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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Národní orgán pro koordinaci a Ne-
ziskovky.cz pro vás připravily cyklus 
interaktivních seminářů na téma Pří-
prava a realizace projektů financovaných 
z fondů EU. 

Obsah seminářů je zaměřen na cí-
lovou skupinu nestátních neziskových 
organizací. 

První ze seminářů proběhl dne 

19. 3. 2010 na Krajském úřadě ve Zlí-
ně. Další jsou naplánovány v Hradci 
Králové (dne 7. 4. 2010), v Ústí nad 
Labem (dne 13. 4. 2010), v Brně 
(dne 30. 4. 2010), v Praze (dne 
19. 5. 2010) a v Plzni (dne 4. 6. 2010). 

Podrobné informace včetně progra-
mu a pokynů k přihlášení najdete na 
www.neziskovky.cz. 

Příprava a realizace projektů 
financovaných z fondů EU

Neziskovky.cz pořádají další běh oče-
kávaného rekvalifikačního kurzu Ma-
nažer neziskové a příspěvkové orga-
nizace. Profesionální tým lektorů je 
připraven vést interaktivní semináře na 
odborná témata z oblasti managemen-
tu, strategie organizace, práva, perso-
nalistiky, projektového řízení, finanční-

ho řízení a řízení změn.
Kurz obsahuje 120 výukových ho-

din rozdělených do dvou až třídenních 
tématických bloků.

Uzávěrka přihlášek je dne 12. květ-
na 2010.

Přihlášky a podrobné informace na-
jdete na www.neziskovky.cz.

Manažer neziskové 
a příspěvkové organizace

Jiří Plamínek vystudoval geologii, ale posledních patnáct 
let pracuje jako nezávislý lektor a konzultant. Vedle mana-
gementu se věnuje řešení sporů a byl prvním mediátorem 
u nás. Píše tradiční a e-learningové tréninkové programy 
a působí i jako facilitátor. Vydal mnoho publikací, nejnovější 
pod názvem Vzdělávání dospělých.

„Jsem bytostně závislý na neutralitě a mám pocit, že ve svých 
knížkách, poradenských aktivitách a vzdělávání v podstatě ří-
kám to, co každý člověk, který má zdravý rozum, už ví,“ říká Jiří 
Plamínek. „Věděli to dokonce už naše prababičky a pradědové. 
To, že se nemáme zadlužovat, že nemá cenu se učit dělat dob-
ře něco, co nemá smysl a podobně. Problém je, že na to občas 
v životě zapomínáme. Když nás potká nějaký problém, tak mož-
ná proto, že jsme pod tlakem a ve stresu, máme tendenci pomi-
nout zdravý rozum a lapat po nějakých teoriích. Bylo by dobré se 
zastavit a zapřemýšlet.“

Tlumočník z češtiny do češtiny

Workshop, který se bude konat 
12. 5. 2010, vám pomůže zlepšit vy-
stupování na veřejnosti, omezit trému 
před mikrofonem a kamerou a zefek-
tivnit komunikaci s novináři formou 
tiskových zpráv. Proběhne intenzívní 
formou, k dispozici budou dvě míst-
nosti, kde v jedné bude probíhat spo-
lečný program, ve druhé individuální 
natáčení za účasti kameramana s ná-
sledným osobním rozborem vystoupení. 
Lektoři: Štěpánka Duchková - televizní 
a rozhlasová moderátorka, Kateřina Ju-
rigová – PR agentura QandA, Marek Še-
divý – ředitel Neziskovky.cz, o.p.s.
Více informací na:  http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3892.html

Mediální trénink
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
čtenářky a čtenáři,
elektronická forma zpravodaje má jed-
nu obrovskou výhodu. Editoriál se dá 
napsat jen pár hodin před rozesílkou 
dalšího vydání. A tak mohu konstatovat, 
že začátek velikonoční doby máme za 
sebou a že nás pravděpodobně čeká ně-
kolik málo dní, kdy se budeme živit vajíč-
kovým salátem. Mám rád tradice.

Březen, ač to z počátku nevypadalo, 
byl alespoň pro mě měsícem nabitým 
událostmi a zážitky.

Co se týká novely o obecně prospěš-
ných společnostech, minule jsem hodil 
flintu do žita. Pak zasedala Rada vlády 
pro nestátní neziskové organizace (RVN-

NO), kde se v té době 
ještě ministr Kocáb 
s dalšími členy RVNNO 
dohodli na posledním 
pokusu prosadit novelu 
do prvního čtení na 
březnovém jednání 
poslanecké sněmov-
ny. Pokus vyšel, novela 

prošla, pak ji projednal příslušný výbor 
a v současné době čekáme, jak to do-
padne na dubnové schůzi.

Na výstavišti v Lysé nad Labem, které 
je komerčním subjektem a které pořá-
dalo výstavu Zemědělec 2010, jsem si 
uvědomil, jak profesionální práci odvádí 
většina neziskovek při pořádání svých 
akcí. Výstava byla za vysoké vstupné 
amatérsky uspořádaná akce, organizač-
ně zcela nezvládnutá. Do Lysé nad La-
bem mě už dlouho nikdo nedostane.

V Karlových Varech jsem si na setká-
ní neziskových organizací a zastupitelů 
kraje uvědomil, jak jednoduché je pro 
zástupce státní správy a samosprávy 
proklamovat důležitost a nepostrada-
telnost neziskového sektoru. Nakonec 
z toho mám všeho dojem, že skutek 
utek. Na druhou stranu věřím, že jed-
nou nás úřady vezmou vážně. Bude nás 
to stát ještě hodně práce. Musíme se 
všichni naučit prezentovat naše výstupy 
a výsledky tak, aby si jich všimli i úřední-
ci a politici.

Třeba někdo dostane ten správ-
ný nápad při čtení tohoto zpravodaje. 
Rozhodně si nenechte ujít rozhovor 
s Jiřím Plamínkem, který čerstvě vydal 
novou knížku zaměřenou na vzdělávání 
dospělých.

MAREK ŠEDIVÝ,
ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://neziskovky.cz/
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aktuality

A příště na tomto 
místě něco o vás!

Chcete oznámit 
personální změnu nebo 

společenskou událost ve 
vaší organizaci? Chcete 

poděkovat nebo poblahopřát 
svým zaměstnancům, 

zaměstnavatelům, 
netradičním dárcům?

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.

Neziskovky.cz 
na plese
Institut mezioborových 
studií Brno pořádal 

druhý ročník reprezentativního plesu, 
na kterém se setkávají studenti, absol-
venti, vyučující i příznivci školy. Plný sál 
kulturního domu Semilaso Brno si uží-
val příjemné atmosféry, tance a zába-
vy. Nezbytnou součástí každého plesu 
je tombola. Právě na tomto plese měli 
hosté příležitost poprvé získat poukáz-
ku na seminář dle vlastního výběru 
z nabídky otevřených seminářů Nezis-
kovek.cz. Vítězce blahopřejeme a těší-
me se na její návštěvu. 

(R)

Slavíme návštěvu stého 
zájemce
Projekt Podnikání jako cesta ze sociál-
ního vyloučení, podpořený Evropským 

sociálním fondem v rámci Operačního 
programu Praha – Adaptabilita (OPPA) 
slaví první rok od zahájení práce s klien-
ty. Radost z tohoto výročí je o to větší, 
že o podporu projevilo hlubší zájem už 
100 klientů. Cílem projektu je poskyto-

vání poradenství v oblasti podnikání kli-
entům z řad imigrantů, rodičů s dětmi 
a osob dlouhodobě nezaměstnaných. 
Paní Světlana Těšiková (foto), která je 
onou jubilejní klientkou, popisuje, proč 
se rozhodla navštívit Greater London 
Enterprise (GLE), kde může být při kon-
zultacích přítomný i její dvouletý syn: 
„Chtěla bych udělat další krok ve svém 
životě, získat energii, radost, užívat si 
života, růst, vzdělávat se a svými akti-
vitami vydělávat peníze. Uvidím, jak to 
dopadne.“
HANA GALIOVÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA GLE

FOTO: GLE

Mateřská a rodinná 
centra jsou i pro otce
Liga otevřených mužů (LOM) zahájila 
v březnu 2010 projekt Táta v centru - 
Aneb muži v rodinném i komunitním 
životě. Program, který podpořilo minis-
terstvo práce a sociálních věcí, se za-
měřuje na cílenou podporu mužů-otců 
a chce rozšířit pozitivní obraz otcovství 
ve společnosti i nabídku služeb komu-
nitních center. 

„Aktivní otcovství vidíme jako jeden 
ze zdrojů kvality života dnešních mužů. 
Kontakt s dětmi a péče o rodinu je 
něco, co má trvalou hodnotu. Muži už 
na to pomalu přicházejí. Zároveň potře-
bují informace a podporu okolí,“ uvádí 
Martin Jára, ředitel LOM.

V rámci tohoto pilotního projek-
tu uspořádá LOM celkem 15 work-
shopů po celé ČR. Součástí projektu 
bude Tátafest, který proběhne 20. 6. 

u příležitosti Dne otců. Více informací: 
www.ilom.cz

JITKA MARELOVÁ, LOM

Zažít důsledky svého 
jednání
Agentura Pondělí je občanské sdruže-
ní které nabízí službu Podpora samo-
statného bydlení jejímž cílem je po-
moci lidem se zdravotním či sociálním 
znevýhodněním, získat nebo udržet si 
samostatné bydlení v přirozeném pro-
středí dle svých potřeb a možností. „Žít 
a bydlet samostatně, jako součást míst-
ní komunity je daleko přirozenější než 
život v ústavech. Ovšem samostatný 
život přináší i svá rizika,“ říká Monika 
Lampová, ředitelka agentury.

„Jeden náš klient vyměnil mobil 
v hodnotě téměř dvou tisíc korun za 
krabičku cigaret,“ vypráví. „Šetřil na něj 
několik měsíců, věděl, že ho bude po-
třebovat na volání svému asistentovi, 
když bude mít nějaký problém. Od tří 
let byl v kojeneckém ústavu, pak v dět-
ském domově, jen krátce bydlel u své-
ho dědečka. V tomto období poznal, 
co to je samostatný život. Když děde-
ček zemřel, skončil v ústavu a pak se 
dostal k nějakým lidem, kteří ho zneu-
žívali. Zakazovali mu vycházet z domu 
a brali mu celý důchod. Teprve, když 
nám bylo podezřelé, že se dlouho neu-
kázal v agentuře, vypátrali jsme ho a za 
pomoci policie ho přemístili do chráně-
ného bydlení.“

I když jsou mezi námi lidé, kteří ne-
měli možnost se ve svém životě naučit 

o sebe postarat, není nikdy pozdě začít 
trénovat dovednosti samostatného ži-
vota. Programem prošla i klientka, kte-
ré je šedesát šest let.

Služba Podpora samostatného byd-
lení je financována z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státní-
ho rozpočtu ČR.

ZDROJ, AGENTURA PONDĚLÍ

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.ilom.cz
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na duben-květen 2010
12. 4. 2010 Účinná komunikace 
v organizaci jako základ zdravého 
týmu - Mgr. Jitka Marková 
(NOVINKA)
Během kurzu si doplníte poznatky vzta-
hující se k podpoře účinné komunikace. 
Získáte nadhled a zmapujete si vaši situ-
aci. Zároveň si vytvoříte mentální mapu, 
která bude zobrazovat rizika, opory 
a východiska a která vám usnadní další 
kroky. Bližší informace:  http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4279.html

13. 4. 2010 Management
sociálních služeb – Ing. Jiří 
Horecký, B.A. (Hons)
Seznamte se se specifiky managementu 
sociálních služeb, s možnostmi vedení 
a stanovení organizačních struktur, sys-
tému financování, organizace práce 
a stanovení strategických a operativ-
ních cílů. Zjistíte, jak sestavit marketin-
gový plán a definovat důležité prvky cor-
porate identity. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/3872.html

14. 4. 2010 Jak vytvořit správní 
rady v neziskové organizaci - Ing. 
Marek Šedivý (NOVINKA)
Pokud chcete být kompetentním ředi-
telem ve vztahu ke správní radě nebo 
členem správní rady, měli byste rozu-
mět významu a roli správní rady v or-
ganizaci. Vědět, jak členy správní rady 
vybírat, jaké mají povinnosti, jak je mo-
tivovat a hodnotit. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-
kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4255.html

19. 4. 2010 Finanční řízení 
neziskové organizace - Mgr. Petr 
Vrzáček
O financích v neziskové organizaci se 
nemusíte bavit, nicméně je musíte řídit 
lépe než kterákoliv jiná, na tvorbu zis-
ku zaměřená organizace. Získejte pro-
to přehled o hlavních fázích finančního 
řízení a vyměňte si zkušenosti o úska-
lích finančního řízení NO. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3705.html

27. 4. 2010 Konflikty v pracovním 
týmu – sociální služby – PhDr. Ing.
Jana Sladká Ševčíková
Pro vedoucí pracovníky a manažery 
v sociálních službách je určen jedno-
denní seminář, jenž vám pomůže roz-
poznat základní druhy konfliktů a naučí 
vás, jak je řešit. Poznáte jejich psycho-
logické charakteristiky, spouštěcí me-
chanismy a zjistíte, jak s těmito prvky 
pracovat. Zároveň se dozvíte mnohé o 
prevenci a zvládání emocí. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4192.html

28. 4. 2010 Aby byl fundraising 
úspěšný – Hana Prchalová 
a Marek Šedivý
Cílem kurzu je, abyste zvládli vytvo-
řit funkční systém pro fungování 
fundraisingu, jeho prostřednictvím po-
sílit stabilitu organizace, umět nalézt 
nové možnosti získání zdrojů a zajistit 
tak rozvoj organizace. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4291.html

30. 4. 2010 Využití moderních 
forem komunikace PR pro 
neziskovky - Kateřina Fadljevičová 
(NOVINKA)
Seznámíte se s novými trendy a moder-
ními (módními) nástroji komunikace. 
Získáte přehled v oblasti internetové 
komunikace včetně komunikace pro-
střednictvím sociálních sítí a zorientu-
jete se v ní. Naučíte si vybírat nástroje 
a komunikační cesty, které jsou vhodné 
a využitelné právě pro vás. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4258.html

5. 5. 2010 Prezentační vychytávky 
- PaedDr. Olga Medlíková 
(NOVINKA)
Schopnost vyjádřit myšlenku je téměř 
stejně důležitá jako samotná myšlenka. 
V rámci tréninkového workshopu si mů-
žete rozšířit svůj prezentační potenciál 
o nové možnosti, vyzkoušet si nástroje 
mobilizace pozornosti posluchačů a zís-
kat kvalifikovanou zpětnou vazbu. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4268.html

6. 5. 2010 Logický rámec projektu 
a teorie změny - BcA. Jan 
Mrkvička (NOVINKA)
Naučte se formulovat smysluplné 
a efektivní projekty, kterým porozumí 
donátoři. Z praktických příkladů zjistí-
te, že logický rámec není tabulka, ale 
důležitý nástroj pro formulaci, řízení 
i hodnocení projektu. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3902.html

7. 5. 2010 Trénink asertivních 
dovedností - Blanka Junová 
(NOVINKA)
Seminář je určen pouze pro absolven-
ty kurzu Základy asertivní komunika-
ce.Tentokrát se budete věnovat svým 
aktuálním tématům, procvičíte si jed-
notlivé dovednosti a asertivní techni-
ky, získáte zpětnou vazbu od lektorky 
a ostatních účastníků. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3946.html

Řez a množení ovocných stromů
Kdy: 10.-11. 4. 2010
Kde: Hostětín, Bojkovice
Pořadatel: Centrum Veronica Hostětín
Na semináři se seznámíte s význa-
mem a pravidly péče o stromky - jejich 
řez, sázení, zmlazování, volbu termí-
nů a další. Výuka bude praktická včet-
ně exkurze do ovocné školky. Více na: 
http://www.hostetin.veronica.cz

Tajemství barev
Kdy: 14. 4. 2010 - 10. 5. 2010
Kde: Čtyři kavárny Prahy
Pořadatel: Občanské sdružení Letní 
dům
Výstava obrazů a fotografií dětí a mla-
dých lidí z dětských domovů. Kavárna 
Mamacoffee představí barevné man-
daly, Café Technika přiblíží arteterape-
utické techniky tvorby v Letním domě, 
Café Kafíčko uvede bezpečný prostor 
„chýšky“ a Mlýnská kavárna vystaví ob-
razy na téma Můj vysněný dům. Více na 
http://www.letnidum.cz 

Yellow Sisters: čtyři hlasy, čtyři 
srdce pro děti v KLÍDKU
Kdy: 16. 4. 2010 od 19 hodin
Kde: Divadlo DRAK, Hradec Králové 
Pořadatel: PROSTOR PRO, o. s.
Benefiční večer plný rytmů a melodií 
napříč žánry. Čtyři hlasy, čtyři srdce, 
čtyři přístupy doplní tanečnice afric-
kých tanců a bubeníci z Orientcentra 
Hradec Králové. Program zpestří aukce 

uměleckých předmětů, výtěžek bude 
věnován nízkoprahovému zařízení KLÍ-
DEK – Dětský klub. Vybrané vstupné 
navýší Nadace Divoké husy. Více na 
http://www.prostorpro.cz

S.O.S. les
Kdy: 16.- 18. 4. 2010
Kde: Švýcárna, CHKO Moravský kras
Pořadatel: ZČ HB Modrý kámen
Společná akce s CK Kudrna na pomoc 
přírodě a historickým památkám, pro 
čisté životní prostředí. Spousta nových 
kamarádů, odpoledne hry a poznávání 
krás a divů Josefovského údolí. Večer-
ní oheň, noční výprava, program pro ro-
mantiky, dobrodruhy i pohodáře. Práce: 
pomoc lesníkům v lesích Josefovského 
údolí. Věk: od 15 do 99 let. 

Videofestival S vámi nás baví svět
Kdy: 1. 5. 2010
Kde: Poděbrady
Pořadatel: HANDICAP LYCEUM Praha 
o.s.
Šesté bienále a již čtrnáctý festival ne-
státních neziskových organizací na 
zámku v Poděbradech. Přihlášky sním-
ků do soutěže, podmínky a další infor-
mace naleznete na http://www.hclpra-
ha.cz/videofestival.php a také na webu 
filmových amatérů www.filmdat.cz.

Podrobnější informace a další akce na-
jdete v Kalendáři akcí na http://neziskovky.
cz/cz/fakta/kalendar-akci/
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Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

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

Práce s dětmi a mládeží má své legis-
lativní náležitosti. Na některé z vašich 
četných dotazů na toto téma nám po-
skytla odpovědi náměstkyně Národ-
ního institutu dětí a mládeže MŠMT 
Irena Obrusníková.

Co všechno musí dodržet 
organizace při práci s dětmi 
a mládeží?
Z právního hlediska může založit oddíl, 
kroužek či jinak nazvaný kolektiv pracují-
cí s dětmi a mládeží právnická či fyzická 
osoba. Nejčastějším zřizovatelem jsou 
nejrůznější občanská sdružení. Činnost 
těchto organizací není v současnosti li-
mitována žádným předpisem z oblasti 
práce s dětmi, ale může narazit na před-
pisy daňové a účetní, pokud organizuje 
výlety či tábory, protože se jedná o svě-
řené prostředky, které je nutné evidovat 
a daňově přiznávat. Obecně platí v prvé 
řadě zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a navazující vyhláška 
č. 148/2004 o hygienických požadav-
cích na zotavovací akce pro děti; dále 
obecná ustanovení Zákoníku práce 
o zajištění bezpečnosti práce (volnoča-
sové aktivity dětí zpravidla nikdo neor-
ganizuje v pracovním poměru, jedná se 
o činnost „obdobnou“). V každém pří-
padě platí, že s dětmi a mládeží smí sa-
mostatně pracovat osoba starší 15 let, 
která je povinna absolvovat preventivní 
lékařskou prohlídku s písemným potvr-
zením, že je schopna činnosti s dětmi 
a mládeží (§ 10 Zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve zně-
ní pozdějších předpisů), a to při vstupu 

do organizace či před zahájením tábo-
ra (zahájení práce s dětmi) a poté vždy 
jednou ročně. Potvrzení vystavuje prak-
tický lékař, u kterého je osoba registro-
vána. Podrobně se otázkou bezpečnos-
ti v těchto organizacích zabývá příručka 
Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi 
a mládeží od Jana Kutého.

Vztahují se tyto podmínky i na 
mateřská centra a školky?
Mateřská centra jsou většinou občan-
skými sdruženími, proto se na ně vzta-
huje totéž. Školky nespadají do naší 
kompetence a informace by nemusely 
být přesné. 

Je ještě něco navíc, na co je nutné 
myslet při organizaci tábora pro 
děti?
Především je důležité znát ustanovení 
zákona č. 471/2005 Sb., tedy úplné 
znění zákona č. 258/2000 Sb. Při se-
stavování týmu vedoucích je důležité 
dbát pracovněprávních předpisů (zá-
kon č. 362/2007 Sb. Zákoník práce 
a vyhláška č. 125/1993 Sb. O pojištění 
odpovědnosti). S náborem účastníků je 
při organizaci pobytu nutné myslet na 
normy, které musí splňovat ubytova-
cí zařízení, stravovací normy, způsoby 
dopravy na místo pobytu, materiálové 
vybavení (vyhláška č. 148/2004 Sb.) 
i zajištění pedagogického a hospodář-
ského personálu. Podrobné informa-
ce naleznete v příručce NIDM Tábory 
a další zotavovací akce. 

KATEŘINA POJEROVÁ

Náležitosti pořádání volnočasových 
aktivit dětí a mládeže

Na knižním trhu najdete publikaci 
Tendence vývoje českého nadačního 
práva v rámci sjednocené Evropy od 
JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D., kte-
rá působí na Právnické fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně a již více než 
10 let se teoreticky i prakticky věnuje 
právnímu postavení neziskových or-
ganizací u nás i v širších evropských 
souvislostech. 

Kateřino, jak si v Evropě stojíme, 
co se nadací týče?
Česká právní úprava je v evropském 
kontextu považována za jednu z nej-
přísnějších, což má ovšem svůj důvod 
- nutnost „nápravy“ reputace nadačního 
sektoru v očích veřejnosti, ztracené po-
čátkem 90. let minulého století. Jinak 
se příliš neodchyluje od evropského 
standardu. Nadace jsou ovšem v evrop-
ském průměru chápány jako subjekty, 
které mimo rozdělování finančních pří-
spěvků mohou provozovat i další aktivi-
ty - vlastní programy, často i podnikání. 
U nás však především akumulují a distri-
buují majetek. Pro výkon veřejně (obec-
ně) prospěšných činností je jiná právní 
forma – obecně prospěšná společnost, 
která je však z evropského úhlu pohle-
du rovněž nadací. Zásadní odlišnost 

české koncepce spočívá v přípustnos-
ti/nepřípustnosti možného podnikání či 
dalších omezení týkajících se hospoda-
ření a užití majetku nadačních subjektů. 
Mimo to, v evropském měřítku nemá 
obdoby přísnost regulace možnosti in-
vestování nadačního jmění a zákonem 
stanovený způsob omezení nákladů 
spojených se správou nadace. 

Komu je publikace určena a jaké 
informace čtenář získá?
Publikace je určena všem, kteří se chtě-
jí dozvědět, co se děje na poli nadační-
ho práva v Evropě: o projektu Evropské 
nadace, jak se k této problematice sta-
ví Evropská komise či Evropský soudní 
dvůr. Obsahuje i rozbor platné právní 
úpravy nadačního práva v ČR a úvahy 
do budoucna – shrnutí aktuální nove-
ly nadačního práva (schválena posla-
neckou sněmovnou) a změny, které 
by měla přinést koncepce obsažená 
ve vládním návrhu nového občanského 
zákoníku. 

MAREK ŠEDIVÝ

PUBLIKACI JE MOŽNÉ POŘÍDIT ZDARMA. 
STAČÍ KONTAKTOVAT NEZISKOVKY.CZ, 

POČET VÝTISKŮ JE OMEZEN.

Nadace u nás a v Evropě

Pojem neformální vzdě-
lávání souvisí s Kon-
cepcí státní politiky pro 

oblast dětí a mládeže a znamená: orga-
nizované výchovně vzdělávací aktivity 
mimo rámec zavedeného oficiálního 
školského systému, které zájemcům 
nabízí záměrný rozvoj životních zkuše-
ností, dovedností a postojů, založených 
na uceleném systému hodnot; aktivity 
bývají zpravidla dobrovolné. ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Neformální vzdělávání

8. 4. 2010 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy
Specifická primární prevence v Ústeckém kraji
Oblast podpory: vzdělávání, ostatní
Působnost programu: Ústecký kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2779
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Makovská 
Kontakt: makovska.a@kr-ustecky.cz; 
475 657 288
Adresa: Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem

9. 4. 2010 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor 
školství, mládeže a sportu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 1.2 
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami
Oblast podpory: vzdělávání, volný čas
Působnost programu: Plzeňský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2276
Kontaktní osoba: Mgr. Vilém Wolf 
Kontakt: vilém.wolf@plzensky-kraj.cz; 377 195 240
Adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

10. 4. 2010 Nadace Leontinka
Grantové řízení Nadace Leontinka 2010
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2773
Kontaktní osoba: Iveta Kučerová 
Kontakt: kucerova@nadaceleontinka.cz; 
235 097 637, 725 789 888 
Adresa: Radlická 714/113, 158 00 Praha 5

15. 4. 2010 Nadace BONA
Granty Nadace Bona
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2504
Kontakt: nadacebona@nadacebona.cz; 
233 544 069, 233 543 069
Adresa: Pod Čimickým hájem 117/1, 180 00 
Praha 8

20. 4. 2010 Ministerstvo kultury, odbor regionál-
ní a národnostní kultury
Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofe-
sionálních uměleckých aktivit v roce 2010
Oblast podpory: kultura
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2643
Kontaktní osoba: PaedDr. Darina Martinovská 
Kontakt: darina.martinovska@mkcr.cz; 
257 085 470
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

23. 4. 2010 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
regionálního rozvoje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.3 – 
Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení

Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Vysočina
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2476
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Kašpárková 
Kontakt: kasparkova.s@kr-vysocina.cz; 
564 602 539
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23. 4. 2010 Nadace Jedličkova ústavu Praha
Grantové řízení Nadace Jedličkova ústavu
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2488
Kontakt: nadaceju@centrum.cz; 241 406 886
Adresa: V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2

30. 4. 2010 Ministerstvo kultury, odbor regionál-
ní a národnostní kultury
Podpora regionálních kulturních tradic
Oblast podpory: kultura, regionální/komunitní rozvoj
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2291
Kontaktní osoba: Mgr. Květoslava Gabrielová 
Kontakt: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz; 
257 085 269
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

3. 5. 2010 Česká kancelář Culture
Projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi
Oblast podpory: kultura, regionální/komunitní 
rozvoj, ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2783
Kontakt: info@programculture.cz; 224 809 118 
(tel.); 222 326 121 (fax)
Adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1

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

průběžná uzávěrka Nadace VINCI
Grantové příspěvky nadace VINCI
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/
zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, regio-
nální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, 
ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2713
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valenta 
Kontakt: nadace@nadacevinci.cz; 244 096 111
Adresa: Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 
2 – Nové Město
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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

Občanské sdružení vede účetnictví 
a není plátce DPH. Sdružení nakoupi-
lo prolézačky. Peníze na pořízení byly 
získány z neziskové činnosti - z darů 
a z pořádání různých kulturních akcí 
pro veřejnost. Jednalo se o zdanitelné 
výnosy. Následně byly prolézačky daro-
vány obci. Jak správně účtovat a da-
ňově posoudit tuto operaci? V organi-
zaci účtovali následovně:

přijetí darů MD 221/D 682: 8 Kč, • 
tržby MD 221/D 601: 4 Kč,
a) nákup materiálu na prolézačky 
MD 042 /D 321: 10 Kč,
b) výkopové práce MD 042/
/D 321: 2 Kč,
c) zařazení prolézaček do majet-
ku občanského sdružení MD 022/
/D 042: 12 Kč,
d) odpis zůstatkové ceny MD 552/
/D 082: 12 Kč,
e) vyřazení prolézaček z důvodu daro-
vání obci MD 082/D 022: 12 Kč.
Je to takto správně? Odpis ZC bude 
daňově uznatelný? 

Odpověď:
Nejdříve je nutné upozornit, že v dota-
ze se uvádí, že prostředky byly získané 
z darů a z pořádání kulturních akcí a že 
se jednalo o zdanitelné výnosy. Dary 
ale nejsou předmětem daně z příjmů 
v souladu s § 18 odst. 2 písm. a) záko-
na č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDP“), jsou předmětem darovací daně, 
u výnosů z kulturních akcí záleží, zda se 
jedná o hlavní činnost v souladu s § 18 
odst. 4 písm. a) ZDP a jaká je výše sou-
visejících nákladů. 

Co se týká účtování přijatých darů, 
záleží, zda se jednalo o dary na provozní 

činnost, pak by měly být účtovány ve 
prospěch účtové skupiny 68 – Přijaté 
příspěvky, nebo zda se jednalo o dary 
určené na pořízení dlouhodobého ma-
jetku, pak by mělo být účtováno ve pro-
spěch příslušného účtu účtové skupiny 
90 – Vlastní jmění. Z uvedeného účto-
vání lze předpokládat, že prolézačky 
představovaly dlouhodobý hmotný ma-
jetek (použití účtu 042 a 022). 

Z bodu 4.5.6. Českého účetního 
standardu č. 412 potom vyplývá, že 
zůstatková cena darovaného dlouho-
dobého majetku by měla být účtována 
na příslušný účet účtové skupiny 55 – 
– Ostatní náklady, nikoliv na účet účto-
vé skupiny 52, jak je uvedeno v dotaze. 

Z daňového hlediska potom platí, 
že darování prolézaček obci nemůže 
být v souladu s § 25 odst. 1 písm. o) 
a písm. t) ZDP daňovým nákladem. Dar 
obci je možné v souladu s § 20 odst. 
8 ZDP uplatnit pouze jako položku sni-
žující základ daně, ale tento odpočet ne-
mohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou 
založeni nebo zřízeni za účelem podni-
kání, tedy ani občanské sdružení. Z uve-
deného vyplývá, že občanské sdružení 
nemůže tento dar obci z pohledu daně 
z příjmů právnických osob nijak zohled-
nit, ani jako daňový náklad, ani jako sní-
žení základu daně. 

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Zdanění darů v občanském sdružení

ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje granty

ČSOB vyhlašuje grantové řízení ČSOB Nadačního programu vzdělání. Hledá-
me filantropické projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti u české 
veřejnosti, u dospělých i u dětí. Celkem rozdělíme 1 milion českých korun. 
Termín uzávěrky přihlášek je 30. dubna.

Strategickým tématem Společenské odpovědnosti ČSOB je vzdělávání a zvy-
šování finanční gramotnosti u české veřejnosti, u dospělých i u dětí. ČSOB 
Nadační program vzdělání podporuje filantropické projekty na téma Finanční 
gramotnost a podporuje získat vzdělání zdravotně a sociálně handicapovaným 
dětem.

Více informací ke grantovému řízení: http://www.csob.cz/cz/
Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-program-
vzdelani/Stranky/defalt.aspx

Sociální sítě z encyklopedie
Co si představit pod pojmem sociální 
síť, dnes ví již většina z nás. Ale neško-
dí, když se podíváme do knihy, respek-
tive na internet. PCMag.com hovoří 
o sociálních sítích jako o skupině lidí, 
kteří se díky své rodině, práci nebo ko-
níčkům sdružují. Termín byl poprvé po-
užit profesorem J. A. Barnesem v roce 
1950, který definoval velikost sociální 
sítě jako sdružení 100 až 150 lidí. So-
ciální sítě na internetu (například My 
Space, Facebook nebo Twitter) vznikly 
z konceptu sdružovat například firem-
ní zákazníky nebo fanoušky celebrit 
i politiků. V ČR je zatím nejpopulárněj-
ší sociální síť Facebook. V lednu 2010 
počet registrovaných uživatelů překro-
čil 2 miliony.

Facebook. Ideální komunikační 
kanál pro neziskovky?
Komerční využití sociálních sítí je vel-
mi citlivou otázkou. Mnoho reklamních 
expertů cítí velký potenciál, který vyu-
žití sítí skrývá k prezentaci jejich služeb 
nebo výrobků, ale tančí na velmi křeh-
kém ledě a hodně jich již narazilo. Kaž-
dé firmě bych doporučila dvakrát zvá-
žit, jestli je zrovna pro jejich produkt či 
službu využití sítě jako dalšího komu-
nikačního kanálu vhodné. Z průzkumů 
společnosti Unisoma mezi uživateli so-
ciálních sítí vyplývá, že dnešní genera-
ce (do 30 let) vnímá prostředí interne-
tu a sociálních sítí jinak než generace 
30+ a výše. Sociální sítě a u nás nejví-
ce rozšířený Facebook v prvním řadě 
využívají k udržování a navazování kon-
taktů a komunikaci s přáteli. Zatímco 
u starší generace je na prvním místě 
využití internetu a sociálních sítí pou-
ze k získání informací. To je podstatný 
rozdíl. Vyplývá z toho fakt, že uživatelé 
jsou velmi citliví k zásahům do jejich 
soukromého a osobního života a přijí-
mání reklamního sdělení prostřednic-
tvím sociálních sítí mnoho z nich vní-
má negativně. Podle mých zkušeností 
je však právě zde velký prostor pro ne-
ziskové organizace a jejich prezentaci 
práce, produktů i služeb. Proč? Z prin-
cipu. Díky faktu, že neziskové organi-
zace jsou zakládány za jiným účelem 
než komerční firmy. Jejich účelem není 
generování zisku, ale obecně prospěš-
ná činnost. A to s sebou přináší i sku-
tečnost, že uživatelé sociálních sítí ne-
vnímají většinu prezentací neziskovek 
na Facebooku jako nepříjemný a ruši-

vý element. Naopak. Troufám si tvrdit, 
že dnešní generace si čím dál tím více 
uvědomuje fakt, že zdravá společnost 
se pozná podle toho, jak se chová k so-
ciálně slabším.

Neziskové organizace tak získávají 
poměrně levný a hlavně efektivní ná-
stroj pro komunikaci s veřejností nebo 
získání zpětné vazby od dárců. Dovolím 
si však připomenout, že i komunikace 
prostřednictvím sociálních sítí má svá 
pravidla a ta je třeba dodržovat. Pokud 
po důkladné analýze dojdete k závěru, 
že právě pro vaši neziskovku je vhodné 
založit si skupinu na Facebooku a oslo-
vit tím například vaše stávající i poten-
cionální dárce a máte dostatečně silné 
komunikační sdělení, jděte do toho. 

Co (ne)dělat
Mluvte pravdu a neschovávejte se za 
cizí identity, nezakládejte skupiny pod 
lákavým a neutrálním názvem a až na-
chytáte dostatek lidí, tak se přejmenuj-
te a vyjdete ven s pravým záměrem. 
To je cesta do pekla. Několik případů 
tohoto postupu již proběhlo i český-
mi médii. Připomenu například kauzu 
s fan klubem Jiřího Paroubka. Vždy 
také zvažte, zda máte lidskou kapacitu 
na provozování skupiny na Facebooku 
a možnost k pravidelné komunikaci, 
udržování, čištění vaší skupiny. Založe-
ním skupiny práce totiž teprve začíná. 
Pokud chcete, aby vaše práce přinesla 
výsledky například v podobě lepší pod-
pory vaší organizace veřejností, získá-
ní nových dobrovolníků a další, musíte 
umět uživatele sítě zaujmout a udržet 
jejich pozornost. Je to náročné na čas, 
ale čas věnovaný této činnosti se vám 
vyplatí. Navíc pokud Facebook sami 
používáte, může to být i zábava a ne 
jenom práce. Mezi úspěšné skupiny, 
které jsem zaznamenala na Faceboo-
ku vám mohu dát za příklad skupinu 
Klub přátel Člověka v tísni.

Kde se dozvíte víc?
Jak se orientovat v problematice soci-
álních sítí vám pomohou odborné se-
mináře mnoha firem. Velké množství 
informací najdete také na internetu. 
Mohu vám doporučit české stránky 
www.pooh.cz, www.lupa.cz, www.zive.cz 
nebo www.unisona.com. 

KATEŘINA FADLJEVIČOVÁ, 4INFO

Sociální sítě – vhodné místo pro 
prezentaci neziskové organizace

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.csob.cz/cz/
http://www.pooh.cz
http://www.lupa.cz
http://www.zive.cz
http://www.unisona.com
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Jaký význam má pro vás 
činnost Rady vlády nestátní 
neziskové organizace?

V roce 2005 jsem byl nominován do Výboru 
pro regiony, členem Rady vlády NNO jsem byl 

jmenován v roce 2007, v roce 2009 pak i do Vý-
boru pro legislativu a financování NNO. Radu vní-
mám jako oficiální platformu komunikace mezi 
představiteli veřejné správy a zástupci nestátních 
neziskových organizací za účelem zlepšení podmí-
nek fungování neziskového sektoru. V žádném pří-
padě Rada nenahrazuje zastřešení nebo výhradní 
zastupování neziskového sektoru při jednáních se 
státními orgány. Na této platformě mají nomino-
vaní zástupci NNO možnost jednat, projednávat, 
ovlivňovat a podporovat spolupráci s představiteli 
státní správy, samosprávy a s politickou reprezen-
tací na úrovni Vlády ČR. Za velmi důležitý prvek 
vnímám také to, že se zpracovávají různé přehle-
dy, statistiky a rozbory, které vypovídají o důleži-
tosti neziskového sektoru a o jeho velkém vlivu na 
občanskou společnost, aby představitelé veřejné 
správy věnovali rozvoji a podpoře neziskového 
sektoru co největší pozornost.

Ve Výboru pro legislativu a financování jsme 
se zabývali např. věcným záměrem Zákona o ve-
řejné prospěšnosti, novelou Zákona o sbírkách, o 
obecně prospěšných společnostech, o nadacích 
a nadačních fondech a dalšími legislativními nor-
mami společnými všem NNO. Považuji za velmi 
důležité mít možnost připomínkovat a navrhovat 
změny v těchto právní předpisech nezbytných 
pro činnost neziskového sektoru. Ovšem úspěš-
nost prosazení těchto změn a návrhů pak záleží 
na schopnosti vyjednávání a možnosti ovlivňová-
ní legislativního procesu na jednáních Vlády ČR 
příslušným ministrem, kterému Rada podléhá, 
v současné době tedy ministru pro lidská práva.

Z pohledu Charity ČR mi možná chybí takové 
členění do oborové spolupráce. Charita ČR se za-

bývá především činnostmi v oblasti sociální, zdra-
votní a humanitární, přivítal bych tedy, kdyby se 
obdobné činnosti mohly realizovat i oborově.

ING. MGR. OLDŘICH HAIČMAN, ŘEDITEL, CHARITA ČESKÁ 
REPUBLIKA

Nejsem jejím členem, ale ze zkušenosti z po-
dobné rady, zacílené však na národnostní 

menšiny, mohu částečně porovnávat. Vím, že zá-
leží na aktivitě členů každé z Rad, jak podnětná její 
zasedání mohou být. Stále však zůstává pouze po-
radním orgánem vlády a je pouze na libovůli pří-
slušného ministra a vlády, jak tedy jednotlivá do-
poručení budou brát vážně. Od Rady pro nestátní 
neziskové organizace bych očekávala tvorbu poli-
tiky státu vůči nevládnímu sektoru, včetně legisla-
tivního rámce, a snahu o zlepšení podmínek pro 
činnost nevládek. 

Je-li ovšem aparát poměrně štíhlý, pokud jde 
o počty pracovníků, nedisponuje-li Úřad vlastní 
rozpočtovou kapitolou, a především je-li závislý 
na tempu úředního schvalování, pak ta efektivi-
ta přichází jaksi velmi pomalu. V Radě i jejím se-
kretariátu pracují odborníci, o tom není pochyb. 
Tací, kteří moc dobře vědí o achillových patách 
nevládní sféry a úskalích jejího chování. Přesto 
se však nic nemění. Jak asi „úředník“ sekretariátu 
poradního orgánu, aniž bych to myslela jakkoliv 
hanlivě, může přimět k větší zodpovědnosti na-
příklad své kolegy z resortu, který špatně a po-
malu administruje evropské peníze, a tím vlastně 
trestá ty úspěšné neziskovky a žene je do náručí 
dluhů?

Jsem docela skeptická. A to ministr či minis-
tryně, kteří Radě předsedali a předsedají, patřili 
k těm, kteří neziskový sektor berou vážně. Jenže 
co zbývající členové vlády?

JARMILA BALÁŽOVÁ, NOVINÁŘKA

Činnost Rady vlády pro NNO má jistě svůj ne-
zanedbatelný význam pro neziskový sektor, 

zvláště nyní, kdy se připravuje nová legislativa tý-

kající se NO. Je to důležitý orgán, jehož prostřed-
nictvím se mohou NO vyjadřovat k nové legislativě 
prostřednictvím připomínkového řízení. Bohužel, 
mnohdy se jedná jen o formální spolupráci, kdy 
řada připomínek není zaprotokolována a vznese-
na a tak zkušenosti a definované potřeby NO ne-
přispívají ke zlepšení situace v činnosti neziskové-
ho sektoru. 

ING. PODLAHA MAREK, PŘEDSEDA UNIE NESTÁTNÍCH 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Rada vlády pro NNO by měla být platformou 
pro efektivní předávání informací, názorů 

a zkušeností NNO vládě ČR. Proto by členy této 
rady měli být zástupci, které si zvolí například jed-
notlivé koalice či unie a nikoli zástupci, kteří byli vy-
bráni „shora“. Jedině pak bude komunikace mezi 
Radou vlády a NNO, které zastupuje, funkční a ze 
strany NNO ovlivnitelná a vymahatelná.

MILADA ŠNAJDROVÁ, ČLENKA PŘEDSEDNICTVA UNO 
A FUNDRAISER PRO NNO OK

Jelikož vyřizuji poštu pro UNO, tak informace, 
která přijde ráno mailem o tom, že teď máme 

možnost se k něčemu vyjádřit, nejlépe do druhé-
ho dne k obsáhlým dokumentům, je nemyslitelná, 
nejsme nikdo odborníci, vše si musíme důkladně 
pročíst, nehledě na to, že materiály jsou několi-
kastránkové a odborné, takže tyto podněty jsou 
k ničemu. Představa spolupráce s NO v krajích by 
měla probíhat přes jejich zastoupení, informace 
z RV by měly být dodávány s dostatečným předsti-
hem a s dostatečnou dobou na projednávání a na 
zpracování připomínek.

I když se může zdát, že jsou naše připomínky 
kritické, je to bohužel holý fakt a jsme ochotni 
jako Unie nestátních neziskových organizací Olo-
mouckého kraje podílet se na vzájemné a lepší 
spolupráci s RV NNO, která bude jistě ku prospě-
chu všech NO v ČR.

MGR. MARCELA VYSTRČILOVÁ, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ UNO 
OK, SEKRETARIÁT UNO

anketa

Úspěšný seminář
Na krajském úřadě ve Zlíně proběhl 
první z plánovaných seminářů za pod-
pory Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Národního orgánu pro koordinaci 
na téma Příprava a realizace pro-
jektů financovaných z fondů 
EU. Přednášející Mgr. Jan Horký mezi 
teoretickými vstupy vedl se zástup-
ci 25 neziskových organizací diskuzi 
o možných příležitostech i nástrahách 
při přípravě projektu, žádosti o dotaci 
i realizaci projektů.

(R)

Pomáhat v umírání
Asociace poskytovatelů hospicové palia-
tivní péče (APHPP) vítá Doporučení ČLK 
č. 1/2010 k postupu při rozhodování při 
změně léčby intenzivní na léčbu paliativní 
u pacientů v terminálním stavu, kteří ne-
jsou schopni vyjádřit svou vůli. Doporu-
čení plně koresponduje s názory posky-
tovatelů hospicové paliativní péče, členů 
APHPP, kteří ku prospěchu nemocných 
i jejich blízkých nabízejí lékařům indivi-
duálně i prostřednictvím České lékařské 

komory konkrétní spolupráci.
Členové APHPP jsou znepokojeni ne-

pochopením a z něj vyplývající negativ-
ní odezvou části veřejnosti na toto, tolik 
potřebné a žádoucí, opatření.

MUDr. Marie Svatošová, pre-
zidentka APHPP říká: „Podle zku-
šeností APHPP jsou terminální 
pacienti často intenzivně léčeni i v situ-
aci, kdy je pro ně tato léčba zatěžující 
a byla by již na místě léčba paliativní. 
Tito pacienti jsou pak překládáni na pali-
ativní lůžka pozdě, často několik dní, do-
konce i hodin před úmrtím. Pokrok v lé-
kařství totiž umožňuje téměř nemožné, 
avšak ne všechno, co je technicky usku-
tečnitelné, je také etické a nemocnému 
ku prospěchu. Každý nemocný bez vý-
jimky má právo na smysluplnou léčbu 
a komplexní péči až do poslední vteřiny 
svého života. Nepotřebujeme eutana-
zii, potřebujeme kvalitní paliativní léč-
bu a péči, a tu v hospicích nabízíme. Ve 
všech hospicích platí zásada na úrovni 
nepsaného zákona: Pomáhat v umírání 
ANO, pomáhat k smrti zásadně NE!“ 

MGR. JARMILA NEUMANNOVÁ, ASOCIACE 
POSKYTOVATELŮ HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE

Keramická dílna na 
kolečkách
Občanské sdružení Český západ nabí-
zí nově keramické kurzy pro veřejnost. 
Originální keramická dílna na kolečkách 
vznikla v Dobré Vodě v roce 2008 re-
konstrukcí staré dřevěné maringotky. 
Její vznik podpořil Výbor dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové. V dílně se od té 
doby konají pravidelné kurzy pro rom-
ské i neromské obyvatele Dobré Vody, 
děti, mládež i dospělé a nově i kurzy pro 

veřejnost. Výrobky keramické dílny lze 
zakoupit v dobročinném obchodě Buťi, 
který provozuje Český západ v Plzni. 

„Kurzy pro veřejnost budou probíhat 
dle přání samotných účastníků. Ti si bu-

dou moci vybrat, co se chtějí naučit, zda 
si vyrobí užitkovou či dekorační kerami-
ku. Mohou si také zvolit jestli přijedou 
do Dobré Vody pouze na jeden den, 
nebo si kurz složí z více navazujících lek-
cí. Kurzy jsou otvírány vždy pouze pro 
3 až 5 účastníků,“ představuje novou 
nabídku Českého západu lektorka kurzů 
Kamila Součková.

MGR. EVA HAUNEROVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ, 
ČESKÝ ZÁPAD O.S., TOUŽIM

FOTO: ČESKÝ ZÁPAD

Veřejnost může navrhovat 
kandidáty na Cenu Olgy 
Havlové
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlo-
vé (VDV) vyhlásil 16. ročník Ceny Olgy 
Havlové a vyzývá veřejnost, aby do 
23. dubna navrhovala kandidáty. Cena 
Olgy Havlové je určena osobnostem, 
které dokázaly překonat svůj handi-
cap a aktivně se angažují ve prospěch 
ostatních. Vyhlášení držitele Ceny Olgy 
Havlové 2010 se uskuteční 7. června.

MONIKA GRANJA, VDV
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEKTU - KOMPLEXNÍ PODPORA 
INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB NA TRHU PRÁCE

Dne 1. 3. 2010 začala realizace projektu Komplexní podpora integrace znevýhodněných 
osob na trhu práce, který je realizován v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita 
(dále jen OPPA). Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy 
posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání 
pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (dále jen ESF) , v rámci 
prioritní osy 17.2 Podpora vstupu na trh práce.

Hlavním cílem projektu je začleňování znevýhodněných osob ze 2 cílových skupin:
- zdravotně postižení (včetně mentálně postižených, dále jen OZP)
- mladí lidé do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez 
rodin.

Hlavního cíle plánujeme dosáhnout prostřednictvím 3 hlavních projektových pilířů:

1. pilířem je specifická personální agentura pro znevýhodněné cílové 
skupiny, kde budeme poskytovat poradenské služby s cílem adresného 
vyhledávání pracovního uplatnění pro účastníky projektu. Personalista bude 
pomáhat občanům např. se sepsáním životopisu, přípravou na pohovory, 
komplexním vytipováním vhodného zaměstnání. Součástí agentury 
bude i psychologická poradna, kterou povede zkušený psycholog. Bude 
poskytovat služby bilanční diagnostiky a psychologického poradenství. 
Poradna bude určena klientům projektu, jejich rodičům, ale bude otevřena 
také dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.
 

2. pilířem je podpora vzniku tréninkových pracovních míst celkem pro 22 
účastníků projektu s možností návazného zaměstnání u žadatele. Půjde 
o nabídku tréninku pro rekvalifikované účastníky projektu i pro klienty se 
zdravotním (fyzickým či mentálním) postižením. 

3. pilířem z podporovaných aktivit je vzdělávání znevýhodněných osob 
v kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami. V projektu pro vybrané 
účastníky počítáme s realizací rekvalifikačních kurzů (účetní, prodavač, 
skladník/expedient).

Případní zájemci o vstup do tohoto projektu, kteří splňují podmínky výše popsaných 
cílových skupin, mohou kontaktovat Mgr. Petra Knopa (vedoucí manažer projektu).

Kontakt: tel. 603 446 722, petr.knop@projektintegrace.cz.

mailto:petr.knop@projektintegrace.cz
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HO
VOR

Vystudoval jste geologii a věnujete se 
ekonomice. To jste docela odběhl... Jak se to 
mohlo stát?
Máte pravdu, je to daleko - od kamene k mozku. Vše 
začalo tím, že se „bolševikovi“ nelíbilo, abych praco-
val s lidmi, takže jsem měl možnost studovat „jen“ 
přírodovědeckou fakultu. O přírodovědu a ekologické 
konflikty jsem se ovšem zajímal již od základní školy. 
Koncem osmdesátých let se dala odhadovat budoucí 
změna režimu a tehdy jsem se díky ekologii dostal do 
společnosti lidí jako byl Ivan Dejmal a Josef Vavrou-
šek. V té době to vypadalo, že oba skončí buď v kri-
minále nebo v politice. Zvítězilo naštěstí to druhé, na-
stoupili do významných pozic a Josef Vavroušek si mě 
vzal na ministerstvo, kde jsem se asi dva roky staral 
o nevládní organizace, přírodovědecké aspekty, le-
gislativu a podobně. Působil jsem tam do roku 1992 
a řešil také ekologické konflikty. Nějak se mi to zalíbi-
lo, takže jsem ekologické konflikty zobecnil na konflik-
ty vůbec a odjel jsem za oceán, abych se tam naučil 
metodiku operativního vyjednávání - mediaci. A poté 
mně začalo být jasné, že některé problémy se nedají 
vyjednat ani mediovat prostě proto, že jsou dané chy-
bami v systému a je třeba do řízení systému zasáh-
nout. No a v tu chvíli jsem se dostal k managementu.

Co znamená mediace?
Na počátku mé praxe si lidé občas mysleli, že budeme 
vyvolávat duchy nebo meditovat. Jedná se o řešení 
konfliktu prostřednictvím neutrálního odborníka, kte-
rý se stará o proces vyjednávání. Silná je tato metoda 
v tom, že zúčastněné strany neodevzdávají právo roz-
hodnutí někomu jinému, jako jsou například advokáti 
nebo soudci, ale ponechají si své právo rozhodovat, 
jak bude řešení vypadat.

Jakou roli hraje mediátor?
Bere na sebe povinnost či právo určovat proces. Vez-
me za zúčastněné strany tíhu procesu a pomáhá jim 
hledat cestičky. S oblibou říkám, že tlumočí z češtiny 
do češtiny. Lidé v konfliktech poměrně běžně nejsou 
schopni si porozumět. Třeba jim činí potíže toho dru-
hého slyšet. Na přelomu století jsem si dělal statisti-
ku, jaké kauzy jsem řešil. A zjistil jsem, že ve více než 
50 procentech případů spočíval problém v poruchách 
komunikace anebo ve vztahových dysfunkcích. Jak-
mile jsme vyřešili komunikaci, tak už nám v podstatě 
nic jiného na práci nezbylo a vše bylo už zcela rutinní. 
Tím chci ukázat, že u řešení konfliktu jsou komunikace 
a vztahy často klíčové. Poslední dobou se problémy 
na úrovni věci zvyšují, ale rozhodně se to pořád blíží 
1:1 nebo k mírné nadvládě věcných kauz.

Můžete mi dát nějaký příklad?
V době nazývané hospodářská krize řeším nejvíce 
kauz týkajících se financování. Existuje smlouva, ně-
kdo nezaplatí, je jasné, že kdyby šel dotyčný k soudu, 
jednání se povleče... Eseróčko často argumentuje tím, 
že se složí a založí nově...

Jak se to ale vyřeší, když ty peníze fyzicky 
opravdu nejsou?
Zpravidla se musí udělat to, čemu bychom mohli ří-
kat rozšíření nebo zvětšení počtu dimenzí vyjedná-
vacího prostoru. Musíte vzít v úvahu jiné zájmy než 

jsou zájmy finanční. Často to bývá splátkový kalendář 
(tedy vlastně čas), kvalita, možnost jiného plnění. Jde 
o kreativitu. Po dvaceti letech je to už trochu rutinní 
záležitost a většinou za pět minut tuším, jak asi bude 
řešení vypadat. Vidíte do dálky a jenom si ověřujete, 
jestli se opravdu jedná o poruchu komunikace, o ne-
dostatek peněz nebo jestli si ten jeden s tím druhým 
hraje a tvrdí mu, že peníze nemá a ve skutečnosti je 
má. V zásadě se to dá poznat. Tím nechci říct, že těmi 
kauzami manipuluji. Vždy stranám pomáhám, aby ob-
jevily nějaké možné řešení. Chování lidí má ale svou 
pravděpodobnostní povahu. Ohromně osvěžující pak 
je, když objevím něco neznámého. Uděláte dva kroky 

doprava a jste někde, kde nikdy nikdo ještě nebyl. To 
je vzrušující.

S kolegou Romanem Fišerem jste vyvinuli PF 
metodu. Co to je? 
Taková užitečná metodická drobnost. K obtížným si-
tuacím jezdíme společně v odlišných rolích – jeden je 
expertem a konzultuje věcnou stránku řešení (odtud P 
jako poradenství), druhý vede proces (F tedy pochází 
z facilitace). Je to výhodné, protože facilitátor nemá 
ovlivňovat věcná rozhodnutí, a expert zase nemůže, 
když už jednou do věcné stránky mluví, zcela nezá-
visle facilitovat.

Tlumočník z češtiny 
do češtiny
Jiří Plamínek vystudoval geologii, ale posledních patnáct let pracuje 
jako nezávislý lektor a konzultant. Vedle managementu se věnuje 
řešení sporů a byl prvním mediátorem u nás. Píše tradiční 
a e-learningové tréninkové programy a působí i jako facilitátor. 
Z podobnosti dějů v přírodních a ekonomických systémech odvodil 
teorii vitality. V jeho životopise byste se dočetli, že byl také 
prospektorem v poušti, koordinátorem programu řešení konfliktů 
a rozhodování při OSN, ředitelem odboru na federálním ministerstvu, 
českým koordinátorem vzdělávání trenérů v programu ICN a Johns 
Hopkins University v Baltimore, ale třeba i členem komise pro 
vyčíslování škod po okupaci Československa v letech 1968 – 1991. 
Vydal mnoho publikací, nejnovější pod názvem Vzdělávání dospělých.
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A vaše teorie vitality?
O té jsem se již letmo zmínil. Vznikla srovnáním eko-
logických a ekonomických systémů. Jako poradce se 
snažím každé firmě či organizaci nabídnout takové 
vlastnosti, které jí umožní uspět, ale zároveň takový 
systém, aby současný úspěch nebyl na úkor úspěchů 
budoucích. Teorie vitality určuje, jak má systém fun-
govat, aby mohl být vitální a lépe využil potenciál. Což 
znamená být užitečný, efektivní, stabilní a dynamic-
ký. Při splnění těchto čtyř ukazatelů byste problémy 
neměla potkávat. Kvůli stabilitě byste na ně včas rea-
govala, kdyby se objevily, díky dynamice byste o nich 
věděla předem. Nebo byste je sama vytvářela, abyste 
systém dynamizovala...

Přátelé o vás říkají, že konflikty vytváříte, 
abyste je mohl řešit. Jedná se o humor, nebo 
dynamiku?
Těmto přátelům už neříkám zlí jazykové, ale dobří ja-
zykové. Mají pravdu. Konflikt je podstatou dynamiky, 
je palivem motoru vývoje. Jakmile nemáte konflikty 
a nemáte možnost je řešit, tak se zastaví vývoj a sys-
tém stagnuje. Takže vyvolávat konflikty je opravdu 
rozumný nápad. Samozřejmě jenom v případě dy-
namiky. Většinou si ale najdou cestu do života samy 
a vůbec je nemusíme uměle vyvolávat. Na jejich nedo-
statek si nemusíme stěžovat.

Jak vyvolat ty „dobré“ a jak řešit ty „špatné“ 
se čtenáři dočtou ve vašich publikacích...
Jsem bytostně závislý na neutralitě a mám pocit, že 
ve svých knížkách, poradenských aktivitách a vzdělá-
vání v podstatě říkám to, co každý člověk, který má 
zdravý rozum, už ví. Věděli to dokonce už naše praba-
bičky a pradědové. To, že se nemáme zadlužovat, že 
nemá cenu se učit dělat dobře něco, co nemá smysl 
a podobně. Problém je, že na to občas v životě zapo-
mínáme. Když nás potká nějaký problém, tak možná 
proto, že jsme pod tlakem a ve stresu, máme tendenci 
pominout zdravý rozum a lapat po nějakých teoriích. 
Bylo by dobré se zastavit a zapřemýšlet. 

Na webových stránkách máte uvedeno, že se 
hlásíte k myšlenkám tří českých velikánů – 
Jana Ámose Komenského, Josefa Švejka 
a Járy Cimrmana. Předpokládám, že se jedná 
o nadsázku, nicméně, proč právě oni?
Nesmíte přehlédnout, že to je pokus o vtip. 

Ale něco za ním určitě je.
Na panu Komenském se mně nesmírně líbí jeho 
myšlenka o třech podmínkách úspěchu: umět, moci 
a chtít. Myslím si, že uhodil hřebík na hlavičku. Když 
řeším nějaký konflikt, tak se také ptám: Neumí? Ne-
může? Nechce? A většinou najdu nějakou odpověď, 
která vede k řešení.

A co Švejk a Cimrman? Vtip, nadsázka, koření 
života?
Nebudu hledat sofistikovanější důvody. Humoru není 
moc. V souvislosti s panem Švejkem a s panem Cimr-
manem, byť se jedná o literární postavy, se mi zača-
la líbit schopnost jednoduše formulovat realitu. Davy 
také nikdy nechtěly složité úvahy, ale vždycky jen 
symbol, formálně zajímavou myšlenku, pokud mož-
no obraznou... a Švejk je takovou učebnicí prostoty 
a podstaty. Navíc je mi strašně blízký pacifismus. A 
Jára Cimrman? Je mi dokonce líto, že ho nějací lobbis-
té odstavili ze soutěže o největšího Čecha. Tak to jsem 
by naštvaný Plamínek.

Vaše profese je vlastně velice vážná a člověk 
potřebuje nějakou očistu... 
O nás se někdy mluví jako o katalyzátoru a mně se 
tohle přirovnání začalo líbit. Rozdíl je pouze v tom, že 
katalyzátor se nespotřebovává.

A umíte se od všech problémů, konfliktů 
a všeho negativního nějak oprostit?
Utíkám do přírody, bydlím v přírodě, ale zároveň jí ško-
dím tím, že píši knížky. Prostřednictvím knížek jsem 
si ale nějak zvykl se těch kauz zbavovat. Ukládám je 
do rukopisů.

V devadesátých letech jste se angažoval 
v nezisku, takže máte určitě srovnání. Jaké 
rozdíly jsou mezi neziskem a byznysem?
Za posledních deset let jsem s neziskovkami moc do 
styku nepřišel, takže se bojím dělat soudy a zobecně-
ní. Fakt je, že na začátku 90. let byly neziskovky pro-
středím, kde se něco dělo. Nechtěl bych se mýlit a být 
nespravedlivý, ale mám pocit, že motor společnosti už 
v neziskovkách není. Asi už je v byznysu i se vším dob-
rým a špatným, co s ním souvisí. Byznysu však chy-
bí vyšší cíle a poslání. Dnešní globální civilizace jede 
po slepé dálnici a český byznys, stejně jako politika, 
potřebují jistou kultivaci. Potřebujeme lidi, kteří jsou 
schopni přemýšlet o širším smyslu dění, a ti se často 
vyskytnou právě v neziskovkách. Vždycky jsem si říkal 
a myslím si, že se to uchovalo dosud, že mezi byzny-
sem a neziskovkami je velký rozdíl v diverzitě. U byz-
nysu je tendence k jednotvárnosti. Všichni manažeři 
jsou si podobní. Splňují nějaké požadavky, jsou bezpo-
chyby výborní, ale vše trochu trenduje k standardizo-
vanosti a uniformitě. Domnívám se, že v neziskovkách 
je větší diferenciace, větší rozmanitost. Jsou mezi nimi 
takové, na jaké jsem byl zvyklý na začátku devadesá-
tých let, které to táhly srdcem, kašlaly na organizační 
a technickou stránku a na to, jestli jim čísla někde sedí 
nebo ne, a šly si za tím svým. A také ty, které začaly 
postupem času pomalu objevovat potřebu systema-
tického řízení nebo třeba cítily, že jinak nedostanou 
dotace. Začaly napodobovat pořádek státní správy 
a byznysu a i díky tomu je dnes neziskový svět jako ce-
lek o hodně dál, než byl za mého působení v něm. Je 
široký spektrem možností a nevylučuji, že časem se 
ten motor přestěhuje zase zpátky do nezisku.

Jací lidé jsou v byznysu?
V byznysu je množství lidí, kteří myslí na ekologii a po-
dobná témata a také rozhodně neplatí, že co firma, to 
nepoctivost. Potkávám poctivé lidi, které velmi mrzí, 
jaké je u nás prostředí. Poctivost se totiž začne vy-
plácet až od určité úrovně kultivovanosti společnosti. 
Jakmile jste nepoctivá a v prostředí je dostatek hlou-
pých, tak jste úspěšnější než ti slušní. V momentě, 
kdy hloupých začne ubývat, tak už nemáte z čeho žít 
a buď jdete z kola ven – bankroty, konkurzy -, nebo se 
přizpůsobíte slušnosti. A tak se slušnost stává docela 
pravděpodobnou budoucností.

Kde jsme nyní?
Jednoznačně se pohybujeme v neslušně nastaveném 
prostředí a mám podezření, že je dokonce v některých 
případech uměle nedokonalé, aby se dalo jednoduše 
vydělávat. Mnoho věcí je nejednoznačných, i zákony 
jsou nejednoznačné. Buď se jedná o naši neschop-
nost, nebo o prostý záměr. Jsme někde na začát-
ku cesty, ale pokud si ji úplně nezkazíme, tak by nás 
v budoucnu měla čekat slušnost. Důvod je čistě prag-
matický. Jakmile máte slušné prostředí, nemáte tolik 
neproduktivních nákladů. Kdybychom žili ve slušném 
prostředí a obchodovali spolu, tak si podáme ruce 
a v tu chvíli naše dohoda platí jako zákon. Nepotřebu-
jeme notáře, právníky, kontrolory... A tím pádem bude 
více peněz na produktivní účely, budeme moci více 
vyrábět a přinášet větší užitek. 

A co specifika řízení firmy?
Řídit neziskovku i byznys firmu je naprosto stejné. 
Nemá cenu se učit něco jiného. Jestliže jsem mluvil 
o rozdílech, tak mám dojem, že v neziskovkách jsou 
košatější lidé a je jich větší spektrum ... víc barev. Ale 
rozhodně jsem tím nemyslel, že by vedení organizace 
mělo být odlišné.

Jaké současné trendy v řízení firem jsou 
použitelné i pro neziskovky?
Existuje jeden velmi zajímavý trend - federalizmus. 
Systém vypadá jako atomové jádro nebo sluneč-
ní soustava. Má gravitační centrum, které obsahuje 
myšlenky, a je samozřejmě reprezentované nějakými 
lidmi. Ti ostatní se volně připojují – například jako do-
davatelé nebo odběratelé. K těžišti systému také tu 
a tam něco přiletí jako kometa a zase to zmizí, uškodí 
nebo pomůže, a pokud jsou myšlenky v centru dosta-
tečně silné, tak se může stát, že jde o systém, který 
je jakoby současně velký a současně malý. Velký do-
padem a dosahem - může si dovolit vlastní výzkum, 
vlastní ovlivňování trhu - a současně tak malý, že je 
schopen být pružný. Celá planeta je díky internetu 
spojena. Když tady teď něco vymyslíme, tak doslova 
za pár minut o tom mohou vědět v Japonsku nebo 
na Novém Zélandu. Ještě pozoruhodnější jsou sítě 
necentralizované – organizované podobně jako lid-
ský mozek. Budoucnost je možná v takovýchto sítích 
a myslím si, že neziskovky k nim mají poměrně blízko 
a měly by si jich víc všímat. Pokud nějaký trend, tak 
rád upozorňuji na tento.  

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV JIŘÍHO PLAMÍNKA 
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Začínám netradičně. Odpověďmi 
na otázku: Co byste si přáli umět 
a mít po ukončení rekvalifikační-
ho kurzu Manažer NNO? 
Dovednosti pro řízení organizace, zís-
kat metodiku a materiály, pojmeno-
vat procesy a situace – utřídit, jistotu 
pro funkci, ucelené informace, umění 
jednat s lidmi, získat profesionalizaci 
práce, posun, souvislosti, teoretické 
znalosti – využití, změnit chaos v řád, 
zkvalitnění práce, oporu pro tým, jít 
od řízení k vedení, praktické příklady 
z neziskového sektoru – nastavit pra-
vidla v NO, profesionalizovat řízení, 
najít si svoji roli, rozdělení rolí, lépe 
pochopit procesy v organizaci, zvýšit 
info kapitálu, role, smysl, současná 
organizace nebo změna?

Z výpovědí účastníků předchozích 
ročníků rekvalifikačního kurzu Mana-
žer neziskové organizace vybírám:

Kurz mi dodal odvahu a nastartoval • 
změnu v nastavení organizace.

Co mi kurz přinesl? Samá pozitiva: • 
možnost souvislého vzdělávání, zají-
mavá témata, práci s profesionálními 
lektory, zajímavé spolužáky a pocit 
sounáležitosti.

Zcela nové informace, ujasnění stá-• 
vajících znalostí, mnoho praktických 
rad, optimismus a chuť do další prá-
ce.

Kurz mi ukázal, které z dílčích pro-• 
blémů organizace jsou spojeny s roz-
vojem znalostí a dovedností mana-
žera, a nastínil mi v mnoha ohledech 
pozitivní cestu pro změnu.

Kurz zlepšil moje manažerské do-• 

vednosti, umožnil mi nový pohled na 
řízení organizace a uplatňování jiných 
postupů, umím lépe přistupovat ke 
konfliktům a jejich řešení, jsem schop-
na delegovat, hodnotit racionálněji – 
celkově pracuji efektivněji, na poznat-
cích z kurzu mohu stavět, cítím větší 
odbornost.

Právě jste dočetli důvody, proč Ne-
ziskovky.cz znovu otevírají rekva-
lifikační kurz Manažer neziskové 
a příspěvkové organizace. Chcete se 
naučit efektivně řídit organizaci, plá-
novat, dělat strategická rozhodnutí 
a být si jisti v ekonomických i práv-
ních otázkách? Pak je tento kurz ur-
čen právě vám. Co potřebujete? Chuť 
se dál vzdělávat. Mít ukončené stře-
doškolské vzdělání maturitní zkouš-
kou. Elán k práci pro nebo v nezisko-
vé či příspěvkové organizaci. 

Co vás bude čekat? Vlídné zachá-
zení, ale především 120 výukových 
hodin v 11 jednodenních až tříden-
ních interaktivních vzdělávacích 
modulech. Ke každému z nich budete 
mít připraveny materiály a doporuče-
nou literaturu. Při plánování seminářů 
vycházíme z potřeb frekventantů.

Rekvalifikační kurz Manažer nezis-
kové organizace u nás absolvovalo 
již téměř 40 současných manažerů 
a v tomto roce jich vzdělávání ukončí 
více než 30. Přidáte se k nim? 

Bližší informace získáte na 
www. neziskovky.cz. 

HANA PRCHALOVÁ

Být manažerem 
neziskové a příspěvkové 
organizace

Čtenáři specializované knih-
ovny, která je zaměřená na 
neziskový sektor, mají od 
dubna nové čtenářské prů-
kazy. Na papírové kartičce 
v plastovém obalu jsou na lí-
cové straně údaje o čtenáři, 
na rubu je vyznačena délka 
platnosti průkazu.

Roční poplatek za užívání 
služeb knihovny je 100 Kč, 
členové Klubu Neziskovky.cz 
mají průkaz zdarma.

Grafickou podobu čtenář-
ského průkazu navrhla Ka-
tarína Hronová, která před 
nedávnem v Neziskovkách.
cz absolvovala tříměsíční 
odbornou stáž. Kataríně tím-
to moc děkujeme a těšíme 
se na další šikovné stážisty 
a stážistky! 

KATKA POJEROVÁ

Nové čtenářské průkazy v knihovně 
Neziskovky.cz

40% sleva na systém pro sdílení 
dat a správu projektu Capsa.cz 

Capsa.cz je jednoduchý on-line systém 
pro sdílení souborů, kalendáře a kon-
taktů mezi více uživateli přes jednodu-
ché webové rozhraní.

Systém Capsa byl původně vyvinut 
pro neziskové organizace, proto jim na-
bízí vše, co potřebují, za příznivé ceny. 
V Capse mohou bezpečně sdílet data 
i s externími partnery, dárci či dobro-
volníky. 

Velkou výhodou Capsy je dobrá tech-
nická pomoc ze strany tvůrců systému 
a možnosti přizpůsobení systému na 
míru: z Capsy lze jednoduše vytvořit 
například jednoduchý informační 
a databázový systém. 

Pro ještě efektivnější práci nezis-
kovek byla vyvinuta varianta Capsa 
Benefit, která je rozšířená o moduly 
pro komplexní databázi kontak-
tů, akcí, možnost hromadného 
rozesílání personalizovaných 
emailů apod.

Díky Capse mohou neziskové 
organizace:

přehledně a bezpečně sdílet • 
data uvnitř organizace i s externími 
partnery, dárci či dobrovolníky kdekoli 
na světě

organizovat agendu díky společné-• 

mu kalendáři
spravovat veškeré potřebné • kontak-

ty na jednom místě
zjednodušit koordinaci svých akti-• 

vit díky automatickým zprávám 
o změnách v projektu

informovat o svých aktivitách partne-• 
ry i veřejnost emailem 

zapomenout na starosti s • archiva-
cí dokumentace a zálohováním 
dat - v Capse jsou veškerá data záloho-
vána i s historií změn

rozesílat • hromadné e-maily
pomocí individuálních úprav získat • 

jednoduchý informační či databázový 
systém na míru za rozumné ceny

získat webhosting pro své stránky • 
(po dohodě)

Výhody Capsy:
bez nutnosti • instalace
velmi jednoduché založení i použí-• 

vání
flexibilní•  přístupová práva
vysoká bezpečnost dat• 
99,5% garantovaná dostupnost• 
non-stop•  uživatelská podpora
nabízíme zavádění, import dat a indi-• 

viduální úpravy

Nebráníme se ani sponzorské spolu-
práci.

Kontakt: 
Capsa.cz
Pomořanská 480/10
181 00 Praha 8
tel.: +420 777 693 486
capsa@capsa.cz
www.capsa.cz

Představujeme 
partnera klubu a jeho služby
Capsa.cz - sdílejte data pohodlně

Nestihli jste si 
objednat předplatné 
Klubu Neziskovky.cz?
Víte, že nabízíme i členství na 
duben-prosinec 2010 za
1210 Kč se všemi výhodami, 
jako je předplatné Grantového 
kalendáře, 20% sleva na 
vzdělávání u Neziskovek.cz 
a množství slev u našich 
partnerů?
Více info na www.neziskovky.cz  

 Předplaťte si Grantový kalendář 
na měsíce duben - prosinec 

2010 za sníženou cenu 550 Kč

http://www.neziskovky.cz
mailto:capsa@capsa.cz
http://www.capsa.cz
http://www.neziskovky.cz
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JUDr. Hana Frištenská, vedoucí 
oddělení sekretariátu a tajemnice 
Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace Úřadu vlády České 
republiky v této funkci již jednou 
působila. Na několik let přešla 
do Nadace rozvoje občanské 
společnosti na pozici zástupkyně 
ředitelky a současně působila 
jako předsedkyně Výboru pro 
legislativu a financování RVNNO. 
Na jaře 2009 se vrátila na Úřad 
vlády do stejné funkce.

V dubnu to bude rok, co jste se po 
čase ujala šéfování sekretariátu 
Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace na Úřadě vlády. Jaké 
to bylo vracet se po několika 
letech na místo činu?
Jak se říká, nikdy nevstoupíš do téže 
řeky. Většina toho, co jsme kdysi před 
mým odchodem do Nadace rozvoje 
občanské společnosti prosadili (sledo-
vání státní dotační politiky pro NNO, 
struktura orgánů Rady apod.), zůstalo 
sice živé, ale naplnilo se poněkud jiným 
a novým obsahem. Takže všechno mi 
připadalo velmi známé a současně pro-
měněné. Ale přesto – měla jsem vý-
hodu, že asi rok před svým dočasným 
návratem do funkce vedoucí sekreta-

riátu jsem působila jako předsedkyně 
Výboru Rady pro legislativu a financo-
vání a vlastně jsme v uplynulém roce 
v sekretariátu technicko organizačně 
dokončovali to, co jsme ve Výboru při-
pravovali.

Co se za dobu vašeho působení 
povedlo prosadit nebo změnit?
V Poslanecké sněmovně jsou k pro-
jednání dvě novely zákonů, a to nove-
la zákona č. 227/1997Sb., o nadacích 
a nadačních fondech a novela zákona 
č. 248/1995 Sb. o obecně prospěš-
ných společnostech. Novela zákona 
o nadacích a nadačních fondech již 
prošla třemi čteními a nyní míří do Se-
nátu. Je tedy pravděpodobné, že bude 
parlamentem schválena ještě do letoš-
ních voleb. Přináší především snazší 
možnost nadacím a nadačním fondům 
provádět vlastní aktivity, snazší slučová-
ní nadací a nadačních fondů, transfor-
maci nadačních fondů na nadaci apod. 
Novela zákona o obecně prospěšných 
společnostech jde do druhého čtení – 
její osud je tedy za této vlády nejasný. 
Pokud ji neprojedná a nepřijme tato 
Poslanecká sněmovna, vrací se zpát-
ky před projednávání vládou. Nevzdá-
me to ale. Pokud jí tento parlament 
neschválí, předložíme ji nové vládě po 
volbách znovu. Jde o technickou nove-
lu, která obecně prospěšné společnos-
ti jako neziskový podnikatelský subjekt 
přibližuje obchodním společnostem 
tak, aby byly na trhu veřejně prospěš-
ných služeb více konkurenceschopné 
a více srozumitelné.

Rozhodně není nepodstatné, že na 
návrh Rady schválila vláda v lednu le-
tošního roku nové Zásady financová-

ní NNO ze státního rozpočtu. Vláda 
jimi změnila, a to velmi podstatným 
způsobem, harmonogram vyplácení 
dotací. Ve stejné době také rozhodla, 
že obsazení Rady, pokud jde o minis-
terstva, bude na úrovni náměstků mi-
nistrů. To je jeden z výsledků jednání 
signatářů kampaně Neziskovky a krize 
s předsedou vlády ČR na podzim loň-
ského roku. 

Existují nějaké nesplněné 
cíle, které jste si na začátku 
předsevzala?
To víte, že ano. I když jsem docela spo-
kojená s tím, co se ministru Kocábovi, 
Radě, jejím výborům a také sekreta-
riátu za uplynulý rok podařilo, zůsta-
lo mnoho záměrů otevřených. Napří-
klad naše úsilí o zlepšení situace NNO 
v čerpání strukturálních fondů EU. Vý-
bor pro EU Rady, sekretariát a konec-
konců i ministr Kocáb a jeho náměs-
tek Walek tomu věnovali mnoho času 
a výsledek není příliš povzbudivý. Ani 
novelu zákona o sbírkách se nepodaři-
lo ve spolupráci s ministerstvem vnitra 
vládě předložit. Je sice připravená, ale 
nyní se jedná o tom, kdo bude tím mi-
nistrem, který ji vládě předloží. 

Pojďme se vrátit k nově
schváleným Zásadám 
poskytování dotací se státního 
rozpočtu. Jaké změny z těch, 
které se dotknou fungování 
neziskových organizací, jsou 
podle vás ty největší?
Podle nových zásad musí resorty dokon-
ce roku 2010 zveřejnit p ř e d b ě ž n é 
výsledky práce výběrových komisí – 
sice již bez konkrétních částek dota-

cí, ale NNO budou aspoň vědět, že ve 
vysoké míře pravděpodobnosti mo-
hou počítat s tím, že dotaci dostanou 
a podle toho plánovat své cash flow. 
Důležité je také ustanovení, že dota-
ce musí být vyplacena nejpozději do 
31. března buď celá, nebo její první 
část. Druhá část pak do konce září. Je 
moc důležité, aby si NNO uvědomi-
ly, že s ohledem na nové zásady bu-
dou tedy dotační řízení na rok 2011 
vyhlašována s vysokou mírou prav-
děpodobnosti dřív, již v létě, a aby si 
tyto termíny hlídaly. Posledním důleži-
tým ustanovením je to, že NNO, pokud 
bude žádat o státní dotaci, musí mít ve-
deno podvojné účetnictví.

Jak to aktuálně vypadá se 
zákonem o statutu veřejné 
prospěšnosti?
Je připraven věcný záměr zákona 
o statutu veřejné prospěšnosti, nyní 
prochází legislativním procesem na 
úrovni vlády. Na konci dubna o něm 
bude jednat velká Legislativní rada 
vlády. Poté bude dopracován a před-
ložen vládě. V té době budeme ale již 
téměř ve volbách, a tak sama neumím 
nyní odhadnout další vývoj. Tato práv-
ní úprava je velmi revoluční a nelze 
zastírat, že i riskantní. Přesto jsem já 
osobně hluboce přesvědčena, že ten-
to zákon by byl další cestou ke vzniku 
sebevědomého, silného a nezávislého 
neziskového sektoru u nás. Nemyslím 
však, že nyní máme dost prostoru se 
tomuto věcnému záměru a jeho obsa-
hu věnovat. Tak snad někdy příště. 

MAREK ŠEDIVÝ

Být u zrodu změn

Hubert H. Humphrey Fellowship 
akademický rok 2011/12

Stipendijní program je zaměřen na rozšíření znalos-
tí a odborných zkušeností pro zájemce uprostřed 
profesní dráhy, činných především ve veřejném 
sektoru. Program trvá deset měsíců a umožňuje 
studium na vybrané americké univerzitě, avšak ne-
vede k získání akademické hodnosti. Stipendium, 
poskytované k účasti pokrývá veškeré pobytové a 
cestovní náklady a také zdravotní pojištění.

Zájemci musí být vysokoškolskými absolven-
ty, mají mít dobré řídící a organizační schopnosti, 
předpoklady dalšího profesního růstu, odpovídají-
cí znalost angličtiny (prokazuje se jazykovým tes-
tem zadaným Fulbrightovou komisí jako součást 
výběrového řízení) a mají být kvalitními odborníky 
s nejméně pětiletou praxí v oboru po ukončení vy-
soké školy (k 1. 8. 2011). Přednost mají uchazeči, 
kteří působí v manažerských pozicích. 

Program se už tradičně zaměřuje na podporu 
zájemců z neziskového sektoru a ze státní sprá-
vy a na podporu minoritních skupin obyvatelstva. 
V ekonomicky vyspělých zemích chce program 
podpořit především zájemce z hospodářsky slab-
ších regionů nebo méně prosperujících ekonomic-
kých odvětví.

Program se soustřeďuje na následující obory:

hospodářský rozvoj/finance a bankovnictví; • 
 rozvoj zemědělského sektoru/ekonomika v země-• 
dělství; 
 politika rozvoje a řízení technologií (technology • 
policy and management); 
řízení lidských zdrojů; • 
veřejná politika a veřejná správa; • 
 přírodní zdroje, environmentální politika, klimatic-• 
ká změna; 
urbanismus a regionální plánování; • 
právo a lidská práva; • 
 prevence obchodování s lidmi a strategie boje • 
proti obchodování s lidmi; 
komunikace a žurnalistika; • 
 správa oblasti vzdělávání (educational administra-• 
tion, planning and policy); 
správa vysokoškolského vzdělávání;• 
 výuka angličtiny jako cizího jazyka (příprava peda-• 
gogů a rozvoj osnov); 
veřejná zdravotní politika a management; • 
politika v oblasti prevence HIV/AIDS; • 
 protidrogová politika (u zájemců o tuto oblast se • 
předpokládá určitá výzkumná zkušenost, protože 
na programu spolupracuje National Institute of 
Drug Abuse; uchazeči musí mít titul MUDr. nebo 
titul v oblasti behaviorálních či sociálních věd). 

Přihlášky se podávají on-line a jsou od začátku 
dubna 2010 dostupné spolu s podrobnými in-
strukcemi na internetové stránce Fulbrightovy ko-
mise http://www.fulbright.cz/fulbrightova-
stipendia/stipendijni-program-huberta-
humphreyho.shtml.

Termín podání přihlášky je již 1. ČERVENCE 2010.

Podrobné informace o programu najdete také na: 
www.humphreyfellowship.org .

Kontakt:
Dr. Hana Rambousková
koordinátorka Fulbrightova programu
Fulbrightova komise 
Táboritská 23 
130 87 Praha 3
tel. 222 729 987, linka 22 n. 20, 
fax 222 729 868 
e-mail: rambouskova@fulbright.cz 

http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendijni-program-huberta-humphreyho.shtml
http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendijni-program-huberta-humphreyho.shtml
http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendijni-program-huberta-humphreyho.shtml
http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendijni-program-huberta-humphreyho.shtml
http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendijni-program-huberta-humphreyho.shtml
http://www.humphreyfellowship.org
mailto:rambouskova@fulbright.cz
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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
Jednoduché 
účetnictví 
k 1. 1. 2010
ING. MARIE KRBEČKOVÁ, 
JINDŘIŠKA PLESNÍKOVÁ 

(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
V roce 2008 nabídlo vydavatelství 
publikaci Jednoduché účetnictví po 

úpravách k 1. 1. 
2008, která je 
určena pro or-
ganizace, jako 
jsou občanská 
sdružení (včetně 
odborových or-
ganizací), jejich 
organizační jed-
notky, které mají 

právní subjektivitu, církve a nábožen-
ské společnosti nebo církevní instituce, 
které jsou církevní právnickou osobou, 
a honební společenstva a mohou při zá-
konem stanovených podmínkách i na-
dále účtovat v jednoduchém účetnictví. 
Nyní vám nabízí její aktualizované a roz-
šířené vydání. Jedná se kromě vlastní-
ho jednoduchého účetnictví zejména 
o daňové souvislosti a množství aktuali-
zovaných praktických příkladů a vzorů.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Vzdělávání dospělých
Průvodce pro lektory, účastníky 
a zadavatele
JIŘÍ PLAMÍNEK (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Publikace se komplexně a prakticky 
věnuje problematice vzdělávání do-

spělých. Od po-
dobných knih 
se odlišuje pře-
devším širokým 
tematickým za-
měřením: ved-
le obsáhlé kapi-
toly o tom, jak 
učit, v ní najdete 
také informace 

o volbě témat, návod na výběr formy 
vzdělávání, charakteristiku hlavních zá-
jmových skupin participujících na vzdě-

lávání (lektoři, účastníci, zadavatelé, 
zprostředkovatelé), metodiku zvládání 
potíží, jež mohou při vzdělávání nastat, 
či informace o současném stavu vzdě-
lávání. Čtivý text doplňuje přes 100 ob-
rázků a mnoho příkladů. Dílo shrnuje 
zkušenosti, které uznávaný autor získal 
v průběhu třiceti let praxe jako vysoko-
školský učitel, tvůrce interaktivních tré-
ninkových programů a nezávislý lektor 
a konzultant.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Úvod do teorie a metodologie 
sociální politiky
I. TOMEŠ (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Systematický výklad základních poj-
mů oboru sociální politika, geneze so-
ciálních institucí a nástrojů, modelů 

a sociálních sys-
témů v Evropě, 
teorií sociálního 
státu, teorií cílů 
a metod jejich 
formulace, ob-
jektů a před-
mětů sociální 
politiky, teorií 
sociálních udá-

lostí a metod jejich identifikace, teorií 
nástrojů, organizace sociálních systé-
mů, financování. Poslední část je věno-
vána přípravě a realizaci reforem sociál-
ních systémů. Text je určen studentům 
oborů sociální politiky a sociální práce a 
odbornou veřejnost.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

MERITUM Nevýdělečné 
organizace 2010 
KOLEKTIV AUTORŮ (NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR)
Průvodce fungováním nestátních ne-
ziskových organizací pro všechny, kteří 
v této oblasti pracují, nebo se chystají 
pracovat.

Problematika je pojata z pohledu 

práva, účetnictví 
a daní dle platné 
legislativy pro 
rok 2010. Zís-
káte zde kom-
plexní znalosti 
potřebné pro 
řešení různých 
situací a problé-
mů v neziskové 

organizaci. Součástí publikace je i bez-
platná aktualizace všech informací na 
www.aktualizaceknih.cz v průbě-
hu roku 2010.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.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.

Lektorské dovednosti
Manuál úspěšného lektora
AUTORKA: OLGA MEDLÍKOVÁ (NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)
Praktická a čtivá příručka je určena jak 
začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře 
zvládnout svou práci, tak i těm zkuše-

nějším, kteří v ní 
naleznou námě-
ty na vylepšení 
a zpestření své 
činnosti. Dů-
raz je kladen na 
klíčové schop-
nosti lektora 
a jeho zvládá-
ní vzdělávací-

ho procesu včetně obtížných situací. 
Dozvíte se, jaké jsou nejdůležitější do-
vednosti dobrého lektora, jak na nich 
pracovat či jak postupovat, jestliže 
chcete podnikat jako soukromý lek-
tor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. 
Kniha je psána srozumitelným jazykem 
a obsahuje řadu praktických rad a tipů.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.
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