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Zahraniční okénko
Z Minnesoty, která výjimečně přestá-
la období tornád bez tornáda, vás opět 
zdraví ředitel Neziskovek.cz Marek Šedi-
vý. Tentokrát vám povypráví o gala ve-
čeru místního krajinného arboreta, které 
spolupracuje s minnesotskou univerzi-
tou. Cílem večera bylo získat 100 000 
dolarů. A jak to dopadlo? 

Dozvíte se  na str. 4 

Národnostní menšiny 
a romské komunity v ČR
Národní knihovna ČR zveřejnila na svém 
webu materiály, které mohou být uži-
tečné neziskovým organizacím např. při 
zpracovávání projektů:

Zprávu o situaci národnostních men-• 
šin v České republice za rok 2008 

Soubor dokumentů o stavu romských • 
komunit v České republice za rok 2008 

Více na http://neziskovky.cz/cz/fak-
ta/zpravodajstvi/celorepublikove-ak-
ce/4101.html.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
ani se mi ta klišé nechtějí opakovat. Že 
neziskové organizace stejně jako sou-
kromé firmy potřebují vlastní propagaci 
a reklamu. Že jim účinná vnější komuni-
kace může přinést podporu veřejnosti, 
samospráv i firemních a individuálních 
dárců. Že otevřenost organizace přispí-
vá k jejímu pozitivnímu vnímání. Jenže 
ať volíme jakákoliv slova, všechna platí. 
V obtížných dobách, kdy si neziskov-
ky při získávání finančních prostředků 
konkurují více než kdy jindy, dokonce 
dvojnásob.

Když jsme před tře-
mi lety rozjížděli ojedi-
nělou soutěž Žihadlo, 
hodnotící reklamní 
kampaně výhradně 
neziskových organi-
zací a jejich projektů, 
netušili jsme, jaký zájem mezi nezis-
kovkami i odbornou veřejností vzbudí. 
Právě v těchto dnech startuje jeho třetí 
ročník a věřím, že se před odbornou po-
rotou sejde opět množství zajímavých 
nominací. Soutěž není koncipována 
jako soutěž reklamních agentur, byť za 
realizací kampaní často stojí, ale v první 
řadě jako soutěž neziskových organiza-
cí. Pravidla zůstávají stejná a do odbor-
né poroty se nám podařilo i letos získat 
řadu zajímavých osobností ze světa 
médií a reklamních agentur. To všechno 
by nebylo možné bez podpory našeho 
letošního partnera, banky ČSOB, která 
kromě ostatního poskytla i prostory 
svého ústředí pro konání slavnostního 
vyhlašovacího ceremoniálu.

Pokud se chcete dozvědět více, po-
mohou vám následující stránky. Aktu-
ální informace a přihlášku pak nalezne-
te na našich internetových stránkách.

Každopádně ani toto vydání Světa 
neziskovek není monotematické a jako 
obvykle vám nabízíme celou řadu dal-
ších zpráv. Ta jedna přišla již tradičně 
z Minnesoty od Marka Šedivého, kte-
rý má za sebou čerstvou zkušenost 
z charitativní aukce „po americku“.

Držte palce letošnímu Žihadlu a pro-
žijte klidné a pohodové léto.

ROMAN ANDĚL

PROVOZNÍ ŘEDITEL

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Nesdílená vize se stává iluzí
Ředitelku Centra managementu neziskových organizací 
na University of St. Thomas Minneapolis v Minnesotě Ann 
Johnson znáte z minulého vydání zpravodaje, v němž vám také 
autor rozhovoru Marek Šedivý přislíbil jeho pokračování. Ann 
Johnson coby ředitelka centra pracuje na výzkumech týkajících 
se neziskové sféry a 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 po celých Spojených státech.

„Slabou stránkou by u nás mohla být spolupráce mezi správní 
radou a výkonným managementem,“ odpovídá Ann Johnoson 
na otázku, kde vidí největší slabiny řízení neziskových organizací 
v Minnesotě. „Pro malé a střední organizace se může jednat 
o významnou překážku k dosahování výsledků. Kdyby 
spolupráce fungovala, jednalo by se o velmi silnou stránku 
organizace. Ale většinou nefunguje, protože členy správních 
rad jsou stále dobrovolníci. Silné správní rady však vytváří silné 
organizace. Silní lídři vytváří silné organizace.“

Klub 
Neziskovky.cz

Nabídka výhod, produktů a služeb
www.neziskovky.cz

Charitativní projekt Fond pomoci 
společnosti Siemens slaví 5 let 
své existence a za tu dobu rozdělil 
mezi 150 neziskových organizací 
přes 12 milionů korun.

V červnu 2004 byl založen charitativ-
ní projekt Siemens Fond pomoci, jehož 
cílem je sjednotit veškeré charitativní 
dary společnosti poskytované nezisko-
vým organizacím na území celé České 
republiky. Za dobu jeho fungování při-
šlo do společnosti Siemens 1430 žá-

dostí o příspěvek, odborná komise za-
sedala šedesátkrát a vybrala více než 
200 projektů.

Aby společnost Siemens podpořila 
téma propojení firemní filantropie a ne-
ziskového sektoru, pozvala ve čtvrtek 
11. června na svoji tradiční media party 
přes šedesát novinářů, kteří si mohli na 
vlastní kůži vyzkoušet, s jakými běžný-
mi problémy se musejí poprat ve svém 
životě zdravotně postižení občané.

Vše na str. 8 

V pravidelné rubrice Vaše dotazy 
se tentokrát svým informačním 
servisem představí nový partner 
Klubu Neziskovky.cz – mezinárodní, 
nezávislá, nepolitická, nezisková 
organizace tvořená studenty práv 
a mladými právníky ELSA (Evropské 
sdružení studentů práva). Podrobnosti 
o organizaci a podmínkách spolupráce 
najdete na str. 8
Téma, o němž se dočtete v rubrice Vaše 
dotazy, se týká občanských sdružení. 
Jsou subjekty práva, a tedy pro ně stej-
ně jako pro fyzické osoby platí, že jsou 
subjekty práv a povinností, přičemž mo-
hou svými úkony tyto práva a povinnosti 
také nabývat. Není přitom sporu, že za 
tato jednání nesou také odpovědnost 
v právním smyslu. Otázkou spíše bývá, 

kdo je nositelem odpovědnosti uvnitř 
občanského sdružení, na což vám dáva-
jí odpověď studenti práv z ELSA v sou-
hrnném textu.

Dozvíte se například, že u občan-
ských sdružení jsou zakládacím doku-
mentem stanovy, které by měly obsa-
hovat pokud možno precizní vymezení 
jednání statutárních orgánů a členů 
sdružení, minimálně pak vymezení jed-
nání uvnitř statutárního orgánu, pokud 
je tento kolektivní.

Statutární orgán je zákonným zá-
stupcem občanských sdružení, proto 
je zpravidla povinen plně respektovat 
pokyny, které mu sdružení udělí, a to 
zpravidla prostřednictvím valné hroma-
dy, schůze členů, sněmu, či jiného shro-
máždění všech členů dle stanov.

Více se dočtete na str. 4 

Několik slov o odpovědnosti 
v občanských sdruženích

Dvanáct milionů do nezisku
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13.7.2009 Lidská práva a jak je 
asertivně aplikovat do každodenní 
praxe – M.A. Jana Tikalová 
(NOVINKA)
Znalost lidských práv a schopnost je 
uplatňovat rozvíjí sebevědomí, udržuje 
důstojnost a vede k tolerantnější společ-
nosti. Naučte se rozpoznat jejich poru-
šování. Kontroverzními tématy vám kurz 
pomůže rozvinout kritické myšlení, ar-
gumentační schopnosti a sebevědomí. 
Bližší informace: http://www.neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4073.html

14.7.2009 Komunikace s klientem 
v poradenství – PhDr. Ing. Jana 
Sladká Ševčíková (NOVINKA)
Především pracovníkům sociálních služeb 
registrovaných v systému sociálních slu-
žeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je určen 
seminář, který pomůže nalézt nejvhodněj-
ší formu řízeného individuálního rozhovo-
ru, orientovat se při identifikaci klientova 
problému a v užívaných psychologických 
metodách. Bližší informace: http://nezis-
kovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4013.html

15.-16.7.2009 Standardy kvality 
sociálních služeb – PhDr. Dagmar 
Krutilová
Dozvíte se, co od poskytovatelů požadu-
je Zákon o soc. službách 108/2006 Sb. 
Poznáte požadavky inspekcí kvality soci-
álních služeb a podmínky zařazení soc. 
služby do Registru poskytovatelů soci-
álních služeb. Seznámíte se se standar-
dy kvality, s důrazem na kritická kritéria. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4000.html

17.7.2009 Psaní pro profesionály/
Writing for peofessionals – Mark 
Yates (NOVINKA)
Během workshopu si zlepšíte svůj pí-
semný projev a naučíte se jej používat 
k efektivnějšímu dosahování cílů vaší 
organizace. Učiňte vaše sdělení jasným 
a přesvědčivým. Pište cílevědomé a jas-
né věty, používejte klíčové techniky ke 
zvýšení účinku textu, poznáte metody 
self-editace a další techniky. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4083.html

22.7.2009 Stanovte si priority 
v plánování času – Mgr. Emilie 
Mácová (NOVINKA)
Tréninkový workshop vám pomůže se 
stanovením priorit, abyste dospěli k větší 
rovnováze v pracovním a osobním živo-
tě. Zjistíte, co je důležité a co ne, naplá-
nujete si změnu, pojmenujete překážky, 
dozvíte se, jak je eliminovat, a naučíte 
se principy 4. generace řízení času. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4071.html

22.7.2009 Zloději času brání 
prioritám – Mgr. Emilie Mácová 
(NOVINKA)
Tréninkový workshop vám pomůže roz-
poznat a pojmenovat svého zloděje 
času, ukáže možnost, jak ho eliminovat, 
dozvíte se, jak změnit nevhodné návyky, 
uvědomíte si rozdíl mezi vnějším a vnitř-
ním cílem a vytvoříte si osobní plán na 
eliminaci zlodějů času. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4072.html

5.8.2009 Individuální plánování 
s uživateli nekomunikujícími 
běžným způsobem – PhDr. 
Dagmar Krutilová 
(NOVINKA)
Tréninkový workshop vám pomůže 
identifikovat potřeby uživatelů vaší 
cílové skupiny a mít přehled o mož-
nostech alternativní komunikace. Po 
uvedení do problematiky budete mít 
možnost skupinové práce a definovat 
vlastní proces plánování s uživatelem. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4098.html

5.8.2009 Profesní rozvoj 
pracovníků – PhDr. Dagmar 
Krutilová (NOVINKA)
Jelikož má kompetentní pracovník pro 
organizaci větší přínos, pomůže vám 
tento tréninkový workshop po před-
stavení vaší služby, identifikaci potřeb 
a formulaci očekávání sestavit vzdělá-
vací a rozvojové plány. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4097.html

6.8.2009 Stížnosti na kvalitu 
poskytovaných služeb – PhDr. 
Dagmar Krutilová (NOVINKA)
Pro vedoucí sociálních služeb, pracov-
níky v přímé péči a metodiky bude za-
jímavá nabídka naučit se identifikovat 
možnosti uživatelů vaší cílové skupi-
ny na stížnosti a získat přehled o růz-
ných alternativních komunikacích. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4099.html

6.8.2009 Nouzové a havarijní 
situace – PhDr. Dagmar Krutilová 
(NOVINKA)
Jak vedoucí pracovníci, pracovníci 
v přímé péči, ale také metodici pracu-
jící na písemných standardech v or-
ganizaci se mohou zúčastnit tréninko-
vého workshopu, který vám pomůže 
identifikovat situace, jež mohou nastat 
v souvislosti v poskytováním vaší služ-
by, a získat přehled o prevenci a ná-
sledných opatřeních. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4100.html 

kurzy
otevřené

Jeden svět
Kdy: 17.–26.7.2009
Kde: Šimanov
Pořadatel: ZČ HB Slunovrat

V pracovně-zážitkovém táboru v krás-
ném prostředí Vysočiny vás čeká spous-
ta nových zážitků, nějaká ta práce při ko-
sení luk, poznávání nových přátel a také 
sebe sama. Kuchyně: většinou bezmasá. 
Ubytování: teepee, karimatky, spacák. 
Věk: mladí lidé od 18 let. Cena: 500 Kč. 
Další informace na www.slunovrat.info.

Benefiční akce
Kdy: 18.7. (od 20.00)–19.7.2009
Kde: Pinda u Litovle
Pořadatel: ARCUS – ONKO CENTRUM

V rámci ozdravného pobytu onkolo-
gických pacientů sponzorsky vystoupí 
oblíbené skupiny Ztracené Ráj a Kráp-
ník. Na akci jsou již tradičně zváni sta-
rostové měst a obcí. Více informací na 
www.arcus-oc.org.

BAROKO
Kdy: 27.7.–8.8.2009
Kde: Jesenicko, chráněné louky na 
Cheb zí u Písečné
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus

Filozoficko-umělecko-ekologicko-his-
torický projekt určený lidem od 18 let. 
Náplní bude kosení luk (jako součást 
obhospodařování krajiny již od 17. sto-
letí umožňuje rozšíření bohaté a cenné 
luční květeny) a zážitkově, kreativně, 
a hlavně barokně inspirovaný program. 
Více na www.baroko.unas.cz.

Noční prohlídky dolu Michal
Kdy: 3.7.–30.8.2009
Kde: Čs. armády 95/413, Ostrava-Mi-
chálkovice
Pořadatel: Národní památkový ústav

Prohlídky se budou konat pravidelně 
v omezeném počtu návštěvníků červen-
cové a srpnové pátky od 21.00. Každý 
návštěvník dostane originální hornic-
kou lampu a s ní půjde po stopách hor-
níků. Po prázdninách bude nutné se na 
prohlídky předem objednat, rezervovat 

si místo a budou minimálně pro 5 ná-
vštěvníků. Kontakt: Mgr. Karolína Gry-
mová, dulmichal@ostrava.npu.cz, tel.: 
596 628 457

Sraz traktůrků v Druzcově
Kdy: 11.7. (12.00)–12.7.2009 (5.00) 
Kde: obec Osečná, část Druzcov, shro-
máždiště na parkovišti u hasičské zbroj-
nice SDH Druzcov
Pořádají: občané Druzcova
I letos jste zváni na sraz domácích i to-
várních traktorů, traktůrků, fréz a seka-
ček. Více informací na http://www.trak-
turky.unas.cz/kontakt.htm.

Červenec v Zoo Praha
Kde: Zoo Praha 
Pořadatel: Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy
Měsíc Severní a Jižní Ameriky – od 
prérie k pralesu

Pohádka v Divadélku Archa – každou • 
sobotu od 13.00

Hudební procházky – každou neděli • 
ve 13.00.

Komentovaná setkání se zvířaty.• 
Informační stánek ke kampani Nech-• 

me šelmy žít. 
Happy Mondays – každé pondělí po-• 

zvání do zoo zdarma pro vybrané skupi-
ny návštěvníků. 

Rozhledna v Oboře – možnost roz-• 
hlédnout se po Praze z nově otevřené 
rozhledny v horní části zoo

Večerní procházka za vlky – za úplň-• 
ku za vlčí smečkou (nutno se předem 
objednat)

Vláčkem za obyvateli pouští (pondělí • 
13. 7. až neděle 19. 7.)

Den Severní Ameriky – seznámení se • 
se zvířecími i lidskými obyvateli Nového 
světa (pátek 18. 7.)
Více informací na http://www.zoopra-
ha.cz/cs/o-zviratech/rok-s-vlky.

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

kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na červenec-srpen

NOVINKA
Sleva 20 % na otevřené 

kurzy z nabídky 
Neziskovek.cz držitelům 
karet ISIC, ALIVE a ITIC

Slevu není možné kombinovat s jinými typy výhod 
(množstevní sleva, členství v Klubu Neziskovky.cz)
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10.7.2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy, odbor CERA (46)
OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, 
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2541
Kontaktní osoba: Ing. Petra Netíková 
Kontakt: cera@msmt.cz; help_opvk@msmt.cz; 
netikovap@msmt.cz
Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

13.7.2009 Nadace Sirius
Preventivní programy a systematická řešení - POD-
PORA ROZVOJE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČR
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2551
Kontaktní osoba: Pavlína Sommerová 
Kontakt: info@nadacesirius.cz; +420 257 211 445
Adresa: Thunovská 12, 118 00 Praha 1

14.7.2009 Magistrát hlavního města Prahy, 
odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního 
fondu
OP Praha – Adaptabilita, Výzva č. 2 pro prioritiní osu 
1 - Podpora rozvoje ekonomiky znalostí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2529
Kontaktní osoba: Ing. Tereza Fuka 
Kontakt: tereza.fuka@cityofprague.cz
Adresa: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

14.7.2009 Magistrát hlavního města Prahy, 
odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního 
fondu
OP Praha – Adaptabilita, Výzva č. 2 pro prioritní osu 
2 Podpora vstupu na trh práce
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2530
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Altmannová 
Kontakt: petra.altmannova@cityofprague.cz
Adresa: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

14.7.2009 Magistrát hlavního města Prahy, 
odbor fondů EU, oddělení Evropského sociálního 
fondu
OP Praha – Adaptabilita, Výzva č. 2 pro prioritní osu 
3 Modernizace počátečního vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2531
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kalousková 
Kontakt: katerina.kalouskova@cityofprague.cz
Adresa: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

15.7.2009 Krajský úřad Moravskoslezského kra-
je, Odbor životního prostředí a zemědělství
Program poskytování příspěvků na podporu včelař-
ství v Moravskoslezském kraji pro rok 2009
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_

prog=2556
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bezděková, PhD.
Kontakt: jana.bezdekova@kr-moravskoslezsky.cz; 
595 622 530
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

17.7.2009 Krajský úřad Jihočeského kraje, od-
bor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PODPORA MUZEÍ ZŘIZOVANÝCH OBCEMI
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2561
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Jelínková 
Kontakt: jelinkova@kraj-jihocesky.cz; 386 720 271
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice

31.7.2009 Nadace Vodafone
Rok jinak
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2267
Kontaktní osoba: Michaela Slipčenková 
Kontakt: 776 971 677 (tel.); info@nadacevodafone.cz; 
Michaela.Slipcenkova-ext@vodafone.com
Adresa: Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

průběžná uzávěrka Nadace Dětský mozek
Projekt Domácí a respitní péče
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=187
Kontaktní osoba: Miroslava Čermáková 
Kontakt: 224 941 588 (tel/fax); nadace@detsky-
mozek.cz
Adresa: Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2

průběžná uzávěrka Česká národní agentura 
Mládež
Akce 2 – Evropská dobrovolná služba
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=107
Kontaktní osoba: není uvedena 
Kontakt: info@mladezvakci.cz
Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na 
Poříčí 12, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka Česká národní agentura 
Mládež
Akce 3 – Mládež ve světě
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=108
Kontaktní osoba: není uvedena 
Kontakt: info@mladezvakci.cz
Adresa: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na 
Poříčí 12, 110 00 Praha 1

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

Účastníci sedí v kruhu 
jako v dobách, kdy se 
lidé shromažďovali okolo 

ohňů a společně komunikovali. Všichni 

společně bubnují pod vedením facilitá-
tora. Z neurologického výzkumu vyplý-
vá, že při bubnování dochází k aktivaci 
vyšších mozkových center, k propojení 
hemisfér, aktivaci řečových center (aniž 
by lidé hovořili) a zapojují se také centra 
zodpovědná za skupinovou dynamiku. 
Za zvuku bubnů probíhá mezi lidmi ko-
munikace na nonverbální bázi, ze které 
facilitátor odhalí skutečnou situaci, s níž 
může okamžitě pracovat.

FOTO: ARCHIV ORIGINÁL RHYTHM TEAM 

Drum circle

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

Pro firmu 1. incentivní nevyjadřuje slovo 
incentivní pouze dle překladu „pobízejí-
cí a vzbuzující motivaci“, ale představu-
je nabídku teambuildingových a evento-
vých aktivit, korporátní bubnování, drum 
circle a metodu seishindo pro zaměstna-
necké týmy. Jedná se o projekty se za-
měřením na time management, leader-
ship či stress management.

„Všichni jsme vystudovali DAMU, tak-
že máme blízko k umění,“ vysvětluje Jiří 
Vokáč Čmolík, kreativní ředitel společ-
nosti. „Herecké techniky využíváme jak 
pro výcvik v korporacích, tak i v organi-
zacích zabývajících se sociálními služba-
mi. Vzdělávání se týká komunikace, vy-
jednávání, asertivity improvizace...“.

Atypická jsou i školicí místa. Sejdeme 
se například v dětském domově, kde 
děti akci spolulektorují a manažeři získá-
vají nevšední a byznysem nezatíženou 
zpětnou vazbu.

Zdroje úspěchu
Seishindo se volně překládá jako cesta 
silného ducha a stálo za úspěšnou ex-
panzí asijských firem do byznysu. Propo-
jení bojových umění a managementu? 
Byznys je přece také boj a odkaz sta-
rých samurajů nabízí strategii a návaz-
nost na současný management. Účast-
níci kurzu zvládnou bojové techniky pod 
vedením mistrů světa, bojovou strategii, 
psychologii a vše vrcholí chůzí po žha-
veném uhlí.

Korporátní bubnování je v součas-
nosti nejlepší metoda k rozvíjení firemní 
identity a budování týmů. Celosvětově 
vytlačila jiné aktivity a stala se profesio-
nálním nástrojem s významnými proka-
zatelnými výsledky.

„Bubnovalo už s námi přibližně 6000 
manažerů,“ podotýká p. Vokáč Čmolík. 
„Během necelé jedné hodiny se podaří 
harmonicky vyladit všechny účastníky 
kurzu, semináře, ale také třeba kongre-
su.“

Sociologické průzkumy totiž doklá-
dají, že 80 % přítomných na různých 
hromadných akcích, kde by měli získat 
důležité informace, neposlouchá. Zbý-
vajících 20 % zúčastněných jsou buď 
kamarádi, nebo ti, kteří sledují přednáš-
ku z jiných důvodů než pro její obsah.

Při korporátním bubnování se už po 
20 minutách společné interakce lidé 

naladí na jednu úroveň vědomí a jsou 
všichni tady a teď receptivně připrave-
ni poslouchat. Proč tomu tak je? „Když 
bubnujete, tak zapojujete pravou i le-
vou mozkovou hemisféru zároveň,“ vy-
světluje p. Vokáč Čmolík. „Mozek se 
propojí a vzniká velmi zvláštní euforic-
ký pocit. Zároveň se vyplavují endorfi-
my, dopamíny..., a proto bývá bubnová-
ní tak návykové.“

Drum circle vychází z atavismu jako 
nejstarší formy společné domluvy. Když 
v 60. letech začali antropologové zkou-
mat v různých částech světa rituály, zjis-
tili, že kromě Austrálie lidé používali všu-
de bubny. Neurologové provedli několik 
výzkumů a v 90. letech se začala tato 
metoda používat k léčbě lidí s Alzheime-
rovou a Parkinsonovou chorobou a u lidí 
s asociálními poruchami komunikace. 
V letech 2000 -2007 zaznamenal drum 
circle obrovský boom coby metoda 

vhodná i pro zdo-
konalení komuni-
kace v rámci pra-
covních týmů.

„Tím, že se 
vylepšuje komu-
nikace a uvažo-
vání lidí v korpo-
racích a dalších 
firmách, vylep-
šuje se vše i na 
energetické bázi. 
Domníváme se, 

že tím současně přispíváme k lepší spo-
lečnosti,“ dodává p. Vokáč Čmolík.

Spolupráce s neziskovým 
sektorem
Neziskovy.cz spolu s 1. incentivní mají fi-
lozofii, trend a vizi postavenou na spole-
čenské zodpovědnosti.

„Společně se tedy sejdeme jak na 
pěti festivalech, z nichž první proběhl 
v červnu (United Islands of Prague), ale 
také na Drum circle tour v několika regi-
onech, do kterého zapojíme 200 nezis-
kových organizací. Jejich zástupci si vy-
zkoušejí drum circle a z nejšikovnějších 
účastníků se mohou stát i lektoři této 
techniky,“ říká p.Vokáč Čmolík.

O dalších akcích, jakými budou inter-
aktivní a benefiční koncerty, vzdělávací 
akce a podobně, vás budeme průběžně 
informovat jak ve zpravodaji, tak na na-
šich webových stránkách a na www.1in-
centivni.cz.

TEXT: EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV ORIGINÁL RHYTHM TEAM

Efektivní způsob vzdělávání
Neziskovky.cz navázaly spolupráci se společností 1. incentivní 
...královská motivace!, s.r.o., která nabízí své projekty 
i neziskovému sektoru. Víte, co znamená korporátní bubnování? 
A k čemu je užitečné? Máte zájem o drum circle?
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Zahraniční okénko
MAREK ŠEDIVÝ, MINNESOTA, USA 
PRACOVNÍ POBYT V RÁMCI FULBRIGHT-MASARYKOVA STIPENDIA 
19. ČERVNA 2009

po
radna
Několik slov 
o odpovědnosti 
v občanských sdruženích
Občanská sdružení, založená na základě 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování ob-
čanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
právnickými osobami ve smyslu ustano-
vení § 18 občanského zákoníku. Jsou 
tedy subjekty práva, a tedy pro ně stej-
ně jako pro fyzické osoby platí, že jsou 
subjekty práv a povinností, přičemž mo-
hou svými úkony tyto práva a povinnosti 
také nabývat. Není přitom sporu, že za 
tato jednání nesou také odpovědnost 
v právním smyslu. Otázkou spíše bývá, 
kdo je nositelem odpovědnosti uvnitř 
občanského sdružení, na což se pokusí-
me odpovědět v následujícím textu.

Právnické osoby jsou zvláštními sub-
jekty práva, které lze charakterizovat 
jako umělé (právem vytvořené) útvary, 
odvozené od osob fyzických a zásad-
ně vybavené právními způsobilostmi 
adekvátními osobám fyzickým, tj. způ-
sobilost k právům a povinnostem a způ-
sobilostmi k právním a protiprávním 
úkonům. (1)

U občanských sdružení jsou zaklá-
dacím dokumentem stanovy. Stanovy 
mají určovat základní prvky a rysy sdru-
žení, zejména pak název sdružení, síd-
lo, cíl činnosti, orgány sdružení a jejich 
stanovení. Právě stanovy jsou pak zá-
kladem pro jednání statutárních orgánů 
a vymezují jejich působnost a pravidla, 
dle kterých vystupují jménem sdruže-
ní. (2) Doporučuje se proto, aby stano-
vy obsahovaly pokud možno precizní 
vymezení jednání statutárních orgánů 
a členů sdružení, minimálně pak vyme-
zení jednání uvnitř statutárního orgánu, 
pokud je tento kolektivní.

V prvé řadě je nutné připomenout, 
že statutární orgán je zákonným zástup-
cem sdružení, proto je zpravidla povi-
nen plně respektovat pokyny, které mu 
sdružení udělí, a to zpravidla prostřed-
nictvím valné hromady, schůze členů, 
sněmu či jiného shromáždění všech čle-
nů dle stanov. Zároveň je však třeba při-
pomenout, že nejvyššími pravidly jsou 
vždy zákonné normy, které musí statu-
tární orgány i jiní členové jednající jmé-
nem občanského sdružení respektovat. 
Statutární orgán je proto povinen jednat 

v souladu se zákonem, dále v souladu 
se stanovami a dále v souladu s výše 
uvedenými pokyny za předpokladu, že 
tyto pokyny nejsou v rozporu se záko-
nem nebo stanovami. Pokud je takový 
rozpor dán, je statutární orgán povinen 
členy sdružení upozornit, že pokyn, kte-
rý mu byl udělen, je v rozporu se záko-
nem, resp. stanovami.

U jiných osob než statutárních orgá-
nů je pak jednání jménem občanského 
sdružení tam, kde je takové jednání do-
voleno ve vnitřních předpisech, nebo 
tam, kde je taková činnost obvyklá. Zá-
kon formuluje domněnku, že pokud se 
jedná o oblast činnosti sdružení, je sdru-
žení z takového jednání zavázáno, leda-
že by druhý účastník právního vztahu 
o takovém překročení oprávnění věděl.

Tím jsme vymezili dvě nejdůležitěj-
ší oblasti odpovědnosti osoby jednající 
jménem občanského sdružení. V prvém 
případě jde o statutární orgán, v dru-
hém pak o osobu odlišnou od statutár-
ního orgánu, která však na základě vnitř-
ních předpisů nebo zákonné domněnky 
jedná za sdružení. V obou případech 
platí, že jejich jednání zavazuje občan-
ské sdružení, pro něž platí práva a po-
vinnosti z takového právního vztahu. 
V případech, kdy je druhé straně práv-
ního vztahu známo, že osoba jednající 
jménem občanského sdružení překra-
čuje svou pravomoc, pak není zavázáno 
občanské sdružení, ale jednající osoba 
sama. Jestliže osoba oprávněná jednat 
za občanské sdružení překročí toto své 
oprávnění, je sdružení z tohoto jednání 
zavázáno pouze tehdy, pokud toto jed-
nání schválilo. Nutno podotknout, že se 
nejedná o nutnost vyslovení souhlasu, 
jako spíše o vyslovení nesouhlasu s ta-
kovým jednáním, a to bez zbytečného 
odkladu.

Samotný vztah jednající osoby a ob-
čanského sdružení se přiměřeně řídí 
ustanoveními o mandátní smlouvě, po-
kud není upraven zvláštní smlouvou (3), 
tzv. smlouvou o výkonu funkce, která je 
však spíše obvyklá v případě ziskových 
obchodních společností než nezisko-
vých organizací.

TEXT: ELSA (EVROPSKÉ SDRUŽENÍ STUDENTŮ 
PRÁVA)
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

(1) FIALA: MERITUM OBČANSKÉHO PRÁVA, 
STR. 23
(2) SROV. § 3 ODST. 3 ZÁKONA Č. 83/1990 
SB., O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

(3) PODLE § 566 A NÁSL. OBCHODNÍHO ZÁKO-
NÍKU Č. 513/91 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

Opět vás zdravím z Minnesoty, kde za 
sebou máme v historii jedno z nejdel-
ších období bez tornáda. Uzavřelo se 
dnes ráno, kdy se prohnalo malé torná-
do asi 2 hodiny jízdy směrem na jih od 
místa, kde pobývám. Pohmoždilo něko-
lik budov a jednu osobu. Konečně je mi 
jasné, že všechny letáčky ve výtazích, 
které ohlašují, co a jak dělat v případě 
tornáda, nejsou zbytečné.

Posledních čtrnáct dní tady v rámci 
Fulbright-Masarykova stipendia pečli-
vě studuji. Absolvoval jsem mini MBA 
pro církevní organizace a dokonču-
ji mini MBA pro neziskové organizace. 
Studium je hodně intenzivní, denně od 
8.00 do 18.30 probíhají odborné bloky 
a každý den se dozvídám něco nového. 
Nejzajímavější bývají srovnání s naší 
středoevropskou českou realitou. A ne-
dopadáme tak zle, jak by si český, mírně 
pesimistický realista myslel.

Pravdou ale je, že včera bychom to 
na celé čáře projeli. Měl jsem příležitost 
zúčastnit se gala večera místního kra-
jinného arboreta, které spolupracuje s 
minnesotskou univerzitou. Počasí vyšlo 
nádherně, nebylo vedro, příjemně pod 
mrakem. V šest hodin večer se začali 
scházet hosté, kteří za vstup a za dvě 
místa u stolu na akci s večeří spojenou 
s dražbou 8 položek zaplatili 350 dola-
rů. Krátkou procházkou jsme se dosta-
li k altánu, kde se podávali jednohubky 
a míchaný drink s vodkou. Kolem fontá-
ny byl dočasně vytvořen obchod, nabí-
zející hrnkové keříky, růže a stromky. Po 
sedmé hodině nás začali zaměstnanci 
arboreta postupně přesouvat k obrov-
skému bílému stanu, pod kterým bylo 
rozestavěno přibližně 80 kulatých stolů 
s bílými ubrusy a židlemi. Ke každému 
stolu se vešlo 8 lidí. A bylo plno! V sedm 
třicet číšníci podávali předkrmy a začalo 

hodování a poslouchali jsme úvodní pří-
pitky. Pak následoval hlavní chod. Vím, 
že to bylo velmi pikantní kuře s citrono-
vou trávou s nádivkou z krevet a rýží. 
Při hlavním jídle proběhly další proslo-
vy a při čokoládovém dezertu někdy po 
osmé hodině přišla na podium profesi-
onální fundraiserka specializující se na 
dražby. Pracuje ve Spojených státech 
a Mexiku. A pak to začalo... 

Proběhla asi sedmiminutová prezen-
tace zbořené stezky, jejíž oprava bude 
stát 800 000 dolarů. Cílem večera bylo 
získat 100 000 dolarů na výrobu orien-
tačních a informačních cedulí. Dražilo 
se od lístků na ragby přes lyžařský zá-
jezd do Colorada až po víkendový po-
byt v San Francisku. Dražily se i obrov-
ské dřevěné vázy, jejichž autor se sám 
účastnil a „hecoval“ přítomné. Všech-
ny položky končily na částkách kolem 
8 000 dolarů. Rychlost a způsob dražby 
se nedá ani popsat. To, co předvedla li-
citátorka, byl úplný koncert. Po slovech: 
„Tak dámy a pánové, přišli jste, abyste 
otevřeli svoje peněženky, tak na to pojď-
me rychle, ať můžeme všichni domů. 
Potřebujeme dva lidi, kteří dají na za-
čátek po 10 000 dolarech,“ se přihlásili 
lidé téměř ihned. Ne dva, ale tři. A tak-
hle to šlo až na počet dvacet lidí po 100 
dolarech.

Nakonec ještě proběhla výzva o pří-
mé dary, jejich hodnota během 20 mi-
nut činila 60 000 dolarů. Po dražbě 
jsem ještě chvíli seděl a vzpomínal, jak 
v Čechách školím, že dražba nebývá pří-
liš efektivní metodou fundraisingu. Tak 
nevím…

Získávání financí se tady opravdu 
„dělá“ trochu jinak. Daleko více energie 
místní fundraiseři věnují práci s indivi-
duálními dárci. A hlavně a především to 
začíná každodenní prácí s členy správ-
ních rad. Ono jim tu ani nic jiného ne-
zbývá. Místní korporace a nadace totiž 
při posuzování žádostí a udělování gran-
tů často berou v úvahu, jak je správní 
rada dané organizace činná v darování 
peněz (popř. členové organizace) a ko-
lik tato částka tvoří procent z celkových 
darů získaných od jednotlivců. Když tak 
o tom uvažuji v českých poměrech, při 
zavedení podobného posuzování u nás 
by možná neměly české nadace, podni-
ky a korporace komu rozdělovat. Co ří-
káte?

POSLEDNÍ 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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Jak pokračujete v mediálních 
kampaních a máte již nějaká 
želízka v ohni pro další ročník 
soutěže Žihadlo?

Zatím největší mediální kampaň letošního roku 
byla naše Velikonoční sbírka. Kampaň byla 

úspěšná, od drobných dárců po celé České repub-
lice jsme získali přes dva miliony korun. Jsme spo-
kojení  zvlášť s televizním spotem, který jsme pro 
kampaň natočili a ve kterém nám hráli Lejla Abba-
sová, Táňa Fischerová a Miroslav Táborský. Snad se 
ten spot stane i naším želízkem do soutěže Žihadlo. 
Vedle toho samozřejmě vyvíjíme spoustu dalších PR 
aktivit, jako je například patronát České Miss Ivety 
Lutovské nad naším rozvojovým projektem v Keni. 

Iveta dokonce v červnu odjela do Keni, aby pomá-
hala ve zdravotnickém středisku, které tam ADRA 
provozuje.
Štěpán Kučera, ADRA

Nikoliv, jsme apriori poskytovatelé sociálních slu-
žeb, loňskou kampaň jsme si „střihli“ jen tak 

„od boku“. V letošním roce budeme šířit pouze mezi 
cílovou skupinou (děti mezi 7 a 15 lety) náš komiks 
o romské historii. Pro zajímavost ke stažení na http://
www.r-mosty.cz/novinky.html. Přihlašovat do soutěže 
jej ale nebudeme.
Jakub Čihák, R-Mosty

Určitě se budeme chtít do Žihadla přihlásit s kam-
paní pro Jeden svět 2009, který se konal v Praze 

od 11. do 19. března 2009 a pak v dalších 29 městech 
po ČR a  v zahraničí. Motto jedenáctého ročníku bylo: 
Před 20 lety jste přišli do svobody. Teď ukažte, jak s ní 
umíte naložit. Vizuál koncipovala agentura Comtech 

a produkovala společnost Boogiefilms. Festivalovou 
znělku režíroval Tomáš Bařina. U příležitosti dvacáté-
ho výročí od pádu železné opony jsme chtěli nazna-
čit, nakolik nám záleží na oslovení generace dnešních 
dvacetiletých, kteří představují první generaci v České 
republice, která vyrostla ve svobodě. Zároveň jde o ge-
neraci, jejíž život bude zásadním způsobem ovlivněn 
současnými globálními výzvami. Václava Havla jsme 
zvolili také z  toho důvodu, že právě on byl člověkem, 
který za námi po celou dobu existence společnosti 
Člověk v tísni a festivalu Jeden svět pevně stál a po-
mohl nám tak dosáhnout významného kreditu nejen 
u nás, ale hlavně v zahraničí.
Hana Kulhánková, Člověk v tísni

Žádné želízko nemáme, jsme rádi, že udržíme stáva-
jící projekty. Vloni oceněnému webu www.sance-

prodraha.cz se samozřejmě věnujeme. Zrovna vymýš-
líme nové zlepšováky. 
Jiří Koreš, VAVÁKY

anketa

Neziskové 
organizace – 
vznik, účetnictví, 
daně
ING. RŮŽENA RŮŽIČKOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)

Publikace podává ucelený pohled na 
problematiku in-
stitucí v nezis-
kové sféře, a to 
především z po-
hledu účetnic-
tví, daní, vlast-
nických vztahů 
k majetku a způ-
sobu jeho nabytí, 
včetně návodu 
na řešení někte-
rých dosud nevyjasněných okruhů čin-
ností tak, jak vyplynuly z praxe autor-
ky. Publikace je určena pro pracovníky 
územních samosprávných celků, pří-
spěvkových a nevýdělečných organiza-
cí a jsou v ní zapracovány změny platné 
pro rok 2009.

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

Zaměstnávání cizinců a vysílání 
pracovníků do zahraničí
KATEŘINA JOKLOVÁ, JITKA RYŠAVÁ A KOL. (NA-
KLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER ČR - DŘÍVE 
ASPI)

Publikace kom-
plexně mapuje 
problematiku za-
městnávání zahra-
ničních pracovníků 
v ČR, přeshraniční-
ho poskytování slu-
žeb i vysílání čes-
kých občanů do 
zahraničí z hledis-

ka pracovního práva, sociálního a zdra-
votního pojištění, imigračních a daňo-
vých předpisů v souladu s legislativními 
změnami platnými od 1. 1. 2009. V kni-
ze jsou podrobně popsány jednotlivé ad-
ministrativní kroky, práva a povinnosti 
zaměstnavatelů, vysvětlena problemati-
ka zelených karet, ale je nastíněna např. 

i problematika zprostředkování zaměst-
nání. Text je obohacen řadou příkladů 
z praxe a příloha obsahuje nejdůležitější 
formuláře, ale i zajímavé grafy, odkazy, 
tabulky a užitečné přehledy.

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 slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.

Zájmové vzdělávání dospělých
MICHAL ŠERÁK (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Práce komplexně 
popisuje oblast 
zájmového vzdě-
lávání dospělých 
a hodnotí jeho vý-
znam pro rozvoj 
jedince a společ-
nosti. Text analy-
zuje informační 
materiály, které 
ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá 
se situací na trhu vzdělávání, charakte-
rizuje jednotlivé typy zájmového vzdělá-
vání a uvádí i přehled hlavních institucí, 
jež se jím zabývají. Zvlášť se zaměřuje na 
vzdělávání seniorů. Kniha je určena stu-
dentům a vyučujícím oborů andragogi-
ka, pedagogika dospělých, pedagogika 
volného času, sociální práce a kulturolo-
gie. Zaujme rovněž metodiky z prostředí 
neziskových organizací a organizátory 
aktivit zájmového vzdělávání a vzdělává-
ní seniorů.

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

7 skrytých důvodů, proč 
zaměstnanci odcházejí z firem
LEIGH BRANHAM (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Často má zaměstnanec pádnější důvo-
dy, než je vyšší plat či lepší příležitosti, 
proč opouští vaši firmu. Více než 80 % 
pracovníků říká, že důvodem není to, že 
na druhé straně plotu je tráva zelenější, 

ale to, že převažují negativní faktory v je-
jich současné práci - od špatného vede-
ní přes nedostatek příležitostí či chybě-
jící zpětné vazby až po strašnou firemní 
kulturu. Tato čtivá 
knížka vám pomů-
že odhalit fakto-
ry, které tlačí vaše 
lidi k jiným dveřím, 
a poradí vám, jak 
je zmírnit či odstra-
nit. Ukazuje, jak se 
firmy a zaměst-
nanci pohybují 
mezi vzájemnými očekáváními a reali-
tou a jaké jsou varující signály nesplně-
ných očekávání a jak s nimi zacházet. 
Nabízí mnoho praktických rad a návodů, 
jak postupovat, a vše dokládá na řadě 
velmi zajímavých příkladů z reálné pra-
xe. V knize, která by neměla chybět na 
stole žádného manažera či personalis-
ty, získáte praktického rádce, jak udržet 
nejcennější hodnotu své firmy – lidský 
kapitál a stát se vyhledávaným zaměst-
navatelem.

Řekli o knize
„Touto knihou způsobil Leigh naprostý 
převrat v oblasti udržení zaměstnanců. 
Jeho koncept ,pull‘ v. ,push‘ faktorů je 
výborným pohledem na danou proble-
matiku. Mnoho lidí není z firmy odláká-
no lepší nabídkou. Jsou spíše vytlačeni 
ze dveří, takže jakmile se na obzoru ob-
jeví lepší nabídka, je pro ně snadné uči-
nit ten poslední krok. Každému ze sedmi 
důvodů, které Leigh uvádí, lze předejít: 
od výběru zaměstnanců podle potřeb 
pracovního místa přes podporu při výko-
nu zaměstnání až po pocit spravedlivého 
ohodnocení má organizace sílu udržet 
si téměř každého, koho chce. Jakmile 
osvětlí problém, nastiňuje Leigh více než 
padesát způsobů, jak motivovat a udržet 
si zaměstnance. Tato kniha je proto neo-
cenitelným návodem k udržení zaměst-
nanců.“
DR. JAC FITZ-ENZ, ZAKLADATEL A CEO SPOLEČ-
NOSTI HUMAN CAPITAL SOURCE, AUTOR KNIHY THE 
ROI OF HUMAN CAPITAL

„Jakákoli kniha, jejíž myšlenky vám po-
mohou udržet alespoň jediného zaměst-

nance, určitě mnohonásobně vyváží 
svou cenu. Kniha Leigha Branhama vám 
pomůže udržet si ty nejlepší. Je napě-
chovaná praktickými příklady a návrhy, 
radami i inspirujícími příběhy. Vřele do-
poručuji.“
ROBERT LEVERING, SPOLUAUTOR ŽEBŘÍČKU 100 
BEST COMPANIES TO WORK FOR ČASOPISU FOR-
TUNE; SPOLUZAKLADATEL INSTITUTU GREAT PLACE 
TO WORK(R)

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

Odměňování pracovníků 
MICHAEL ARMSTRONG (NAKLADATELSTVÍ GRA-
DA)
Publikace uznávaného autora v oblasti 
řízení lidských zdrojů se jako jediná na 
našem trhu komplexně zabývá odmě-
ňováním pracovníků v praxi. Je prak-
tickou příručkou jak pro personalisty 
a další profesionály v oblasti odměňo-

vání a řízení lid-
ských zdrojů, tak 
nezbytným mate-
riálem pro studen-
ty VŠ. Věnuje se 
koncepci a prak-
tické aplikaci ří-
zení odměňování, 
představuje klí-
čové teorie a pří-

klady nejlepší praxe odměňování pra-
covníků. Kniha je velmi čtivá, obsahuje 
mnoho kontrolních seznamů a sché-
mat. Čtenář se podrobně a komplexně 
seznámí se základy a koncepcí řízení 
odměňování, s metodami hodnocení 
práce, strukturami stupňů a mzdový-
mi/platovými strukturami, dozví se, jak 
hodnotit a odměňovat podle výkonu, 
schopností a další zásluh a jak řídit od-
měňování zvláštních skupin pracovní-
ků. Závěr je věnován zaměstnaneckým 
výhodám, penzím a příplatkům a také 
řízení systémů odměňování.

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz. 
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Jakou prestiž má u vás v USA pozice 
fundraisera?
Nepoužila bych slovo fundraiser, ale fund development 
person – osoba rozvíjející fondy. V neziskových organi-
zacích jsou „rozvojoví“ lidé ceněni velmi vysoko, proto-
že se bez nich žádná nezisková organizace neobejde. 
Těch, kteří fundraising opravdu umí a jsou v této oblas-
ti profesionály, si nezisková sféra váží. Jde o náročnou 
činnost, mix umění a vědy. Málokdo si dovede předsta-
vit, co všechno obnáší. Vedení databáze, neustálá prá-
ce s dárci, kde je vše založeno na vztazích.

Ve společnosti jako takové i mimo obor o tom lidé 
nemají povědomí a hodnocení bývá odlišné. Jakmile 
řeknete člověku na ulici, že pracujete na rozvíjení ne-
ziskové organizace a jejích fondů, většinou si dotyč-
ný nebude jistý tím, co to vlastně přesně znamená. 
A hodnocení takové práce nebude pravděpodobně ni-
jak vysoké. Někdy náročné práci fundraisera nerozumí 
ani jeho spolupracovníci v organizaci. Především teh-
dy, když ředitel malé organizace zastává více činností 
a jednou z nich je fundraising.

Nakolik bývá fundraising provázán s řízením 
organizace?
Možná to je divné, ale fundraising není vždy s řízením 
organizace strategicky provázán. Tady jsou naše pro-
gramy, poslání, máme vizi, kam se chceme dostat a co 
dělat, tak teď pojďme za fundraisery a vymyslíme, jak 
na to všechno seženeme peníze. Je to sice jedna z cest, 
jak to chodí, ale to neznamená, že musí být tou nejlep-
ší. Další možností je uvědomit si, jakou máme prioritu. 
Co je nejkritičtější pro naplňování našeho poslání. Co 
má na nás největší vliv. Všem je jasné, že je to o priori-
tách. Často se ale rozhodujeme a spouštíme programy, 
o nichž víme, že na ně nemáme. A pak tlačíme na fund-
raising. A funguje to tak. Dokonce i úspěšně.

Má každá neziskovka v Minnesotě 
fundraisera?
Rozhodně ne. Fundraising často nese na svých bed-
rech ředitel. A správní rada. Za posledních deset let 
došlo v pojetí správní rady k mnoha změnám. Převzaly 
více rolí, hlavně tu, která pro organizaci zajišťuje finan-
ce. Ale mnoho lidí ve správních radách s tím má pro-
blém. Často to neumějí a stydí se. Přetrvává totiž klasic-
ký předsudek, že fundraising je vlastně žebrání. Pak je 
ovšem těžké být ve fundraisingu úspěšným. A vše zase 
zpětně dopadá na ředitele.

Jak jsou fundraiseři placení? Pracují jako 
zaměstnanci nebo i jako dodavatelé služeb?
Dá se říct, že ve větších organizacích je ohodnocení 
práce fundraiserů férové. Blíží se mzdám ředitele nebo 
provozního ředitele. V malých organizacích, kde působí 
pouze ředitel a třeba ještě koordinátor benefičních akcí 
(my tomu někdy říkáme koordinátor speciálních pro-
gramů), není mzda až tak špatná.

Většinou jsou lidé pracující na rozvoji fondů jako 
zaměstnanci. Výjimečně pracují na fakturu, což jsou 
v drtivé většině případů ti, kteří píší projekty. Pracují 
za jasně daných podmínek a za předem dohodnutou 
odměnu. Odměňování fundrasierů formou provize 
nebo procent ze získaných darů se tady považuje za 
vysoce neetické. Není to sice protizákonné, ale nee-
tické ano.

Stává se, že jeden fundrasier pracuje pro víc 
organizací?
Normální to není. Výjimkou jsou konzultanti, kteří po-
máhají s určitým projektem, například se sbírkou na 

zakoupení nemovitosti. Pokud jde o projektovou práci, 
pak je běžné najímat si na dočasnou dobu odborníky 
a jasně jim stanovit, co mají dělat.

Pokud fundraiser mění zaměstnavatele, odnáší 
si s sebou svoje kontakty?
To je obtížná otázka. Pokud jste členem asociace fund-
raiserů AFP (Asociation of Fundraising Professionals), 
musíte podepsat etický kodex. V něm jsou uvedeny 
základní etické principy. Jako fundraiser si samozřej-
mě vytvoříte vazby na lidi a rozvíjíte určité vztahy. Při 
změně zaměstnání je pak extrémně těžké tyto vzta-
hy opustit, obzvláště v případech, kdy je takový vztah 
hodnotný na obou stranách. I přes to je velmi neetické 
přenášet tyto vztahy a kontakty jinam. Ono to ani často 
nejde, protože dárci většinou inklinují k podpoře poslá-
ní dané organizace.

Jak se díváte na certifikaci neziskových 
organizací z pohledu fundraisingu 
a transparentnosti?
V Minnesotě máme Charities Review Council (Reviz-
ní rada pro neziskové organizace, www.smartgivers.
org). Je to vlastně jediná podobná organizace, která 
funguje již 75 let. Vznikla na základě potřeby dárců, 
kteří chtěli mít možnost zavolat na jedno místo a ze-
ptat se: „Chci investovat do neziskové organizace 
XYZ, co o ní víte?“ V té době se toho o organizacích 
moc nevědělo, ale teď už je to lepší. Máme formu-
lář daňového přiznání 990, který je veřejně přístupný. 
Organizace Charities Review Council nedávno zveřej-
nila softwarový program nazvaný Průvodce odpověd-
ností, který obsahuje základní standardy, ke kterým 
by postupně měla dospět většina neziskových orga-
nizací. Jedná se o službu placenou formou servisního 
poplatku, který si může dovolit většina organizací.

Myslíte si, že může časem vzniknout nějaký 
oficiální certifikační systém?
Myslím, že se pořád posouváme a snažíme se proká-
zat odpovědnost neziskových organizací. Když bude 
moje správní rada zasedat čtyřikrát do roka a bude 
v ní sedět 12 – 15 členů, naplňuji hned dva standar-
dy. Neznamená to ale automaticky, že funguji odpo-
vědně a průhledně. Jednou z dalších možných cest 
jsou audity. Snažíme se využít různých možností, jak 
dát dárcům vědět, že jejich dar budeme dobře spra-
vovat.

ROZ
HO
VOR

Lidé z byznysu, které znám, 
jsou vždy šokováni, jak 
utažené zdroje máme při 
obecně vysokém očekávání být 
skvělí. K řízení zdrojů nezbývá 
moc prostoru. Řízení zdrojů 
není z krátkodobého hlediska 
dobrý model managementu. 

‘‘

Nesdílená vize 
se stává iluzí

Ředitelku Centra managementu neziskových organizací na University of St. Thomas Minneapolis 
v Minnesotě Ann Johnson znáte z minulého vydání zpravodaje, v němž jsem vám také přislíbil 

pokračování našeho rozhovoru, který se uskutečnil jednoho květnového dopoledne. Pro ty, kteří jej 
nečetli, zopakuji, že Ann Johnson coby ředitelka centra pracuje na výzkumech týkajících se neziskové 

sféry a 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.
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Co byste řekla, že je největší slabinou řízení 
neziskových organizací v Minnesotě?
Lidé z byznysu, které znám, jsou vždy šokováni, jak 
utažené zdroje máme při obecně vysokém očekávání 
být skvělí. K řízení zdrojů nezbývá moc prostoru. Řízení 
zdrojů není z krátkodobého hlediska dobrý model ma-
nagementu. To je velký problém.

A další problém? Představte si, že bychom to otočili 
a řekli lidem: „Tady máte peněz, kolik chcete, a můžete 
za ně provést všechny změny, které potřebujete.“ Nej-
spíš bychom uslyšeli odpověď: „Nevím, jestli k tomu 
mám všechny potřebné dovednosti.“ Často by pomoh-
lo mít jasné cíle.

Slabou stránkou by mohla být i spolupráce mezi 
správní radou a výkonným managementem. Pro 
malé a střední organizace se může jednat o význam-
nou překážku při dosahování výsledků. Kdyby spolu-
práce fungovala, jednalo by se o velmi silnou strán-
ku organizace. Ale většinou nefunguje, protože členy 
správních rad jsou stále dobrovolníci. Smysl správní 
rady neziskových organizací je báječný – jejich čle-
nové jsou vlastně velvyslanci organizace ve společ-
nosti, jsou to správci zdrojů a vlastně vlastníci orga-
nizace. Nicméně pořád jsou to dobrovolníci, kteří se, 
stejně jako zaměstnanci organizace, často mění. Nej-
lepší správní rady jsou podle našich zkušeností ty, v 
nichž se nachází silný vůdce, nejčastěji v pozici vý-
konného ředitele.

Být členem správní rady je v současné době velmi 
vážná věc. Znamená to nést velkou zodpovědnost 
za fungování celé organizace. A nejen za fungová-
ní, ale také za její efektivitu. Potřebujeme kvalitní 
vedení správních rad. Silné správní rady vytváří sil-
né organizace. Silní lídři vytváří silné organizace. Je 
jasné, že správní rada univerzity bude jiná než správ-
ní rada malé neziskové organizace. Z praxe máme 
ověřeno, že veškerá činnost v organizaci může být 

skvělá, ale bez funkční správní rady bude zpravidla 
jen přežívat. Úspěchu může dosáhnout až s funkční 
správní radou.

Zároveň záleží na tom, v jakém stadiu rozvoje se 
daná organizace nachází. Zda vzniká, rozvíjí se nebo 
je na vrcholu svých momentálních možností a čeká ji 
změna. 

Takže doporučení by bylo věnovat se daleko 
více řízení a vedení správních rad?
Velká část úspěchu záleží na řediteli a jeho schop-
nostech spolupracovat se správní radou. Na ředitele 
je kladeno hodně požadavků. Je to vlastně zvláštní 
vztah. Nedávno mi volal jeden ze studentů MBA, kte-
rý ukončil naši univerzitu, a ptal se mě: „Je to pravda, 
že když chci založit organizaci a chci v ní dělat ředite-
le, tak mě pak může správní rada vyhodit?“ Ano, je to 
tak. Správní rada je takovým kolektivním nadřízeným 
ředitele, hodnotí jeho činnost a dělat to právě tak je 
bezpodmínečně nutné.

Ann, moc děkuji za veškerý čas, který jste mi 
věnovala.
Však já si to vyberu zpátky. Chystáme totiž další vydá-
ní našeho newsletteru Do Good Better! (Dělejte dob-
ro lépe), kde na oplátku chystáme rozhovor s vámi.  
Myslím, že celý váš pobyt je reciproční. Vy se učíte 
od nás, já se učím z vašich otázek a poznávám tak, 
jak to funguje u vás v České republice. A doufám, že v 
budoucnu navážeme na váš pobyt tady. Nerada bych 
ztratila takový skvělý pracovní kontakt. A nejen pra-
covní, ale i přátelský. Doufám proto, že tady společně 
stihneme dokončit a připravit program pro české ře-
ditele a lídry, se kterým máme zkušenost. Jak už jsme 
několikrát v rozhovoru zdůraznili, úspěšná nezisková 
organizace musí někde lídra mít. Ať už je to ředitel, 
nebo někdo ze správní rady.

Kdo je tedy lídr podle Ann Johnson?
Člověk, který má k dispozici okno a zrcadlo. Když se 
daří, dívá se z okna na věci kolem sebe, když se ne-
daří, je schopen se podívat do zrcadla a ještě před 
tím, než začne opravovat chyby druhých, začne sám 
u sebe.

Lídr musí vědět, kam jde, a mít představu o tom, 
kam se chce organizace dostat. Nemusí jít o několik 
let, někdy stačí 1 – 2 roky. 

Lídr musí mít nejen myšlenku a vizi, ale je nutné, 
aby ji uměl komunikovat a sdílet – s managementem, 
se zaměstnanci, s klienty atd. Nesdílená vize se stá-
vá iluzí.

Lídr však musí být také pokorný.
Dobrých lídrů je málo, nejen v USA, nejen v České 

republice, ale na celém světě.
Proto chceme přinést společný program do České 

republiky. Na University of St. Thomas se vedením za-
býváme dlouhodobě. Stručně řečeno, máme vypraco-
vaný takzvaný rámec pro vedení. Jde v něm o to, že or-
ganizace musí splnit a dostát všem slibům, které dala 
svým klientům a podporovatelům. Naplnění slibů je zá-
klad. Velmi se těším, že se nám povede vytvořit společ-
ný program University of St. Thomas a Neziskovek.cz. 
Spojíme v něm to nejlepší z obou organizací. A musí to 
být také zábava…

Také doufám, že se povede najít potřebné zdroje 
k tomu, abychom program mohli nabídnout za přija-
telných podmínek ředitelům a lídrům českých nezisko-
vek. Intenzivně na tom pracujeme na obou stranách 
a hledáme finanční partnery, kteří nám pomohou náš 
plán přivést do reality. Tak nám prosím držte palce.

MAREK ŠEDIVÝ

FOTO: AUTOR
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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  

Desatero právního servisu – pravidla 
pro pokládání a zodpovídání dotazů 
z oblasti práva:  

1.  Právní servis je poskytován zdarma.  
2.  Právní servis zajišťují studenti práv-

nických fakult v České republice.
3.  Pokládat dotazy mohou pouze čle-

nové Klubu Neziskovky.cz.
4.  Právní servis zprostředkovávají Ne-

ziskovky.cz, které mají právo kont-
rolovat oprávněnost uživatelů podle 
předchozího bodu.

5.  Neziskovky.cz zajistí filtraci opaku-
jících se a příliš konkrétních dotazů 
za účelem širšího využití jejich ře-
šení a následnou publikaci dotazů 
a odpovědí.  

6.  Lhůta pro zodpovězení dotazu je 
1 měsíc od jeho doručení.  

7.  Na zodpovězení dotazu není právní 
nárok. 

8.  ELSA ČR ani Neziskovky.cz nenesou 
odpovědnost za správnost odpovědí 
na dotazy.  

9.  Odpovědi na dotazy nesmí být uži-
ty pro soudní řízení a soudní zastou-
pení si musí jednotlivé organizace 
zajistit v souladu se zákonem číslo 
85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů.  

10.  Právní servis není poskytováním 
právních služeb podle zákona číslo 
85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dotazy zasílejte po prázdninách na ad-
resu neziskovky@neziskovky.cz, do před-
mětu zprávy uveďte „ELSA“.

O ELSA ČR
ELSA (Evropské sdružení studentů prá-

va) je mezinárodní, nezávislá, nepolitic-
ká, nezisková organizace tvořená stu-
denty práv a mladými právníky, kteří 
mají zájem o akademický i osobní růst. 
ELSA nabízí studentům práv výjimeč-
nou příležitost a prostor pro zlepšení 
jejich stávajících či získání nových do-
vedností a pro setkávání se studenty 
a odborníky v oblasti prává a jí blízkých 
po celé Evropě. 

ELSA byla založena studenty z Ma-
ďarska, Německa, Polska a Rakouska 
v roce 1981. Dnes je ELSA největší 
nezávislou asociací studentů práv na 
světě s působností na více než 200 
fakultách ve 40 zemích napříč Evro-
pou, sdružující téměř 30 000 studentů 
a mladých právníků. 

V České republice působí ELSA na 
právnických fakultách v Brně, Olomou-
ci, Plzni a Praze. ELSA také spolupracu-
je s ostatními studentskými organiza-
cemi po celém světě, například s ILSA 
v Severní Americe, ALSA v Japonsku, 
ALSA v Austrálii, ALSA v Jižní Africe 
a s AEJCI v Pobřeží slonoviny. 

Kontakt:
Evropské sdružení studentů práva
(ELSA Česká republika)
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
www.elsa.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.

 V červnu 2004 byl založen charitativní 
projekt Siemens Fond pomoci, jehož cí-
lem je sjednotit veškeré charitativní dary 
společnosti poskytované neziskovým or-
ganizacím na území celé České repub-
liky. Za dobu jeho fungování přišlo do 
společnosti Siemens 1430 žádostí o pří-
spěvek, odborná komise zasedala šede-
sátkrát a vybrala více než 200 projektů.

Aby společnost Siemens podpořila 
téma propojení firemní filantropie a ne-
ziskového sektoru, pozvala ve čtvrtek 
11. června na svoji tradiční media party 
přes šedesát novinářů. Ti si ve francouz-
ské restauraci Braserie M ve Vladislavo-

vě ulici mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet, s jakými běžnými 
problémy se musejí poprat 
ve svém životě zdravotně 
postižení občané. Zástup-
ci tří neziskovek – Slezská 
diakonie, středisko Lýdie 
z Českého Těšína, pražský 
Tyfloservis a brněnský spor-
tovní klub basketbalistů – 
vozíčkářů Hobit – připravili 
pro reprezentanty obecných 
i odborných médií několik 
základních úkolů. Novináři 
se projeli na sportovním vo-
zíku a snažili se trefit ze sedu 
či z jízdy basketbalový koš, 
zavazovali si tkaničky jed-
nou rukou, skládali puzzle 
s přivázanými pažemi, sbí-
rali drobnosti ze stolu v pev-
ných rukavicích a zjišťova-
li, jak těžké je s postižením 

zvládnout zdánlivě lehká zadání.
Za nejsložitější však novináři považo-

vali úkoly, které simulovaly poškození 
zraku. Díky zástupkyním z Tyfloservisu 
se totiž vžili alespoň na pár okamžiků 

do života ve tmě nebo s velmi omeze-
ným viděním. Emotivní a vzdělávací 
zaměření setkání s novináři podpořily 
také velkoformátové fotografie zapůjče-
né Slezskou diakonií a zejména přímý 
kontakt s problémem, o kterém většina 
z nás (i média) mlčí, dokud se nás netý-
ká osobně.

VÍCE INFORMACÍ O FILANTROPICKÝCH AKTIVITÁCH 
SIEMENS NAJDETE NA WWW.SIEMENS.CZ/FON-
DPOMOCI. 

Dvanáct milionů do nezisku
Charitativní projekt Fond pomoci společnosti 
Siemens slaví 5 let své existence a za tu dobu 
rozdělil mezi 150 neziskových organizací přes 
12 milionů korun. 

ELSA ČR
Bezplatné právní poradenství

Evropské sdružení studentů práv Česká republika (ELSA 
ČR) se rozhodlo nabídnout pomoc všem členům Klubu 
Neziskovky.cz při zajišťování jejich činnosti formou 
bezplatného právního poradenství. Právní pomoc 
bude poskytována hned v několika oblastech, a sice 
prostřednictvím vyhledávání aktuální právní úpravy, týkající 
se fungování daných organizací, zodpovídáním konkrétních 
dotazů a zveřejňováním již vyřešených dotazů a užitečných 
rad. Využití právního servisu je podmíněno souhlasem 
s obsahem desatera. 
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Třetím ročníkem pokračuje u nás stále 
ojedinělá soutěž, která hodnotí pouze 
reklamní kampaně propagující neziskové 
organizace a jejich projekty bez ohledu na 
jejich zaměření.

„Úspěšný průběh minulých dvou ročníků je pro nás 
jako organizátory obrovským závazkem do budouc-
nosti a věříme, že i letos se nám podaří do soutěže 
získat kvalitní a originálně zpracované reklamní kam-
paně. Stále ale platí, že cílem Žihadla není jen hod-
notit kreativní zpracování jednotlivých kampaní, ale 
také práci lidí z neziskových organizací, kteří se po-
dílejí na tvorbě kampaní, jejich realizaci a propagaci,“ 
říká k soutěži Marek Šedivý.

Soutěže se mohou zúčastnit nestátní neziskové 
organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nadační fondy, církevní práv-
nické osoby), které zviditelnily veřejně prospěšný 
projekt prostřednictvím mediální kampaně v obdo-
bí od 1. září 2008.

Soutěžní kategorie:

A Tištěná reklama
B Televizní a kino spot
C Rozhlasový spot
D Internetová kampaň

V odborné porotě zasednou stejně jako v minulých 
letech zástupci médií, reklamních agentur a nezisko-
vých organizací. 

Hlavní cena – Žihadlo od zlínského sochaře Jiřího 
Pašky – poputuje tradičně neziskové organizaci jako 
zadavateli kampaně, oceněny budou i reklamní agen-
tury, které se případně na tvorbě podílely.

Vítězové soutěže pak budou slavnostně vyhlášeni ve 
čtvrtek 5. listopadu v průběhu slavnostního večera 
v budově ČSOB v Praze – Radlicích, která je jednou 
z nejšetrnějších ekologických staveb ve střední Evro-
pě a doposud jako jediná v tomto regionu získala zla-
tý certifikát LEED.

„Věříme, že získaná ocenění budou potřebnou moti-
vací a novou energií do další práce neziskových orga-
nizací. Úroveň mediálních kampaní v neziskovém sek-
toru je rok od roku vyšší. Je to odměna za práci pro 
celý kreativní tým, jehož členové ji často dělají vedle 
své běžné práce bez nároku na honorář,“ vysvětluje 
Pavlína Folovská, manažerka společenské odpověd-
nosti ČSOB, hlavního partnera Žihadla 2009.

Přihláška a propozice k soutěži jsou ke stažení na 
internetových stránkách 
www.neziskovky.cz

Přihláška obsahuje:

• Název kampaně
• Pořadatel kampaně
• Agentura, která kampaň vytvořila
• Hlavní dárce/sponzor/partner kampaně
• Ostatní dárci/sponzoři/partneři kampaně
• Slogan
• Účel kampaně
• Cílové skupiny kampaně
• Formy realizace/umístění
• Způsob hodnocení úspěšnosti
• Ocenění, která kampaň již získala

Uzávěrka soutěže je 7. října 2009.

Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost 
Neziskovky.cz. Hlavním partnerem Žihadla 2009 je 
ČSOB, soutěž podpořila také společnost Synot Tip. 
Hlavním mediálním partnerem je týdeník Strategie 
a Marketing Magazine. 

Více informací poskytne:
Hana Prchalová
prchalova@neziskovky.cz
mobil: 725 800 242

FOTO: JAKUB STADLER

Nechte se ocenit!
Podávejte přihlášky do třetího ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo 2009!
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Oznamujeme všem fanynkám našeho 
oblíbeného lektora Jana Horkého, že již 
není volný. Svůj život spojil se slečnou 
Lenkou Fiedlerovou dne 1. 6. 2009 na 
Velvyslanectví České republiky při Sva-
tém stolci ve Vatikánu a svazek ještě 
stvrdili druhý den v kostele S. Maria Im-
macolata v Tor Sapienza v Římě. Gratu-
lujeme i za všechny příznivkyně!

Cena kvality předána
Dne 4. června byly vyhlášeny výsledky 
4. ročníku projektu Cena kvality v soci-
ální péči za rok 2008. Pro ocenění si 
přišlo 19 nejlepších poskytovatelů so-
ciálních služeb a jedna oceněná speci-
ální cenou ČAPS.

Ceny byly předány v několika kate-
goriích a získaly je například za posky-
tovatele sociálních služeb pro seniory 
Domov Odry (na smímku řediteka Miro-
slava Chodurová), pro děti Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, IQ Roma ser-
vis, Brno, pro osoby se zdravotním posti-
žením Chráněné bydlení ARCHA, Slez-
ská diakonie, Krnov, pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením Dům na půli ces-
ty, Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim.

Cenu Osobnost roku v sociálních 
službách získal Václav Keprt, ředitel Ar-
cidiecézní charity Olomouc.

Cena ČAPS za celoživotní přínos v ob-
lasti terénních pečovatelských služeb 
byla udělena PhDr. Karle Boháčkové, ře-
ditelce Sociálních služeb Olomouc.

Projekt vyhlašuje časopis Sociální 
péče a je součástí Národního progra-
mu podpory jakosti. Jeho cílem je mezi 
poskytovateli sociálních služeb nalézat 
a ocenit nejkvalitnější instituce a výji-
mečné lidi.
FOTO: SOCIÁLNÍ PÉČE

Václav Havel a Cena Ď 
Bývalý prezident Václav Havel 
obdržel 22. června v historické 
budově Národního divadla jednu 
ze šestnácti cen letos již 9. ročníku 
Ceny Ď za mecenášství. Na cenu 
ho nominovali studenti.

„Cena Ď spočívá v myšlence zviditelnit 
mecenáše a dobrodince, aby jejich poči-
ny inspirovaly další potencionální podpo-
rovatele kulturních a jiných potřebných 
projektů,“ řekl Právu zakladatel a pořa-
datel ceny Richard Langer, který se svou 
dcerou předávání cen uváděl.

Nově je také možné na cenu Ď nomi-• 
novat nejrůznější osobnosti, které oběta-
vě, nezištně a lidsky pomáhají ve svém 
okolí či jsou příkladem v oblasti etiky.

Cenu, která je uměleckým dílem • 
sklárny Artcristal ve Velkém Oseku, udílí 
kolegium, v němž letos mj. zasedli ředi-
tel ND Ondřej Černý, ředitel Zoo Praha 
Petr Fejk, ředitel Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně Vladimír Koza nebo ře-
ditelka TV Public Renata Pešková.
Foto: ČTK

Prevence syndromu 
vyhoření
Sdružení D Olomouc vás zve 
na akreditovaný kurz MPSV 
č. 2008/368 – SP s názvem 
Expresivně orientované metody 
jako prevence syndromu vyhoření.

Seznámíte se s vymezením, příčinami 
a základními nástroji obrany proti vyhoře-
ní, novými dovednosti z oblasti využívání 
dramaticko–výchovných, arteterapeutic-
kých a imaginativně-relaxačních postupů 
a s využitím nových expresivně orientova-
ných metod v práci s vašimi klienty.

Kurz povedou lektoři Sdružení D 
a katedry speciální pedagogiky Univer-
zity Palackého v Olomouci a je určen 
pracovníkům pomáhajících profesí slu-
žeb sociální péče a sociální prevence 
s ukončeným SŠ či VŠ vzděláním.

Datum konání: 4.-5.9., 25.-26.9., 
16.-17.10., 20.-21.11., 11.-12.12. 2009  – 
(vždy pátek až sobota)

Kurz proběhne včetně ubytování 
v Centru ekologických aktivit Sluňákov 
v Horce nad Moravou (dostupné MHD 
z Olomouce).
Forma: workshopy, prezentace a kolok-
vium
Cena: 8000 Kč  (80 hod. výuky, prac. 
materiály, káva a čaj. Ubytování není 
součástí ceny a je nutné ho objednat. 
Cena 270 – 380 Kč/noc.)

Přihlášku stáhnete a více o kurzu se 
dozvíte na: www.sdruzenid.cz/Progra-
my pro poskytovatele sociálních služeb
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vždy 20. dne v měsíci

Vychází 1. středu v měsíci

1. ročník, 2009
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Zpravodaj Svět neziskovek ani žádná jeho 
část nesmí být reprodukován a zveřejňován 
bez písemného souhlasu vydavatele 
a uvedení zdroje. Komerční využití Světa 
neziskovek je vyloučeno.
Copyright © 2009 Neziskovky.cz, o. p. s.

Svět neziskovek je rozesílán automaticky 
členům Klubu Neziskovky.cz, předplatitelům 
Grantového kalendáře a zaregistrovaným 
odběratelům. 
Noví odběratelé se mohou k jeho 
odebírání zaregistrovat zasláním e-mailu 
s předmětem „prihlasit“ na adresu 
svetneziskovek@neziskovky.cz. 
Odhlásit odebírání lze zasláním e-mailu 
s předmětem „odhlasit“ na adresu 
svetneziskovek@neziskovky.cz.

Nevyžádané příspěvky nevracíme.

Články otištěné ve zpravodaji nemusejí 
vyjadřovat oficiální stanovisko redakce 
a vydavatele.

Redakce si vyhrazuje právo upravovat 
příspěvky.

Neziskovky.cz, o. p. s. využívají 
zpravodajství z databáze ČTK, jejichž obsah 
je chráněn autorským zákonem. Přepis, 
šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu 
či jeho částí veřejností, a to jakýmkoliv 
způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK 
výslovně zakázáno.
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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 organiza-
ci? 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.


