho, co ještě v organizaci 
chybí.“

„Byl je spokojen se vším – organizač-
ně, lektorsky. Výjimečný kurz, výjimečná 
společnost účastníků i lektorů. Omlou-
vám se, nemám nic negativního.“

„Kurz doporučuji, moc se mi líbil. Vý-
borný kolektiv – přednášejících i stu-
dentů.“

„Absolvování rekvalifikačního kurzu 
mi toho dalo hodně. Velmi oceňuji vy-
nikající lektory/lektorky a také skvělou 
organizaci celého kurzu. Největším pří-
nosem pro mě bylo každoměsíční vy-
trhnutí z operativy a možnost zamyslet 

se nad svou prací a pozicí v širších sou-
vislostech a spolu s množstvím dalších 
lidí, kteří řeší podobné, ne-li stejné rado-
sti a strasti. Tento aspekt jsme původně 
neočekávala, o to více a o to příjemněji 
mě překvapil.“

Podněty a náměty:
Materiály v digitální podobě • – počí-

táme s tím v dalších rekvalifikačních kur-
zech.

Ovoce na občerstvení • – rádi vám vy-
hovíme

Menší časovou náročnost•  – ano, 
kurz je programově náročný. Věříme, že 
kvalita vyrovná nároky na čas.

Více komunikace s vedoucí kurzu•  – 
komunikace je většinou vedena e-mailo-
vou poštou a kdykoliv lze využít spojení 
na mobilní telefon.

Rozvržení modulů na kratší časové • 
úseky – některé moduly není ideální dě-
lit pro navazující tok informací a zážitků. 

Fotodokumentaci flipchartových • 
papírů – budeme poskytovat vždy, kdy 
to bude možné.

Kontrolu podepisování účastníků do • 
prezenčních archů – již provádíme.

Ráda bych vám, kteří jste po celých 
devět měsíců tvrdě pracovali na svém 
osobnostním rozvoji, poděkovala a po-
přála hodně úspěchů a sil při řízení ne-
ziskových organizací.

TEXT: HANA PRCHALOVÁ

Řady manažerů neziskových 
organizací se opět rozrostly
Dne 6. 5. 2009 proběhly zkoušky a obhajoby 
závěrečných prací absolventů rekvalifikačního 
kurzu Manažer neziskové organizace poskytující 
sociální služby. 

Neziskovky.cz vyhlašují již počtvrté 
rekvalifikační kurz odborného 
manažerského vzdělávaní, který začne 
v říjnu 2009. Vzdělávací program 
rekvalifikačního kurzu Manažer 
neziskové organizace byl sestaven 
tak, aby pokryl co nejširší spektrum 
odborných manažerských dovedností 
s přihlédnutím ke specifickým potřebám 
organizací.
Zájemci absolvují jednodenní až tříden-
ní semináře zaměřené na strategické ří-
zení organizace v alternaci se standardy 
kvality sociální péče (podle zaměření ne-
ziskové organizace), projektové řízení, fi-
nanční řízení, marketingové řízení a PR, 
právní aspekty fungování neziskové or-
ganizace, dále na efektivní manažerskou 
komunikaci a vedení lidí, efektivní roz-
hodování a řízení změn, řízení lidských 
zdrojů, řízení času a zvládání stresu v 
činnosti manažera. Na závěr manažer 
obhájí případovou studii, kterou v písem-
né formě vypracuje přímo na míru své 
neziskové organizace. Závěrečná zkouš-
ka proběhne v červnu 2010 a absolvent 

získá osvědčení o rekvalifikaci. 
Vyškolení manažera představuje pře-

devším výchozí etapu nastartování pro-
cesu sebezdokonalování. Přínosem kur-
zu je získání a prohloubení odborných 
manažerských dovedností, dále výmě-
na know-how účastníků kurzu, možnost 
diskutovat a sdílet zkušenosti s kolegy 
z neziskových organizací

Rekvalifikační kurz Manažer nezisko-
vé organizace proběhne v prostorách 
České zemědělské univerzity v Praze, 
která v rámci spolupráce poskytuje pro-
story, veškeré technické a organizační 
zázemí účastníkům i lektorům. Výhodou 
pro mimopražské zájemce o absolvová-
ní kurzu je možnost rezervace ubytování 
přímo v areálu ČZU.

Uzávěrka přihlášek: 1. října 2009
Bližší informace o podávání přihlášek, 
podmínkách účasti a konkrétního pro-
gramu zájemci naleznou na www.nezis-
kovky.cz 

Kurz je akreditován Ministerstvem 
práce, školství a tělovýchovy a Minister-
stvem práce a sociálních věcí. 

Manažer neziskové organizace

slov
níček Na závěr rekvalifikačních 

kurzů zaměřených na 
vzdělávání manažerů neziskových or-
ganizací píší účastníci případovou stu-
dii. Její vypracování a následná prezen-
tace v průběhu závěrečných zkoušek je 
jednou z podmínek dosažení osvědčení 
o rekvalifikaci. Studie začíná výběrem 
a charakteristikou konkrétní výchozí si-
tuace v neziskové organizaci, popisem 
řídících procesů. Autor poté navrhne ře-
šení – postup, metody zavádění změn, 
kritéria hodnocení, cílový stav i zpět-
nou vazbu. Ve studii popíše realizované 

změny a konkrétní dosažené výstupy. 
Nezanedbatelnou částí práce je hod-
nocení dopadu realizovaných změn na 
klienta. Jedná se o kvantitativní i kvali-
tativní odhad dopadu vnitroorganizač-
ních změn na poskytované služby. 

Případovou studii si účastník může 
připravovat v průběhu celého kurzu, za-
pracovávat do ní nově získané znalosti 
na základě absolvovaných vzdělávacích 
modulů. Případová studie se často stává 
hodnotným pracovním materiálem a je 
prakticky využita samotným autorem při 
vedení organizace. 

Případová studie

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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Zahraniční okénko
MAREK ŠEDIVÝ, MINNESOTA, USA 
PRACOVNÍ POBYT V RÁMCI FULBRIGHT-MASARYKOVA STIPENDIA 
20. KVĚTNA 2009

po
radna
Pravděpodobný 
či skutečný výdělek
Pracovnice byla uvolněna pro výkon 
účetní v odborové organizaci (mimo-
evidenční stav). Po ukončení činnosti 
v odborech se vrátila zpátky ke svému 
zaměstnavateli a následně ukončila 
pracovní poměr dohodou. Mzdu, kte-
rou zaměstnavatel vyplácel, refundo-
vala odborová organizace. Pracovnici 
zaměstnavatel pro úřad práce potvrdil 
pravděpodobný výdělek, nikoliv výdě-
lek skutečný vyplacený z prostředků 
odborů. Pracovnice trvá na tom, že 
pracovala, i když pro jinou organizaci, 
a chce potvrdit skutečný příjem. Rov-
něž se dotazoval úřad práce, proč jme-
nované nebyl potvrzen skutečný vý-
dělek. Prosím o radu, jaký výdělek v 
tomto případě potvrdit?

Odpověď:
Podle § 313 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZP), zaměstnavatel 
vystavuje zaměstnankyni při skončení 
pracovního poměru potvrzení, v němž 
kromě jiných údajů uvádí i údaj o výši 
průměrného výdělku. Průměrný výdě-
lek pak určuje podle § 351 až § 362 
ZP, čili standardním způsobem. Po-
kud byla zaměstnankyně ze zaměst-

nání uvolněna pro výkon jiné činnosti 
v odborové organizaci, šlo z hlediska 
zaměstnavatele a výkonu práce pro to-
hoto zaměstnavatele o překážku v prá-
ci, přičemž zaměstnankyni byla posky-
tována náhrada mzdy a nikoliv mzda 
(pro zaměstnavatele nevykonávala prá-
ci). Podle § 355 ZP pak jednoznačně 
platí, že jestliže zaměstnanec v rozhod-
ném období neodpracoval alespoň 21 
dnů, použije se pravděpodobný výdě-
lek. Pravděpodobný výdělek zjistí za-

městnavatel z hrubé mzdy nebo platu, 
které zaměstnanec dosáhl od počátku 
rozhodného období, popřípadě z hrubé 
mzdy nebo platu, které by zřejmě do-
sáhl, pokud v rozhodném období pra-
coval pro zaměstnavatele. Přitom se 
přihlédne zejména k obvyklé výši jed-
notlivých složek mzdy nebo platu za-
městnance nebo ke mzdě nebo platu 
zaměstnanců vykonávajících stejnou 
práci nebo práci stejné hodnoty.

Skutečnost, že zaměstnankyně do-
sahovala v době rozhodného období 
u jiného subjektu vyššího finančního 
příjmu, zaměstnavatel není oprávněn 

zohlednit, protože ZP mu neumožňu-
je jiný postup než podle § 351 a ná-
sledujících. Průměrný výdělek lze určit 
výhradně ze mzdy nebo platu a nikoliv 
z náhrady mzdy. 

Pokud by zaměstnankyně byla za-
městnána (byla v pracovním poměru) 
k odborové organizaci, vystavovala by 
jí potvrzení o zaměstnání tato odboro-
vá organizace, a to včetně určení prů-

měrného výdělku, který by byl nepo-
chybně vyšší. 

Úřad práce vznesl dotaz zřejmě pro-
to, že nebyl seznámen s právním sta-
vem dané věci, popřípadě mu nebyly 
poskytnuty úplné informace.

JUDR. JAROSLAV JAKUBKA,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR (DŘÍVE ASPI) A ČASOPISU UNES

Ilustrační foto: ČTK

Již podruhé vás zdravím z Minnesoty. Už 
tu máme pěkně jako v Čechách, všech-
no se zelená a roste. A také rojí. Začíná 
být znát, že Minnesota je státem dese-
ti tisíc jezer. Krouží kolem nás nějak víc 
hmyzu, než jsme zvyklí. Teď nastala se-
zona na tzv. may-flies – májové mušky 
a brzy začne komáří. Májové mušky na-
štěstí nebodají ani nekoušou, jen je jich 
někdy tolik, že zdejší vegetariáni vlastně 
ani vegetariány nejsou…

Květen byl pro mě opět měsícem, 
kdy se postupně bořily mé předsudky 
o tom, že oblast získávání peněz pro ne-
ziskovou organizaci se nedá mezi USA 
a Českem srovnávat. Správnější by bylo 
říkat mezi Minnesotou a Českem, pro-
tože mezi jednotlivými státy jsou výraz-
né rozdíly. Minnesota je v individuálním 
dárcovství a filantropii hodně na špičce.

Možná tím největším překvapením 
byl pro mě fakt, že slovo fundraising 
se tu používá daleko méně než u nás. 
Člověku, který má na starosti získávání 
peněz, se neříká fundraiser, ale rozvo-
jový pracovník (development person). 
V organizacích, které zaměstnávají více 
fund raiserů, nenajdete tudíž oddělení 
fundraisingu, ale naleznete v nich od-
dělení rozvoje (development office). Ob-
dobné školení jako u nás například Jak 
sestavit fundraisingový plán se zde na-
zývá Jak sestavit plán rozvoje (develop-
ment plan).

Samozřejmě mě zajímalo, proč tomu 
tak je. Z odpovědí několika lidí se dají 
vyvodit dva hlavní důvody. Fundraiser je 
přece jenom moc spjat s penězi jako ta-
kovými. Development person má přede-
vším na starosti zajištění rozvoje organi-
zace jako takové. Získává nejen finanční 
prostředky, ale také nové příznivce, dob-
rovolníky, nové partnery… Nejde prostě 
jen o peníze, ale o celkové zdokonalová-
ní a rozvoj. Druhým důvodem jsou ne-
gativní mediální kauzy, v nichž se často 
skloňovalo právě slovo fundraiser a fun-
draising. Tady vidím konečně inspiraci 
i pro nás. Místo obtížně přeložitelného 
slova fundraiser budeme v budoucnu 
používat třeba koordinátor rozvoje or-
ganizace. Možná to není o mnoho lep-
ší, ale trochu víc srozumitelné pro veřej-
nost.

Ze školení pro fundraisery jsem získal 
ještě další zkušenost, týkající se přímo 
fundraisingu. Pokud chce být fundraiser 
úspěšný, měl by z týdenní pracovní doby 
40 hodin strávit 10 hodin na schůzkách 
s dárci a 15 hodin se věnovat adminis-

trativě – sjednávání schůzek, korespon-
dence, telefony, poděkování apod.

Další oblastí, která mě nemohla ne-
zajímat, byl celkový systém fungování 
neziskových organizací a jejich právní 
formy. V zásadě zde právní formy nee-
xistují. Pokud se zeptáte, všichni znají 
nějakou nadaci a o ostatních neziskov-
kách se dozvíte, že jsou 501 C-3 (da-
ňový kód). Při založení neziskovky totiž 
přidělí státní právní úřad organizaci da-
ňový kód. Zvýhodněné organizace zís-
kají kód 501 C. V této kategorii existu-
je přes dvacet podkategorií a každý kód 
představuje jiné daňové úlevy a výhody 
pro dárce. 

„Klasické“ neziskovky mají právě 
501 C-3. Stát se neziskovkou s 501 C-3 
není vůbec složité. Musíte mít poslání, 
statut vznikající organizace a vybranou 
oblast působení. Mezi základní obory 
patří zdraví (mimochodem všechny ne-
mocnice v Minnesotě jsou neziskové 
organizace), vzdělávání, umění a kultu-
ra, služby pro obyvatele (sociální služ-
by, ale i volnočasové a sportovní akti-
vity dětí) a životní prostředí společně 
s ochranou zvířat.

Co je příjemné a funkční? Existuje 
portál www.guidestar.com, kam se mů-
žete po jednoduché registraci (zdarma) 
podívat na daňová přiznání (formulář 
990) neziskových organizací v USA. 
Zjistíte i počty zaměstnanců, životopis 
ředitele, kdo sedí ve správní radě... Po-
kud máte chvilku času, podívejte se. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...
FOTO: ARCHIV M. ŠEDIVÉHO

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

Vaše dotazy

partner rubriky
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S jakými problémy se potýkáte 
při organizování veřejné sbírky?

Budu stručný: sehnat dostatečný počet zodpověd-
ných dobrovolníků a nutnost neustále pečetit ka-

sičky na úřadech podle místa, kde sbírka probíhá.
Filip Budák, MÁME OTEVŘENO?, o. s., sdružení pro 
integraci lidí s postižením

Česká společnost AIDS pomoc, o. s., má povolené 
od MHMP dvě sbírky. První je veřejná sbírka for-

mou kasiček, prodejem předmětů, zvláštní účet, pro-

nájem telefonní linky, druhá je formou kasičky na Letiš-
ti Praha Ruzyně – Terminál 2 (slučuje 6 NNO).

S čím jsme problémy neměli, je s vyhotovením 
a podáním žádosti „Oznámení konání veřejné sbír-
ky“. MHMP, odbor daní, poplatků a cen s námi jed-
nal a jedná jako s rovnocennými partnery, v našich 
otázkách nám vychází vstříc a spolupráce je na vy-
soké úrovni.

Problémy, které nás trápí: zvyšující se počet veřej-
ných sbírek (je to logické, problémů u nás je mnoho), 
nespolupráce, nekolegialita, v jeden den probíhá „x„ 
sbírek, lidé jsou unaveni, a hlavně otráveni, logická 
domluva typu dnes vy a zítra my je v naší zemi utopií; 
my jsme celorepublikovou sbírku přesunuli z května 
s ohledem na Kytičkový den na 1. prosince, bohužel 

takto reaguje málo organizací; nedostatečná anon-
ce dané sbírky, když se dostaneme do TV, nesmí se 
o sbírce mluvit, tisk to jako zprávu neuznává; postoj 
různých bankovních domů k přebírání mincí, vysoké 
poplatky z bankovních vkladů v mincích; s rostoucím 
počtem sbírek klesá zájem škol se do několika sbírek 
v roce zapojovat, čím více sbírek, tím více klesá zisk, 
zvlášť nyní v období finanční krize.
Miroslav Hlavatý, Česká společnost AIDS pomoc, o. s.

Je to smutné, ale povětšinou máme problémy s van-
dalismem a hrubým asociálním chováním lidí, kteří 

napadají, především slovně, prodejce cihel na prodej-
ních stáncích benefiční sbírky Akce cihla. 
Hana Zíková, Portus Praha, o.s.

anketa

Vedení lidí 
a koučování 
v každodenní praxi
ELISABETH HABERLEITNER, 
ELISABETH DEISTLER, RO-

BERT UNGVARI (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Vynikající knížka určená všem vedoucím 
pracovníkům ukazuje, jak úspěšně vést 
a rozvíjet podřízené pracovníky pomocí 
koučování. Publikace se stala bestselle-
rem v oblasti manažerské literatury v zá-
padní Evropě. Dozvíte se v ní, jak pomo-
cí technik koučování napomáhat svým 
podřízeným spolupracovníkům k větší 
samostatnosti, jak je vést k zodpověd-
nosti a podnikatelskému myšlení. Publi-
kace je mimořádná v tom, že obsahuje 
velké množství ukázkových rozhovorů, 
koučovacích otázek, konkrétních příkla-
dů a praktických poznámek k typickým 
situacím koučování. Dozvíte se, proč vo-
lit koučování a jaké jsou jeho přínosy, jak 
si vybudovat základní potřebné postoje 

a vztahy s podří-
zenými spolupra-
covníky, jak kon-
krétně využívat 
nástroje koučová-
ní, jako např. otáz-
ky, aktivní naslou-
chání, zacházení 
s chybami, zpět-
nou vazbu, men-

tální techniky a mnoho dalších, jaký je 
průběh koučovacího procesu a co pa-
tří mezi nejčastější chyby a překážky 
úspěšného koučování. 

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Zdaňování neziskových organizací
ING. HELENA STUCHLÍKOVÁ, ING. SOFIA KOMRS-
KOVÁ (NAKLADATELSTVÍ ANAG)

Autorky nabíze-
jí čtenářům co 
možná nejkom-
pletnější infor-
mace v účetní 
a daňové proble-
matice nezisko-
vých subjektů.

Publikace ob-
sahuje postup 

a příklady pro stanovení správné da-
ňové povinnosti neziskových subjek-
tů v souladu se zákonem o účetnictví, 
zákonem o daních z příjmů, v platném 
znění, a dalších daňových zákonů, jako 
je daň z přidané hodnoty a nově i daň 
silniční v souvislosti s možnými sleva-
mi na dani. Obsahuje popis aplikace 
zákonných ustanovení výše uvedených 
zákonů, jejich vzájemné vazby a dopa-

dy z pohledu nejběžnějších daní, stejně 
jako práva daňových subjektů při kont-
role finančním úřadem a možnosti dal-
šího postupu při případném doměření 
daně finančním úřadem. 

Na četná přání byl do knihy zařazen 
nástin „transformace“ příspěvkových 
organizací jak po stránce účetní, tak po 
stránce základních daňových dopadů.
Lze ji použít pro širokou škálu nezisko-
vých subjektů.

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Nevýdělečné organizace 2009
KOLEKTIV AUTORŮ (NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR – DŘÍVE ASPI)

Komplexní prů-
vodce oblastí ne-
státního nezis-
kového sektoru. 
Naleznete zde 
vysvětlení a po-
stupy řešení běž-
ných problémů 
každého pracov-
níka nevýdělečné 

organizace a to z pohledu práva, daní 
a účetnictví. Vše je zpracováno ve zně-
ní předpisů pro rok 2009, včetně pří-

kladů a vzorových dokumentů. Bez-
platná aktualizace všech informací na 
internetu!

Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit slevu 
15 %. Více informací na adrese www.
neziskovky.cz. Na tuto publikaci lze 
též uplatnit slevu 20 %, a to po před-
ložení klubové karty v sídle nakla-
datelství: U Nákladového nádraží 6, 
130 00 Praha 3.

Koučink – věda i umění (Vnitřní 
dynamika)
M. ATKINSON, PHD., R. T. CHOIS (NAKLADATEL-

STVÍ PORTÁL)
První díl z třídílné-
ho cyklu Koučink 
– věda i umění 
názorně ukazuje 
metodiku profesio-
nálního koučování, 
a to s pomocí cíle-
ného rozhovoru. 
K plynulé a smys-

luplné konverzaci se dopracujete díky 
praktickým cvičením a návodům. 

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz. 

kni
hy

a
z
c
k
n
n
k
c
s
n

(
A
j
m
p
m
a
m
v

s
v
s

v
s

S

P
h
–
n
m
n
a
n
K

Magazín pro vozí ká e a jejich p átele 

RADY, INSPIRACE, MOTIVACE 
Kaleidoskop informací o život  a pro život na vozíku 

P íležitosti k aktivnímu životu: zkušenosti, rady, tená ské p íb hy  úpravy 
byt , tipy na výlet a dovolenou  sociální služby, zdravotnictví, pom cky  
motorismus, vzd lávání, poradenství  reportáže, události, rozhovory  
kultura, sport, volný as, kalendárium akcí  zájmy, humor aj.  PESTRÁ 
GRAFIKA. 

 VOZKA je odpov dí na Vaše hledání a otázky. 
 80–96 stran A4, 4x ro n , 100 K /rok. 
 Info, p edplatné: tel. 596 783 174 (10–17 h.), e-mail: dzidopetr@volny.cz. 

Vzorové íslo – viz. www.vozickari-ostrava.cz. 

……………..  VOZKA o Vás, pro Vás, s Vámi  …………… 

inzerce
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Jakou mají neziskové organizace v Minnesotě 
prestiž? Co si myslí lidé, když řeknete, že 
pracujete v neziskovce?
Obecně si lidé, kteří nemají zkušenost s neziskovými or-
ganizacemi, pravděpodobně pomyslí, že působíte v ně-
jaké organizaci, jež řeší sociální problémy občanů. Něco 
jako Armáda Spásy, Červený kříž, United Way nebo 
malá nezisková organizace, snažící se nasytit hladové. 
Z pohledu prestiže se jim bude v porovnání s business-
manem jevit práce v neziskovce jako méně prestižní. 
Především ale kvůli nižší mzdě. A také si budou myslet, 

že je dobře, že v ní pracujete. Asi vám také řeknou, jak 
jsou rádi, že tam pracujete. Mnoho lidí se ale už o další 
informace nezajímá. Jestliže řeknu, že pracuji v Centru 
managementu neziskových organizací, tak se jen málo-
kdo zeptá, co vlastně ve skutečnosti dělám nebo co to 
je za centrum. Možná si myslí, že už ví, co dělám, i když 
to vůbec neví. Vzdělávání často do nezisku vůbec nepo-
čítají. Podobně je tomu ale i s kulturou, uměním a zába-
vou. Průměrný vzorek populace pravděpodobně bude 
vědět o existenci neziskových organizacích, ale pokud 
se ocitne v nemocnici nebo u nás na University of St. 

Thomas, zřejmě je ani nenapadne, že se v neziskové or-
ganizaci přímo nacházejí. Nevypadá to tam tak a musí 
platit různé poplatky.

Je při žádání o zaměstnání v businessu 
výhodou, když máte v životopise uvedenou 
zkušenost s prací v neziskové organizaci?
Mluvíme teď o Minnesotě, nebo obecně o USA? Minne-
sota je totiž jedinečným státem ve vnímání neziskových 
organizací. V Minnesotě máme ve srovnání s ostatními 
státy fantasticky vysoké povědomí o neziskových or-

ROZ
HO
VOR

Dárcovství 
s velkou tradicí

Ředitelka Centra managementu neziskových 
organizací na University of St. Thomas 
v Minneapolis v Minnesotě Ann Johnson 
má více než třicetileté zkušenosti se řízením 
a vedením neziskových organizací. Byla 
ředitelkou několika organizací, které působily 
v oblasti péče o zdraví, vzdělávání, advokacie 
a institucionálního rozvoje neziskových 
organizací. Její specializací je vzdělávání 
zaměstnanců a kariérní růst.

V rámci pozice ředitelky centra 
spolupracuje na výzkumech týkajících 
se neziskové sféry a také na tvorbě nové 
legislativy. Je uznávanou lektorkou a mluvčí 
na seminářích a konferencích především v 
oblasti fungování správních rad a efektivity 
a výkonnosti neziskových organizací, 
a to nejen v Minnesotě, ale i po celých 
Spojených státech.

Domluvit rozhovor s Ann Johnson nebyl 

žádný problém. Horší to již bylo s časovými 
možnostmi, čemuž jsem jako ředitel 
Neziskovek.cz docela rozuměl. Několikrát 
jsme přesunuli termín a nakonec jsme 
„utekli“ z univerzity a sešli se jedno středeční 
ráno na snídani v městečku Stillwater 
na hranicích Minnesoty a Wisconsinu. 
A zapovídali jsme se tak, že musíme 
rozhovor rozdělit na dvě části.
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ganizacích. Neziskové organizace zde mají lepší profil, 
podnikatelé a firmy tu s neziskovkami více spolupracují, 
filantropie je tady hodně vysoko. Lidé rozumí vztahům 
neziskovek, podniků a veřejné správy.

Jak to?
Důvodem jsou kořeny. A lidé jako Paul Wellstone, Mark 
Dayton, Hubert Humphrey, Walter Mondale a mnoho 
dalších, kteří vydělali velké finanční částky a jejich ro-
diny udržují tradici v poskytování darů. Minnesota má 
již takovou kulturu ve filantropii a občanství. Neříkám, 
že jiné státy ji nemají, ale Minnesota je tímto známá. 
Dávat část svých výdělků zpět pro společné potřeby 
bylo vždycky součástí zdejší občanské kultury. I lidé 
v zemědělských oblastech, kteří možná nevěděli, co 
znamená filantropie, se zapojovali do veřejných akti-
vit. Jednalo se o takový způsob života. Samozřejmě ne 
možný pro každého, ale běžně to tak fungovalo. A tak 
je dárcovství a podpora veřejných aktivit v Minnesotě 
na vysoké úrovni.

Zpátky k zaměstnání… 
Pokud by žádal člověk z neziskovky o práci v busines-
su, bude to mít pravděpodobně těžší. Se zkušenostmi, 
které mám v neziskové sféře, jít pracovat třeba do fir-
my 3M by pro mne znamenalo, nastoupit buď do od-
dělení public relations, nebo do firemní nadace. Pak by 
to dávalo smysl a bylo by to perfektní. Ale pro klasické 
obchodní místo ve společnosti by moje zkušenosti vý-
hodou nebyly.

Jaká je fluktuace lidí v neziskových 
organizacích?
Zrovna teď vyšla někde data z provedených výzkumů. 
Průměrná doba setrvání řídícího pracovníka na pozici 
ředitele malé až střední neziskovky je pět let. Výzkum 
uvádí i důvody této délky působení – izolace pozice ře-
ditele, na jeho bedrech leží veškerá odpovědnost, poža-
davky, fundraising, správní rada, zaměstnanci, a hlavně 
výše mzdy. Pokud člověk vydělává šestimístnou cifru 
(v USA se uvádí roční mzda – pozn. redakce), stále se 
ještě jedná o velmi odpovědnou funkci a pořád hrozí 
syndrom vyhoření. Pokud ale zároveň nevyděláváte do-
statečné množství peněz, abyste zajistil rodinu, pak za-
čnete přemýšlet, zda to má smysl.

Dobře. Pojďme být upřímní. Kolik je tak 
průměrná mzda ředitele malé nebo střední 
neziskovky?
Odhadla bych to tak na částku 50 – 60 tisíc dolarů. 
Částka bude u malých  a středních organizací rozdílná. 
Malé neziskovky jsou organizace, které zaměstnávají 
2 – 3 lidi. Někdy je tam jen ředitel a správní rada. A ředi-
tel může pracovat pouze na částečný úvazek. Rozdílně 
bude také ohodnocen ředitel v organizaci, v níž působí 
na celý úvazek, organizace je už zavedená a má víc za-
městnanců. Záležet může i na tom, jaký má organizace 
zdroj peněz. Zda je dostává od úřadu, nebo od soukro-
mých dárců. Pokud pracujete v organizaci zaměřené na 
umění, jste na tom pravděpodobně trochu lépe. Jest-
liže pracujete v nadaci, máte příjmy ještě vyšší. Koor-
dinátor nadačního programu si vydělá kolem 60 – 70 
tisíc dolarů a to má na starosti jen ten program. Příjem 
ředitele nadace se pohybuje v šestimístných cifrách.

Jak je to ve srovnání s malými a středními 
podniky?
To není tak jednoduché. Malý podnik může mít až 
100 zaměstnanců, malá neziskovka 2 – 3 lidi. Střední 
neziskovky mají kolem 15 – 20 zaměstnanců. Velká 
neziskovka jich mívá 40 – 50. I malé podniky mají 
obraty několik desítek milionů dolarů. Malé neziskov-
ky mají rozpočty do 300 tisíc dolarů. Průměrná ne-
ziskovka v Minnesotě má rozpočet tak kolem půl mi-
lionu dolarů. To nepočítám zdravotní služby a školy. 
Tam je to samozřejmě o něčem jiném. A také mzdy 
jsou pak vyšší.

Kdybychom použili místní slovník, je 50 – 60 
tisíc dolarů výdělek pro middle-class? Pro 
střední vrstvu?
Hmmmm, ano, je...

Kolik si vydělá lékař?
Záleží na tom, o jakého lékaře se jedná. Jste rodinný 
doktor, obvoďák, jste začínající lékař po ukončení ško-
ly? Tak vyděláte pravděpodobně 100 – 120 tisíc dolarů. 
Pokud budete dobrý kardiolog nebo chirurg, můžete vy-
dělat milion. V tom jsou obrovské rozdíly.

Padesát až šedesát tisíc dolarů ale nestačí na užive-
ní rodiny, jestliže se jedná o její jediný příjem. Musí pro-
to pracovat oba partneři. Když tak o tom přemýšlím... 
jakmile řeknete někomu z businessu, kolik bere ředitel 
neziskovky, tak tomu nechce věřit. Stále ještě hodně 
hodnotíme lidi podle toho, kolik si vydělají.

Lidé v neziskových organizacích jsou logicky hodno-
ceni hůře. Stejné je to s učiteli. Uznáváme je, víme, že 
jsou důležití a užiteční, ale mladý učitel po škole může 
brát tak 35 tisíc dolarů. Plat jim stoupá až s praxí. Na 
druhou stranu mají hodně volna a nepracují celý rok. 
A pravdou je, že si jich mnoho hledá na období prázd-
nin další zaměstnání.

Teď trochu obráceně. Mají lidé z businessu 
zájem o práci v neziskových organizacích?
Za posledních 5 let nastal obrovský posun. Zájem je ve-
liký. Lidé, kteří patří k tzv. babyboomers (u nás tzv. silné 
ročníky – pozn. redakce), stárnou, nacházejí se v raném 
důchodovém věku a chtějí dále pracovat. A práci si hle-
dají právě v neziskových organizacích.

Současná ekonomická situace způsobila, že i ostat-
ní lidé začínají hledat práci v neziskových organizacích 
– jedná se o potencionální práci. Už to není jen o tom, 
že chtějí dělat smysluplnou práci. Mnoho z nich jedno-
duše práci potřebuje.

A třetí faktor znamená příliv mladých lidí. Naše uni-
verzita je unikátním místem, kde najdete MBA zamě-
řené na neziskové organizace (Master of Business Ad-

ministration – MBA – je vysokoškolský postgraduální 
studijní program, zaměřený na získání znalostí v obo-
ru managementu – pozn. redakce). Někdy se tyto dvě 
věci nedají kombinovat, my si ale myslíme, že to jde. 
Někteří z absolventů MBA přicházejí do neziskovek 
s velkými dovednostmi ve finančním řízení a marke-
tingu.

A co důvěryhodnost neziskových organizací? 
Jak jim společnost důvěřuje? Jsou pro 
veřejnost dostatečně transparentní?
Neziskovky musí vyplňovat daňový formulář 990. Tam 
je uvedeno mnoho důležitých informací, nejen finanč-
ních, ale např. poslání, aktivity, kdo je ve správní radě 
atd. Jsou tam uvedeny pozice, které vydělají více než 
50 tisíc dolarů.

Podle výzkumů má veřejnost obecně vysokou míru 
důvěry ve vztahu k neziskovým organizacím. Vyšší než 
ke komerčním společnostem. Veřejnost vůbec důvě-
řuje nejvíce malým soukromým firmám, pak neziskov-
kám, a korporátnímu sektoru důvěřují lidé nejméně. 
Obecně ale roste tlak na transparentnost. I současná 
situace vyžaduje, aby neziskové organizace byly ještě 
více průhledné.

Co je z mého pohledu zajímavé, jsou výsledky ješ-
tě jednoho průzkumu. Z něho bylo zřejmé, že lidé sice 
důvěřují neziskovým organizacím, ale na druhou stra-
nu vyjadřovali přesvědčení, že peníze nejsou využívá-
ny úplně efektivně. I přesto stále darují finanční částky. 
Což funguje proto, že dárci vědí o tom, že neziskovky 
pracují pro dobrou věc, a věří jim. Obecně ale chybí 
důvěra v to, že děláme vše, co dělat můžeme. Veřej-
nost má pochybnosti o řízení neziskových organizací. 
Domnívá se, že nejsou řízeny tak dobře jako například 
malé podniky.

A to je vlastně naše práce, vzdělávat 
a pomáhat právě v této oblasti…
Ano, proto máme organizace, jako jsou ty naše. Mů-
žeme pomoci zlepšit alespoň nějaký management – 
řízení projektů, manažerské dovednosti, rozhodování, 
podnikání... Je toho hodně... My jsme ale mladý sektor, 
i když ne tak mladý jako v České republice…

Jak mladí jste?
Z pohledu myšlenky neziskového sektoru jsme tady 
od začátku, od 18. století. Změnil se ale způsob jeho 
fungování. Dříve bylo všechno na dobrovolnické bázi, 
teď naopak. Všechno je daleko více strukturováno. 
Před dvaceti lety byste na žádné univerzitě v USA ne-
našel výuku neziskového managementu. Když jsem za-
čínala, učili jsme se od sebe navzájem. Nebylo místo, 
nebylo kam jít. Pamatuji se, jak jsem byla na semináři 
fundraisingu. Byl to workshop, který uspořádal někdo, 
kdo sám byl fundraiser. Velmi neformální. Neměli jsme 
ani žádná data, žádné výzkumy. Za posledních 20 let 
máme v celých Spojených státech přes 220 akade-
mických programů, které jsou různě zaměřeny na ne-
ziskový sektor. To je obrovský rozvoj. Neziskové odvětví 
se hodně profesionalizuje. A také se zvyšují nároky na 
management. Lidé, kteří jsou v neziskových organiza-
cích odjakživa, to ne vždycky takto chtějí, ne vždycky 
mají dostatečné kompetence. Dříve nebyli absolventi 
MBA. Nyní je to jiné. Mladí lidé, kteří přicházejí dnes, 
už mají akademické vzdělání. Postupně se stává, že so-
ciální pracovníci již nadále neziskové organizace neřídí. 
Jsme tady, abychom vytvářeli novou profesi založenou 
na kvalitě.

Opravdu si nemyslím, že jste u vás pozadu. Jsme 
na tom téměř stejně. Nasedli jste do rozjíždějícího se 
vlaku právě včas.

MAREK ŠEDIVÝ

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

FOTO: ARCHIV M. ŠEDIVÉHO

Podle výzkumů má veřejnost 
obecně vysokou míru důvěry 
ve vztahu k neziskovým 
organizacím. Vyšší než ke 
komerčním společnostem. 
Veřejnost vůbec důvěřuje 
nejvíce malým soukromým 
firmám, pak neziskovkám, 
a korporátnímu sektoru 
důvěřují lidé nejméně. 
Obecně ale roste tlak na 
transparentnost. ‘‘
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Nestihli jste si 
objednat předplatné 
Klubu Neziskovky.cz?
Víte, že nabízíme i členství na 
červenec-prosinec 2009 za 750 Kč se 
všemi výhodami, jako je předplatné 
Grantového kalendáře, 15% sleva na 
vzdělávání u Neziskovek.cz a množství 
slev u našich partnerů?
Více info na www.neziskovky.cz  

Digi Trade
15% sleva na všechny otevřené 
kurzy v roce 2009
30% sleva na „last minute“ kurzy

Společnost DIGI TRADE již 15 let 
připravuje a realizuje vzdělávací 
systém v oblasti informačních 
technologií, který může začít 
znalostním auditem, pokračovat 
školením v otevřených kurzech 
nebo kurzech na zakázku a končit 
ziskem mezinárodně uznávané 
certifikace. 

Školicí a testovací středisko DIGI TRADE 
je držitelem certifikací a akreditací, jak 
od Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, tak od významných výrobců 
software jako třeba Microsoft.

V naší nabídce je v současné době 
143 kurzů od základních, mírně pokro-
čilých, pokročilých až po specializo-
vané a jsou určeny pro uživatele kan-
celářských aplikací i pro IT odborníky. 
Kurzy na sebe navazují a většina z nich 
vede k získání mezinárodně uznáva-
ných certifikací. 

Pro členy Klubu Neziskovky.cz nabízí-
me slevu 15 % na všechny otevřené kur-
zy v průběhu roku 2009. Navíc je možné 
získat významnější slevu 30 % na „last 
minute” kurzy při přihlášení 10 dní před 
začátkem akce. Otevřené kurzy probíhají 
v počítačových učebnách školicího stře-
diska DIGI TRADE na adrese Olšanská 
1a, Praha 3. Termíny jednotlivých kurzů 
jsou uvedeny v tištěném katalogu a na 
internetové stránce http://skoleni.digi-
trade.cz. Již nyní jsou publikovány termí-
ny kurzů do konce roku 2009.

Rezervovat vybraný kurz je možné 
telefonicky na čísle: 222 722 739, 
e-mailem na adrese skoleni@digi-tra-
de.cz nebo přes www stránky. Sleva 
bude uplatněna po předložení členské 
karty Klubu Neziskovky.cz. Slevy se 
nesčítají a nevztahují se na originální 
studijní literaturu ke kurzům pro admi-
nistrátory a vývojáře.

Kromě vypisovaných kurzů jsme při-
praveni navrhnout počítačová školení 
na zakázku, která budou přizpůsobena 
znalostem posluchačů a jejich časovým 
možnostem. Zároveň vaší neziskové or-

ganizaci zabezpečí, že výdaje na vzdělá-
vání budou efektivně a cíleně vynalože-
ny. Kurzy na zakázku významně uspoří 
náklady na cestování a případné ubyto-
vání, protože můžeme školení uspořádat 
ve vaší organizaci. Že nemáte počítačo-
vou učebnu? Nevadí. Školicí středisko 
DIGI TRADE má k dispozici mobilní po-
čítačové učebny, které během půl hodi-
ny nainstalujeme ve vašich prostorách. 
Stačí nám k tomu běžná jednací míst-
nost nebo velká kancelář.

O společnosti DIGI TRADE
Společnost DIGI TRADE byla založena 
v roce 1994 a od května 2004 je sou-
částí nadnárodní skupiny IT firem PC-
Ware.

DIGI TRADE je softwarovou společ-
ností, která si v České republice vybu-
dovala významnou pozici poskytová-
ním komplexních služeb zaměřených 
na vývoj, provoz a rozvoj informačních 
systémů. Naším hlavním zájmem je po-
skytnout zákazníkovi komplexní řešení 
a docílit tak maximální využití jeho zdro-
jů a potenciálu. Tento cíl je naplňován 
především díky profesionálnímu a citli-
vému přístupu ke každému zákazníkovi.

Odborné služby zahrnují zejména:
Prodej software a hardware• 
Konzultace a poradenství• 
Odborná školení• 
Vývoj aplikací a systémů na zakázku • 

(řešení)
Prodej vlastních aplikací  • 
Technická podpora (helpdesk, servis-• 

ní zásahy, pravidelná údržba, 24x7 pod-
pora, profylaxe, vzdálený dohled, out-
sourcing)

Migrace• 

Kontakt:
DIGI TRADE, s.r.o
Olšanská 1a
130 80  Praha 3
Česká republika
tel.: +420 222 722 739
fax: +420 222 722 302
e-mail:  info@digi-trade.cz; 

skoleni@digi-trade.cz
http://www.digi-trade.cz

Představujeme 
partnera klubu a jeho služby

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.

Sto dvacet účastníků ze sedmnácti zemí 
se 4. a 5. května setkalo v Brně na kon-
ferenci Evropa angažovaných občanů – 
zdroje a udržitelnost. Konference se ko-
nala v rámci našeho předsednictví EU. 
V sedmi odborných panelech se věnova-
la dopadům krize na neziskový sektor, le-
gislativnímu a daňovému prostředí, spo-
lupráci s firemním sektorem, roli nadací 
v Evropě, financování prostřednictvím 
moderních technologií nebo podnikání 
neziskových organizací.

„Evropští i američtí kolegové předsta-
vili škálu inspirujících příkladů pro naše 
neziskové organizace i pro legislativce, 
jak sektor dlouhodobě rozvíjet i jak re-
agovat na současnou ekonomickou 
krizi, která všude vyvolává poptávku 
po službách kriticky ohroženým skupi-
nám obyvatelstva, ale zároveň omezuje 
zdroje. Také Česká republika se moh-
la podělit o úspěch dárcovských SMS 
nebo využití 1 % kupónové privatizace 
pro kapitalizaci nadací. Kolegům z Ho-
landska, Británie či Švédska můžeme 
závidět transparentnější legislativu pro 
vznik charitativních loterií nebo vládní 
fondy, které zdvojnásobují prostřed-

ky získané neziskovými organizacemi. 
Účastníci ze všech zemí se shodli na 
tom, že pro zdravý neziskový sektor je 
nejdůležitější právní a daňový rámec, 
který podporuje dárcovství a aktivní 
účast občanů,“ uvedl Miroslav Kundra-
ta, ředitel Nadace Partnerství.

Michael Kocáb, ministr pro lidská 
práva a menšiny, vyzdvihl na konferen-

ci roli neziskových organizací ve spo-
lečnosti. „Tuto konferenci považuji za 
velmi významnou. Její závěry pečlivě 
prostuduji, konkrétní výstupy se budu 
snažit přenést na půdu Evropské unie 
a prosadit, co bude možné,“ řekl Ko-
cáb, který bude mít příležitost pokro-
čit v legislativní reformě neziskových 
organizací jako člen úřednické vlády. 
Göran Pettersson ze švédského Fóra 
sociálních organizací pozval účastní-
ky na říjnovou konferenci ve Švédsku 
a oznámil: „Chceme témata diskuto-
vaná v Brně rozvinout i během našeho 
předsednictví.“ 

Výsledkem konference jsou také do-
poručení pro neziskové organizace. Ty 
by se pro překonání současné finanční 
krize měly soustředit na aktivity, které 
souvisejí s jejich posláním, měly by do-
držovat rozpočty a hledat nové zdroje fi-
nancování. Kromě zvyšování počtu dár-
ců je třeba pracovat na rozšíření jejich 
okruhu. 

Nadace se musí více zprofesionali-
zovat a postupně zlepšovat své řídící 
schopnosti při správě majetku, aby byly 
prozíravější, co se týká financí. Měly by 

také intenzivněji spolupracovat s finanč-
ními experty.

Podrobnější závěry konference, včet-
ně strategických doporučení, najdete 
na adrese http://www.ngosustainabili-
ty.eu/conclusionscz.

ZDROJ: NADACE PARTNERSTVÍ

HTTP://WWW.NADACEPARTNERSTVI.CZ

Byli jsme při tom

Co přinesla konference 
o evropských neziskovkách
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Co je personální management?
Jednoduše se může říci řízení lidských 
zdrojů. Znamená to tedy starat se o své 
zaměstnance, věnovat jim patřičnou 
pozornost, a především si být maximál-
ně vědomi toho, že to jsou právě oni, 
díky nimž se společnosti daří dosahovat 
svých cílů, což ovšem nemusí být vždy 
samozřejmostí. V personalistice se roz-
lišují dva pohledy. Jedná se o měkkou 
a tvrdou podobu řízení lidských zdrojů. 
Jak už samotné názvy napovídají, tvr-
dá podoba klade důraz na kvantitativ-
ní, praktické a strategické stránky řízení 
lidí. Zaměřuje se na potřebu řídit lidi ta-
kovým způsobem, který se od nich sna-
ží získat přidanou hodnotu a tak dosáh-
nout konkurenční výhody. Považuje lidi 
za kapitál. Měkká podoba se naopak 
zaměřuje na komunikaci, motivování 
a vedení. Vidí v lidech spíše prostřed-
ky než předměty. Zdůrazňuje potřebu 
získat oddanost pracovníků prostřed-
nictvím jejich zapojení do rozhodování 
a spoluodpovědnosti.

Personální řízení je cílené nakládá-
ní s lidským kapitálem. Jeho obecnou 
snahou je zajistit, aby byla organizace 
schopna prostřednictvím lidí úspěšně pl-
nit své cíle. Systémy řízení lidských zdro-
jů mohou být zdrojem takových schop-
ností, které umožní organizacím učit se 
rozpoznávat a využívat nové příležitosti.

V praxi jednoduše můžeme říci, že 
personalisté se starají o zaměstnance 
po celou dobu jeho kontaktu s organi-
zací, počínaje hledáním vhodného kan-
didáta na neobsazenou pozici a výběro-
vým řízením. V tento moment je dobré 
si uvědomit, že personalista je prvním, 
s kým se daný kandidát setkává, a po-
kud výběrové řízení neskončí podpisem 
pracovní smlouvy, mnohdy i jediným. 
To, jaký dojem a jaké pocity se podaří 
vyvolat, je velmi důležité pro dobré jmé-
no organizace.

Péči o zaměstnance lze rozdělit do 
několika oblastí
Administrativní část popisu práce perso-
nality je nevyhnutelná. Jedná se zabez-
pečení veškerých dokumentů, které vy-
žaduje česká legislativa. Bez této oblasti, 
do které spadá i odměňování, nelze spl-
ňovat požadované nároky na pracovně 
právní vztah. 

Pokud je záměrem organizace věno-
vat se zaměstnancům více, než popisují 
povinná nařízení, objevují se další mož-
nosti. 

Ne úplně lehce uchopitelné je rozví-
jení mezilidských vztahů. Je zřejmé, že 
příznivá atmosféra a tým lidí, kteří si vzá-
jemně rozumí a mají společné cíle, posi-

lují jejich loajalitu. Nejen pro personali-
ty, ale především také pro manažery je 
dobré si být vědom toho, že každý, kdo 
do společnosti vstupuje, podvědomě 
uzavírá tzv. psychologickou smlouvu. To 
znamená, že si uvědomuje svá očekává-
ní, ví, co je ochoten společnosti věnovat, 
a naopak to, co je mu společnost připra-
vena dát na oplátku. S tímto velmi úzce 
souvisí motivace zaměstnanců. 

Motivace je velké téma, nad kterým 
pro mnohé visí velký otazník. Naprostá 
většina manažerů ví, že motivace hraje 
pro úspěšný pracovní výkon  klíčovou 
roli. Ne vždy si jsou ale jisti, jak s ní ve 
skutečnosti naložit, aby byla efektivní 
a týmem lidí, který kolem sebe mají, 
správně přijata. Nezřídka je možné sly-
šet otázku: Jak je mám motivovat?. Ja-
kou odpověď ale tento dotaz přinese? 
První roli v motivaci lidí nehraje ten, kte-
rý motivuje, ale ten, který je motivován. 
Proto může být přínosnější zeptat se ji-
nak: Co je motivuje? Nesmírně důleži-
té je oprostit se od přirozené tendence 

posuzovat ostatní podle sebe. Bohužel 
neexistuje univerzální odpověď na to, 
co je efektivní motivací, protože každé-
ho motivuje něco jiného. Existuje mno-
ho teorií, které dokáží velmi dobře na-
povědět, nikdy však přesně neprozradí, 
co je to, co daného člověka v zaměstná-
ní drží, co ho vede k lepším výkonům. 
Vždy je nutné zachovat individuální pří-

stup, nesnažit se zobecňovat. Někoho 
lákají nové výzvy, někdo se jich děsí. 
Pokud je snahou organizace dobře mo-
tivovat, musí se naučit vnímat potřeby 
každého jednotlivce. Není ani dobré 
opomíjet to, že motivace je kontinuální 
proces. Velmi oblíbené slíbení odměny 
je příjemné zpestření, bohužel ale jen 
na velmi krátkou dobu. Motivace je vel-
mi často zmiňovaným slovem, ne každý 
ale přesně dokáže vysvětlit, co se pod 
ním skrývá. Jak už bylo zmíněno, jed-
ná se proces, který určitým způsobem 
rozhýbe organizmus k nějaké akci, ať 
už je jakákoli. Daný podnět vyvede člo-
věka z rovnováhy, vzniká určitá potře-
ba a zároveň přirozená nutnost jejího 
uspokojení. Snaha tuto potřebu uspo-
kojit formuje a usměrňuje lidské chová-
ní a jednání.

Motivací může být například i mož-
nost dalšího vzdělávání zaměstnanců, 
což je dalším bodem řízení lidských 
zdrojů. 

Vzdělávání by mělo být cílené a plá-
nované. Pokud organizace své zaměst-
nance vzdělává, měla by předem znát 
to, jaký bude mít rozšíření kvalifikace 
pro ni přínos. Další vzdělávání může 
vyplnit mezery, které zaměstnanci brá-
ní podávat maximální pracovní výkon, 
nebo může být možností dalšího rozší-
ření služeb, které společnost poskytuje. 
Vzdělávání zaměstnanců zároveň sou-
visí i s tzn. plánovaným nástupnictvím 
a talent managementem. Jedním z cílů 
personální strategie bývá i snaha mini-
malizovat hledání kvalitního lidského 
kapitálu v externích zdrojích, jak lze vel-
mi jednoduše plánované nástupnictví 
popsat. Investice do rozvíjení talentova-
ných zaměstnanců je zřejmě nepopira-
telně přínosná. Tímto velkým tématem 
se dnes zabývá většina firem, protože 
si je vědoma cennosti, kterou ve svým 
zaměstnancích má. 

Přestože oddělení řízení lidských 
zdrojů se může zdát být popelkou v po-
rovnání s jinými prioritami organizace, 
není tomu tak. Lidský kapitál je to nej-
cennější, co každá společnost má. Lid-
ský a individuální přístup lze jen velmi 
obtížně nahradit jakoukoli hmotnou od-
měnou.

MGR. ZUZANA RICHTEROVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK A ARCHIV REDAKCE

Personální management v neziskových organizacích
Personální management v neziskových organizacích má často tendenci stavět se v jejím 
celkovém řízení do pozice, která hraje jen okrajovou roli a stojí spíše v pozadí. Každý, kdo 
se ale na chodu společnosti podílí a věnuje ji svou energii a úsilí, což mnohdy vyžaduje 
i obrovské časové vytížení, má právo očekávat kvalitní a cílenou péči, kterou mu jeho 
zaměstnavatel bude věnovat. Investice do lidským zdrojů, toho nejcennějšího v každé 
organizaci, se podceňovat nevyplácí. 
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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

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

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

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?
Od příštího vydání vaše příspěvky rádi zveřejníme!
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.

Datové schránky – oprava
V minulém čísle zpravodaje jsme zve-
řejnili chybnou informaci týkající se po-
vinnosti zřízení datových schránek pro 
neziskové organizace. Tato povinnost 
se sice bude vztahovat mj. na právnic-
ké osoby zapsané v obchodním rejstří-
ku (což obecně prospěšné společnosti, 
nadace a nadační fondy jsou), ale pod-
le informací z ministerstva vnitra se na 
tyto právní formy neziskových organiza-
cí bude vztahovat výjimka, a tím pádem 
nebudou muset datové schránky mít 
povinně. Seznam výjimek ministerstvo 
teprve uveřejní.

Rekvalifikační kurz 
Instruktor volného času
Step by Step Česká republika, o.s. vyhla-
šuje rekvalifikační kurz Instruktor volné-
ho času. Rekvalifikační kurz je určen pro 
zájemce, kteří chtějí získat odbornost 
a kompetence v oblasti práce s dětmi 
a mládeží v mimoškolních aktivitách. 
Kurz je akreditován MŠMT. Bližší info na 
www.sbscr.cz.

Rekvalifikační kurz Manažer neziskové organizace v sociální oblasti v květnu 2009 
skončil. Cílem vzdělávání nebylo jenom načerpání nových znalostí, ale také sil i vědo-
mí, že podobné problémy se řeší v každé organizaci a člověk na ně nemusí být sám. 
Pravidelná setkání po dobu téměř jednoho roku tak zanechaly vědomosti, vzpomín-
ky a přátelství.

TEXT A FOTO: HANA PRCHALOVÁ

Rodinné centrum Andílek pořádá v ob-
dobí od 13. 9. do 12. 12. 2009 rekvali-
fikační kurz, akreditovaný MŠMT pod č.j 
10223/09-24/546, po jehož ukončení 
absolventi obdrží osvědčení o rekvali-
fikaci podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 
Sb., o akreditaci zařízení k provádění re-
kvalifikace uchazečů o zaměstnání a zá-
jemců o zaměstnání.

V rámci výuky získají nejprve vědo-
mosti o osobnosti dítěte, o jeho vývojo-
vé psychologii, ale také o fyziologii vývo-
je a psychomotorickém vývoji. Seznámí 
se s fungováním a specifikou mateřských 
center a naučí se vytvářet vzdělávací plán 
pro výuku kurzů v MC. Mimo jiné také 
projdou kurzy vedenými montessori pe-
dagogikou. Italská pedagožka, filosofka a 

vědkyně žijící na přelomu 19. a 20. století 
Marie Montessori vymezila nový způsob 
vzdělávání, které je možno shrnout do 
motta: Pomoz mi, abych to dokázal sám. 
Budoucí lektoři se budou věnovat smys-
lové, pohybové, dramatické, hudební vý-
chově a výchově k praktickému životu.

Bližší informace na www.rcandilek.
cz/kurzy/dalsivzdelavani

Rekvalifikační kurz Lektor – Kurzy pro rodiny s dětmi v mateřských centrech 


