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Přínos kurzů
O důležitosti vzdělávání pracovníků v ne-
ziskových organizacích není pochyb. 
Mezi kvalitní vzdělání patří takový způ-
sob vzdělávání, který je přínosný jak pro 
osobní, tak i profesní život. Kurzy nabí-
zené Neziskovkami.cz tuto kvalitu mají, 
jak potvrdila Bc. Zdena Nosková, která 
absolvovala kurz Lektor/konzultant fun-
draisingu.

Podrobnosti najdete na str. 8 
 

Novela zákona o o.p.s.
Dne 27. 7. 2009 schválila vláda ČR no-
velu zákona o obecně prospěšných spo-
lečnostech, kterou připravil ministr pro 
lidská práva Michael Kocáb. Zpracová-
ní této novely má také vztah k vládní-
mu návrhu Občanského zákoníku, který 
předpokládá, že obecně prospěšné spo-
lečnosti budou do budoucna nahrazeny 
ústavy a zákon č. 248/1995 Sb. bude 
zrušen.

Více na str. 10 

Milé čtenářky, milí čtenáři,
každý den se cestou do práce a z práce 
prodírám mezi turisty – to kvůli poloze 
naší kanceláře u Staroměstského ná-
městí. Pravidelně při tom narážím i na 
studenty s kasičkami v ruce, snažící se 
„ulovit“ svého přispěvovatele. Osobně 
na charitu raději přispívám jinou cestou 
a vždycky mě potěší zprávy o organiza-
cích, které svými projekty umí oslovit 
veřejnost a dárce jinak než jen, z mého 
pohledu, laciným a obecným vybídnu-
tím učiněným ve spěchu na ulici.

Takovou organizací je i Rozmarýna, 
která už několik let pomáhá zapojit 
do života dospívající děti z dětských 
domovů. Rozhovor s její fundraiserkou 
Simonou Bagarovou dokládá, že aktivní 
přístup v získávání finančních prostřed-
ků se vyplácí. Rozmarýna navíc rozjela 
projekt kavárny Rozmar, která funguje 
na komerční bázi a zaměstnává mladé 

lidi, kteří by jinak měli 
na trhu práce pro-
blémy.

Pozitivně vyznívá 
i příspěvek od Miriam 
Vránové. Ta v po-
sledních měsících 
provedla mezi vybra-

nými manažery NO výzkum, z něhož 
mimo jiné vyplynulo, že právě oblasti 
získávání financí přikládají největší váhu 
a v souladu s tím i vzdělávání. Zajímavé 
jsou i další závěry článku. Třeba, že 
vzdělávání za každou cenu nemusí být 
prospěšné. Když se ale setkají praktické 
potřeby s konkrétní nabídkou, může být 
absolvování kurzu cestou, jak například 
zvýšit své šance při získávání financí. 
O konkrétní zkušenosti se s námi podě-
lila Zdena Nosková.

Samozřejmě si nemyslím, že ne-
ziskové organizace u nás nepotřebu-
jí granty či podporu samospráv. Je 
mnoho organizací, které bez takové 
podpory nemohou dlouhodobě přežít. 
Každá vlastní iniciativa by ale měla být 
oceněna. Věřím, že jednou nebudou 
lidé z neziskovek vnímáni jako ti, co na-
tahují ruku, ale jako sebevědomí lidé, 
kteří se nebudou bát přiznat, že si na 
svou činnost umějí vydělat.

ROMAN ANDĚL

PROVOZNÍ ŘEDITEL
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Jít cestou sociálního podnikání
Simona Bagarová, DiS. je PR a fundraising manažerka obecně 
prospěšné společnosti Rozmarýna – organizace, podporující 
mladé lidi na cestě do samostatného života po odchodu 
z dětského domova. Jedním ze zdrojů financování společnosti 
bude i sociální firma, nedávno otevřená kavárna Rozmar.

„Princip sociální firmy spočívá v tom, že podniká a zároveň 
zaměstnává znevýhodněné lidi společně s lidmi bez 
znevýhodnění,“ vysvětluje. „V naší republice existují pouze tři 
sociální firmy a žádná není zaměřená na podporu mladých 
lidí z dětských domovů. Náš projekt je tedy pilotní. Lidem se 
zdá hrozně zvláštní, že neziskovka podniká, a myslí si, že už 
další peníze nepotřebuje. Teprve, když se o této formě bavíme 
podrobněji, tak se jim to naopak zalíbí a začnou oceňovat naši 
snahu a aktivitu si peníze také vydělat. Jedná se o nový trend, 
kterému doba napomáhá. Neziskovky budou chtít být více a více 
nezávislými a soběstačnými.“

Klub 
Neziskovky.cz

Nabídka výhod, produktů a služeb
www.neziskovky.cz

V rámci profesionalizace neziskových 
organizací se klade důraz na efektivní ří-
zení lidských zdrojů, jehož nástrojem je 
mj. vzdělávání. Výsledky původního vý-
zkumu Vzdělávání jako součást rozvoje 
českých neziskových organizací dáva-
jí odpověď na mnohé otázky ohledně 
vzdělávání NNO.

Vzdělávat pracovníky je bezesporu dů-
ležité, ovšem je nutné zaměřit se na reál-
né potřeby vzdělávání. Ideální je stanovit 
kompetence, které má mít vzdělávaný, 
a pak cíle vzdělávacího procesu co nej-

více přiblížit žádaným kompetencím. Tím 
se může předejít zbytečnému plýtvání už 
tak nevelkými finančními zdroji v NNO 
určených na rozvoj lidského kapitálu. 
Občas totiž dochází k tomu, že nezisko-
vé organizace své lidi školí v tom, co již 
dobře znají, nebo je vzdělávají v tom, co 
pro svou práci nepotřebují. A v neposled-
ní řadě je dobré zmínit, že je luxusem, 
když organizace hradí svým pracovní-
kům vzdělávání, aniž by pak byla schop-
na nebo ochotna jej využít. Ale i k tomu 
dochází. Více na str. 4 

V červenci byl vyhlášen třetí ročník sou-
těže o nejlepší veřejně prospěšnou rekla-
mu Žihadlo 2009. Naprosto ojedinělá 
soutěž hodnotí pouze reklamní kampaně, 
propagující neziskové organizace a jejich 
projekty bez ohledu na své zaměření.

Soutěže se mohou zúčastnit nestátní 
neziskové organizace (občanská sdruže-
ní, obecně prospěšné společnosti, na-
dace, nadační fondy, církevní právnické 
osoby), které zviditelnily veřejně pro-
spěšný projekt prostřednictvím mediál-
ní kampaně v období od 1. září 2008.

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

Uzávěrka soutěže je 7. října 2009.

V odborné porotě zasednou zástup-
ci médií, reklamních agentur a nezisko-
vých organizací. 

Vítězové soutěže budou slavnostně 
vyhlášeni ve čtvrtek 5. listopadu v prů-
běhu slavnostního večera v budově 
ČSOB v Praze –Radlicích.

Soutěž organizuje obecně prospěš-
ná společnost Neziskovky.cz. Hlavním 
partnerem Žihadla 2009 je ČSOB, sou-
těž podpořila také společnost Synot Tip. 
Hlavním mediálním partnerem je týde-
ník Strategie a Marketing Magazine. 

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

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

Žihadlo 2009  
Už přijímáme přihlášky!

Manažerské dovednosti posilují životaschopnost NNO
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18. 8. 2009 Komunikace 
v poradenství I. – PhDr., Ing. Jana 
Sladká Ševčíková (NOVINKA)
Tréninkový workshop vám pomůže zís-
kat jistotu při vedení poradenského po-
hovoru. Dozvíte se, jakých se můžete 
dopustit chyb a omylů, zkusíte si v bez-
pečném prostředí roli klienta/tky a zo-
rientujete se v mimořádných situacích, 
které by mohly v poradenském procesu 
nastat. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4014.html

21. 8. 2009 Klíčové organizační 
procesy v neziskové organizaci – 
Mgr. Petr Vrzáček
Systematické řízení NO vyžaduje umění 
rozpoznat přítomnost a kvalitu nejdůle-
žitějších organizačních procesů potřeb-
ných pro zdárný chod organizace. Se-
znamte se se sekvenčními a paralelními 
řídícími procesy a s procesními analýza-
mi. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4029.html

25. 8. 2009 Řízení výkonnosti – 
hodnocení pracovního výkonu – 
Ing. Pavel Němeček
Mezi manažerské dovednosti patří i hod-
nocení zaměstnanců. Prostřednictvím 
tohoto kurzu můžete získat náměty k vy-
tváření hodnotících kritérií, jejich formu-
lování, jak by měl vypadat hodnotící po-
hovor, a dozvíte se o důležitých vazbách 
na personální procesy. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4006.html

31. 8. 2009 Jaké jsou mé 
kompetence aneb Cesta ke 
zvyšování sebevědomí – M.A. Jana 
Tikalová (NOVINKA)
Všem, kteří chtějí být efektivnější, dosa-
hovat lepších pracovních výsledků a cítit 
se lépe, nabízíme možnost uvědomit si 
své znalosti, schopnosti a postoje, umět 
se hodnotit, ocenit vlastní úspěch, nau-
čit se říkat „umím“, „jde mi“, „jsem dob-
rý/á“, „vynikám“ a naučit se techniky 
zvyšování sebevědomí. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4107.html

31. 8. 2009 Můj work-life-balance 
a jak s ním pracovat – M.A. Jana 
Tikalová (NOVINKA)
Je sice pravda, že bez práce nejsou kolá-
če, ale pokud to budete přehánět, kolá-
čů si moc neužijete. Seznamte se proto 
s s modelem work-life-balance (rovnová-
ha mezi pracovním a osobním životem) 
a metodou kaizen. Naučíte se tak dosa-
hovat vyšší efektivity práce a zvyšovat 
osobní i profesní naplnění a spokoje-
nost. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4109.html

1. 9. 2009 Jak hledat správný 
nápad pro podnikání v neziskové 
organizaci – Ing. Pavel Němeček
Pokud nevíte, jaké podnikání zvolit, 
v kurzu získáte nástroj, jak ho spolu 
s vaším týmem hledat, jak používat 
matici produktově-tržního mixu, vyhod-
notit první nápady a dozvíte se, co je 
nutné si ujasnit a připravit, než začne-
te podnikat. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/3866.html

2.-3. 9. 2009 Standardy kvality 
sociální služeb – PhDr. Dagmar 
Krutilová
Dozvíte se, co požaduje Zákon o soc. 
službách 108/2006 Sb. Poznáte poža-
davky inspekcí kvality sociálních služeb 
a podmínky zařazení soc. služby do Re-
gistru poskytovatelů sociálních služeb. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4032.html

4. 9. 2009 Finanční řízení 
začínající 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. Proto je nut-
né znát optimální podobou nastavení 
finančního systému a získat přehled 
o hlavních fázích finančního řízení. Mů-
žete si i vyměnit stávající zkušenosti 
o úskalích finančního řízení NO v ČR. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4033.html

7. 9. 2009 Jak rozpoznat 
diskriminaci – Helena Kunstová
Seminář kombinovaný s workshopem 
je určen nejen pro sociální pracovníky 
jako další povinné vzdělávání podle zá-
kona o sociálních službách č. 106/208 
Sb. Získejte znalosti o diskriminaci 
a úplný přehled o opatřeních státu, vlá-
dy a dalších subjektů v oblasti řešení 
antidiskriminační politiky. V rámci wor-
shopu můžete konkrétní otázky kon-
zultovat s lektorkou. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/3979.html

8. 9. 2009 Kvalita sociálních 
služeb – Jiří Horecký, B.A. et B.A. 
(NOVINKA)
Seznámíte se s pojmem kvalita a s mož-
ností kvantifikace kvality, s nástroji pro 
měření, monitoring a zvyšování kvality 
sociálních služeb, s aplikací jednotli-
vých nástrojů pro jednotlivé typy soci-
álních služeb, ale také např. se systé-
mem managementu jakosti ISO 9000. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4034.html 

kurzy
otevřené

Sochařské sympozium Roškopov 
2009
Kdy: 8.-15. 8. 2009 
Kde: Roškopov
Pořadatel: OPEN ART Nová Paka

Sochařská-řezbářská dílna pro dospě-
lé, zaměřená na funkci sochy – objektu 
v krajině a urbanisticky řešeném prosto-
ru. Kontakt: Adéla Krejčová, adakrejco-
va@seznam.cz.

Víkend plný Bonjour! Hello!
Kdy: 14.-16. 8. 2009
Kde: Ještědský hřeben
Pořadatel: Čmelák – Společnost přátel 
přírody

Lesní ticho, smysluplná práce, zají-
maví lidé, čerstvé povětří. Příprava pra-
lesa pro podzimní sázení. Před sezonou 
výsadeb se k nám rozhodli přijet po-
mocníci až z daleké Paříže, takže máte 
příležitost osvěžit si cizí jazyk a přitom 
nesedět v lavici. Pomozte nám s ochra-
nou cenných přírodních lokalit. Popla-
tek 100 Kč. Přihlášky do 12. 8. 2009. 
Více na www.cmelak.cz.

Letní helenské tvoření 
Kdy: 15.-16. 8. 2009
Kde: vesnice Svatá Helena, Banát, Ru-
munsko
Pořadatel: Ymca Brno

Tvořivé dílny zvou na Svatou Hele-
nu v rámci festivalu pro Banát. V těch-
to festivalových dnech jsme pro vás 
nachystali odpočinek-relax-tvoření v 

rámci dílniček, ve kterých si budete 
moci vyzkoušet stará řemesla. Dílničky 
budou probíhat během celého festivalu 
a v noci vás pustíme do pruhovaných 
peřin. Vezměte s sebou děti, i pro ně bu-
deme mít nachystané vyrábění. Více na 
www.duhovyskritek.cz.

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
a třígenerační pobyt – IV. turnus
Kdy: 22.-29. 8. 2009
Kde: rekreační dům Marianum, Janské 
Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké – 
Diecézní centrum pro seniory

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty má 
speciálně připravený program, který 
si klade za cíl podpořit mezigenerační 
vztahy prarodičů, vnoučat a také celé 
rodiny. Pro tuto akci jsou k dispozici dvě 
lektorky, které během celého pobytu 
připravují zajímavý a bohatý program 
pro účastníky. Skládá se ze společných 
her, tvořivých dílen (např. výtvarné díl-
ny, zdobení svící, drátková apod.), spor-
tovních turnajů, výletů, procházek a her 
v přírodě. Cena: 2970 Kč – dospělá oso-
ba; dítě do tří let: 350 Kč (bez nároku na 
stravu); dítě 4-15 let: 2600 Kč; student: 
2750 Kč. Cena zahrnuje ubytování, pl-
nou penzi a program. Více na http://se-
niori.diecezehk.cz.

Podrobnější informace a další akce na-
jdete v Kalendáři akcí na http://nezis-
kovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci/ 

kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na srpen–září
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12.8.2009 Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad
ROP NUTS II Severozápad, 1.2 Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2558
Kontaktní osoba: Bc. Petr Achs 
Kontakt: petr.achs@nuts2severozapad.cz; 
477 011 732
Adresa: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí 
nad Labem

13.8.2009 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor 
školství, mládeže a sportu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1.1 Zvyšo-
vání kvality ve vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2544
Kontaktní osoba: Ing. Eva Rojíková 
Kontakt: eva.rojikova@plzensky-kraj.cz; 
377 195 455
Adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

27.8.2009 Nadace Terezy Maxové dětem
ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Ma-
xové dětem
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2496
Kontaktní osoba: Květa Humoudová 
Kontakt: 257 474 527; 
granty@terezamaxovadetem.cz; 257 474 531
Adresa: Plzeňská 5, 150 00 Praha 5

28.8.2009 Nadace Partnerství
Strom života – Malé granty do 20 000 Kč
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2412
Kontaktní osoba: Mirka Drobílková 
Kontakt: mirka.drobilkova@ecn.cz ; 515 903 125; 
515 903 110

28.8.2009 Městský úřad Písek
Grantový program města Písku na podporu kultury 
v roce 2009 – 2. výzva
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2567
Kontaktní osoba: Jana Bauerová 
Kontakt: jana.bauerova@mupisek.cz; 382 330 212
Adresa: Budovcova 207, 397 01 Písek

31.8.2009 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové
Senior
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=155
Kontaktní osoba: Pavla Kovářová 
Kontakt: 224 217 082; 224 217 083; 
kovarova@vdv.cz
Adresa: Senovážné náměstí 2, 111 21 Praha 1

31.8.2009 Ministerstvo kultury, odbor regionál-
ní a národnostní kultury
Podpora regionálních kulturních tradic
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2291
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Nádvorník 
Kontakt: michal.nadvornik@mkcr.cz; 257 085 292
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

31.8.2009 Plzeňský Prazdroj, a. s.
Program Prazdroj lidem – Plzeň
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2549
Kontaktní osoba: Jiří Mareček 
Kontakt: 724 617 219; 
jiri.marecek@pilsner.sabmiller.com

průběžná uzávěrka Nadace pro rozvoj vzdělání
Za vzděláním do zahraničí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2581 
Kontakt: nadace@anezska10.cz; +420 221 892 111
Adresa: Anežská 10, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka Pro Helvetia, Schweizer 
Kulturstiftung
Moving Words – švýcarský program na podporu 
překladů
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2571 
Kontakt: +41 44 267 71 71; +41 44 267 71 06; 
info@prohelvetia.ch
Adresa: Hirschengraben 22, CH-8024 Zürich

průběžná uzávěrka Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, odbor sociálních služeb a sociálního 
začleňování
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Sociální začleňo-
vání sociálně vyloučených osob a osob ohrožených 
sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér 
v jejich přístupu k zaměstnání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2560
Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Škantová 
Kontakt: 221 923 920; svatava.skantova@mpsv.cz
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

průběžná uzávěrka Ministerstvo pro místní roz-
voj, Odbor evropské územní spolupráce
OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektů
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_pro-
g=2559
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Vránová 
Kontakt: +420 234 154 717; +420 234 154 007; 
vrajar@mmr.cz
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

Sociální sítě

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

V rámci spole enské odpov dnosti  rem (CSR), 
vypisuje spole nost Johnson & Johnson, s.r.o. 
grantové kolo pro výb r a podporu projekt
v t chto oblastech:
•    Vzd lávání v oblasti zdravotní pé e;

•    Ochrana a zlepšení život  žen a d tí;

•     Prevence chorob a omezování stigmatizace
 a handicap  v rámci znevýhodn ných komunit.

Bližší informace o jednotlivých oblastech a postupu p i
vypl ování elektronické žádosti naleznete na www.jnj.cz.

Maximální výše podpory je
USD 25.000 pro jeden projekt. 

Podmínky podpory:

•     innost organizace je prokazateln  ve ejn  prosp šná a je v souladu
s podporovanými pilí i a strategiemi viz webová stránka;

•    Podpo ený projekt musí být realizován na území eské nebo Slovenské republiky

•    Organizace má minimáln  t íletou historii innosti s m itelnými výsledky;

•      Organizace je nevládní a nezisková vyjímaje pilí  1, strategie 1 a 2.
Zde o grant mohou žádat i p ísp vkové organizace;

•    Organizace má za poslední 3 roky auditované a zve ejn né ú etní záv rky;

•    Organizace zve ej uje výro ní zprávy (min. poslední 3 roky);

•     Organizace má webovou stránku a zve ej uje všechny základní dokumenty: 
zakládací listinu, registraci, stanovy, seznam pracovník , kontakty, ú etní záv rky 
a výro ní zprávy. Z podpory jsou vylou ené organizace z ízené nebo vedené 
zam stnanci nebo rodinnými p íslušníky spole nosti Johnson & Johnson, s.r.o.
 

Uzáv rka všech žádostí o podporu projekt  na rok 2010 je 15. zá í 2009
v 17.00 hodin. Kompletní žádosti lze podat výhradn  prost ednictvím 
elektronického formulá e na webových stránkách.

Neziskovky_93x134.indd   1 8/5/09   10:22:32 AM

Informace, rady a zkušenosti, jak se 
úspěšně prezentovat a komunikovat 
na internetu, získali účastníci konfe-
rence, která proběhla 22. července 
v budově ČSOB v Praze–Radlicích. 
Akce nazvaná Jak vytěžit internet pro 
neziskové organizace nebyla určena 
IT odborníkům, programátorům ani 
webmasterům. V publiku seděli mana-
žeři a pracovníci, kteří mají na starosti 
marketing a komunikaci.

Konferenci uspořádaly Fórum dárců, 
agentura OgilvyInteractive a Nadace 
Terezy Maxové dětem ve spolupráci 
s ČSOB a Poštovní spořitelnou.

Naprostá většina NO má své inter-
netové stránky. Stále více organizací o 
sobě začíná dávat vědět prostřednic-
tvím sociálních sítí. Konference přines-
la přehled hlavních zásad, doporuče-
ní a tipů pro strategii tvorby a podobu 
internetové prezentace neziskových 
subjektů. Web nesmí být nepřehledné 
skladiště projektů, ale lákavá výkladní 
skříň s relevantním a zajímavým obsa-
hem. Při jeho tvorbě pomůže uvědomit 
si, jaké cíle má internetová stránka napl-
ňovat, a stanovit si priority. 

Zatímco pozornost uživatelů ovlivní 
kvalita, čitelnost a čtivost textů, vyhle-
dávače zajímají odkazy, klíčová slova 
a nadpisy. Jde o to být při vyhledávání 
na prvních místech. Desítce vybraných 
NO v tom nyní pomohou granty spo-
lečnosti Google. Organizace je využijí 

na propagaci svoji nebo svých projek-
tů a kampaní prostřednictvím systému 
Google AdWords.

Nástroje internetového fundraisingu 
(např. on-line mikroplatební systémy) 
ještě čeká budoucnost. Virtuální obdo-
bou otevření peněženky a vhození pe-
něz do kasičky je kliknutí na platební 
tlačítko na stránce organizace. Poměr-
ně jednoduše může každý, kdo službu 
využívá, darovat organizaci určitou fi-
nanční částku. Podrobně byl na konfe-
renci představen platební systém Pay-
Sec společnosti ČSOB.

Vyzvat lidi k akci je smyslem direct 
marketingových kampaní. Nejoriginál-
nější a nejzajímavější z nich se neostý-
chám nazvat uměleckými díly. Jejich 
ukázky sloužily jako inspirace a pomysl-
ná třešnička na dortu kreativity.

Program konference tvořila nejen vy-
stoupení renomovaných internetových 
a marketingových odborníků, ale také 
panelová diskuse. Do té se mohli díky 
on-line přenosu, blogu Adama Javůrka 
a diskusi na Facebooku zapojit i další 
zájemci mimo sál. Přítomní odborníci 
byli na místě rovněž připraveni poradit 
účastníkům s jejich internetovými pro-
jekty. Videozáznam z průběhu konfe-
rence by měl být zveřejněn na stánkách 
http://www.konference-internet.cz/. 
K dispozici zde budou i prezentace jed-
notlivých vystupujících. 

KATEŘINA POJEROVÁ

Neziskové organizace už vědí jak vytěžit internet
Prostředí a služby, pomo-
cí nichž mezi sebou mo-
hou lidé na webu komu-

nikovat, sdílet kromě fotek a videí také 
znalosti, emoce a zážitky, plánovat růz-
ná setkání a akce, hrát hry, seznamovat 
se apod. Aby to mohli dě-
lat, musí si nejprve vytvořit 
vlastní profil. Pak si přidáva-
jí ostatní, se kterými se buď 
osobně znají nebo je něja-
kým způsobem zaujmou 
(např. společnými zájmy), 

mezi „přátele“. Většinou je vyžadováno 
potvrzení i z druhé strany. Vzniká tak ko-
munita, síť kontaktů. Příklady sociálních 
sítí jsou MySpace, Facebook, Hi5, Twit-
ter, Spolužáci.cz. Oblíbenost profilů pro 
jejich jednoduchou tvorbu a správu stá-

le roste. Profily často začí-
nají konkurovat klasickým 
internetovým stránkám. 
Není divu, že sociální sítě 
přitahují pozornost firem 
i neziskových organizací.
 FOTO: ČTK
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Zahraniční okénko
MAREK ŠEDIVÝ, MINNESOTA, USA 
PRACOVNÍ POBYT V RÁMCI FULBRIGHT-MASARYKOVA STIPENDIA 
24. ČERVNA 2009

po
radna
Občanské sdružení – 
příjmy z činností 
vyplývající z poslání
Občanské sdružení vede účetnictví. Po-
sláním je organizování volného času 
mládeže, pořádání kreativních kurzů. 
V průběhu roku byly zorganizovány dvě 
akce, které vyplývají z poslání. Jednou 
byl dětský den – celkové výnosy z této 
akce činily 12 300 Kč, celkové náklady 
na tuto akci byly 10 300 Kč, tzn. „vy-
děláno bylo“ 2000 Kč. Druhou akcí byl 
kreativní kurz barvení triček, kde celkové 
výnosy činily 4000 Kč a celkové náklady 
byly 6500 Kč, tzn. výsledek je záporný, a 
to ve výši 2500 Kč.

Celkově tedy z obou akcí celko-
vé náklady převýšily celkové výnosy 
o 500 Kč. Jsou některé z těchto příjmů 
(12 300 Kč, resp. 4000 Kč) předmětem 
daně z příjmu? Pokud ano, které?

Odpověď:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZDP), stanoví, že u poplatníků, kte-
ří nejsou založeni za účelem podnikání, 
jsou předmětem daně vždy příjmy z re-
klam, z členských příspěvků a příjmy 
z nájemného. Dále tento zákon stano-
ví, že u těchto poplatníků nejsou před-
mětem daně příjmy z činností vyplý-
vajících z jejich poslání za podmínky, 
že náklady (výdaje) vynaložené podle 
ZDP v souvislosti s prováděním těchto 
činností jsou vyšší. Činnosti, které jsou 
posláním těchto poplatníků, jsou sta-
noveny zvláštním předpisem, stanova-
mi, statutem, zřizovacími a zakladatel-
skými listinami. Kromě příjmů z těchto 
činností nejsou předmětem daně u po-
platníků, kteří nejsou založeni za úče-
lem podnikání, příjmy z dotací, grantů 
apod. [§ 18 odst. 4 bod b)], dále pří-
jmy z úroků na běžném účtu a příjmy 
z úplatných převodů a užívání státní-
ho majetku. Další důležité ustanovení je 
zakotveno v § 19, které říká, že u těchto 

poplatníků jsou členské příspěvky osvo-
bo zeny od daně. 

Splnění podmínky větších výdajů než 
příjmů z hlavní činnosti se u těchto po-
platníků posuzuje za celé zdaňovací ob-
dobí. Pokud jednotlivá činnost v rámci 
téhož druhu činnosti je prováděna jak 
za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší 
nebo rovny souvisejícím nákladům, vy-
naloženým na jejich dosažení, zajištění 
a udržení, tak za ceny, kdy dosažené 
příjmy jsou vyšší než související nákla-
dy, jsou předmětem daně pouze příjmy 
z těch jednotlivých činností, které jsou 
vykazovány za ceny, kdy příjmy převy-
šují související výdaje. Pokud tedy obě 
vámi pořádané akce vyplývají z vaše-
ho poslání a jiné náklady, které by bylo 
možné k daným činnostem přiřadit, zde 
nejsou, akce, která byla zisková, by pod-
léhala dani z příjmu. V konečném vý-
sledku to ale není podstatné, protože 
můžete využít ustanovení § 20 odst.7, 
které umožňuje poplatníkům, kteří ne-
jsou založeni nebo zřízeni za účelem 

podnikání, snížit zjištěný základ daně až 
o 30 %, maximálně o 1 mil. Kč, použijí-li 
prostředky získané daňovou úsporou ke 
krytí nákladů souvisejících s činnostmi, 
z nichž získané příjmy nejsou předmě-
tem daně, a to nejpozději ve 3 bezpro-
středně následujících zdaňovacích ob-
dobích. V případě, že 30 % činí méně 
než 300 tis., lze odečíst částku 300 tis., 
maximálně však do výše základu daně. 
Využitím výše uvedeného odpočtu mů-
žete daňovou povinnost vynulovat.

ING. MIROSLAVA KOČOVÁ

SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER A ČASOPISU UNES

Naposledy se ozývám 
z Minnesoty. Za pár dní 
mně končí Fulbright-
-Masarykovo stipendi-
um a v polovině srpna 
se vracím. Léto je tady 
doposud moc pěkné, 
teploty se pohybují ko-
lem 28 °C, někdy přes 
30 °C. Podle místních 
je ale moc studené, 
protože tu touto dobou 
prý bývá tepleji. Zatím-
co jsou lidé v Česku 
sužováni přívalovými 
dešti, tak tady už něko-
lik měsíců skoro neprší. 
Voda v jezerech se ztrá-
cí před očima. Tam, kde ještě před dvě-
ma měsíci dosahovala až po kolena, je jí 
teď sotva po kotníky.

Červenec byl pro mě hektickým 
měsícem. S kolegyní z Univerzity of 
St. Thomas jsme připravovali program 
pro ředitele neziskových organizací, kte-
ří současně vykonávají roli lídra, a rádi 
bychom jej přivezli k nám domů. Za-
čali jsme i s fundraisingem, bez něhož 
by v českém prostředí nebyla realizace 
možná. Pokud se vše povede, je na co 
se těšit.

Také jsem absolvoval několik rozho-
vorů s řediteli a fundraisery neziskových 
organizací o řízení a získávání financí 
na provoz a projekty. Při nich jsem vždy 
vzpomínal na minulé okénko o tom, jak 
tady probíhala jedna dražba a jak jedno-
duše licitátorka získala dárce. Když mlu-
víte s lidmi, kteří se fundraisingem živí, 
a s těmi, kteří fundraising školí, zjistíte, 
že se rozchází v názoru na daňové zvý-
hodnění dárců. Zatímco na školeních 
běžně slyšíte, že daňový odpočet je 
v žebříčku motivací někde na 6.–7. mís-
tě, fundraiser z praxe tvrdí, že se jedná 
o motivaci číslo jedna. Rozhodně u darů 
vyšších než 1000 dolarů ročně. Pokud 
se nad tím zamyslíte, pravdu mají oba. 
V průzkumech dárci běžně neuvádějí 
daňové zvýhodnění, protože je garan-
tované zákonem, počítají s ním a nepo-
važují ho za motivaci. Ve skutečnosti se 
většina fundraiserů shoduje, že by se 
bez této zaručené daňové úlevy množ-
ství darů a peněz drasticky snížilo. Ně-
kteří dárci by přestávali dávat vůbec, jiní 
by snížili hodnotu daru. Shodou okol-
ností je toto téma v současnosti hod-
ně aktuální. Prezident Obama totiž po-
prvé v historii USA uvažuje o omezení 

výhod dárcům. Spojené 
státy by tak přerušily svo-
ji tradici a přišly o světo-
vý unikát. Zatím všichni, 
s nimiž jsem toto téma 
probíral, věří v sílu lob-
byistů ve Washingtonu 
a zastavení těchto úvah. 
Pokud se mýlí, možná se 
jednou dočkáme toho, 
že Spojené státy na tom 
časem budou s fundrai-
singem od individuálních 
dárců podobně jako my.

Jelikož se můj pobyt 
chýlí ke konci, trochu 
jsem bilancoval a pře-
mýšlel, jakou největší 

zkušenost a poznatek si povezu domů. 
Informací, zkušeností a dovedností jsem 
za 4 měsíce nasbíral obrovské množ-
ství. Jedna věc však dominuje. Omluvte 
mne, pokud se budu opakovat a již jsem 
ji v některém z minulých okének uve-
řejnil. Ověřil jsem si zde, že bez funkč-
ní správní rady nebo jiných statutárních 
orgánů nemůže nezisková organizace 
pomýšlet na dlouhodobou udržitelnost 
a prosperitu. Ať je výkonná složka jakko-
liv efektivní, ať je práce všech zaměst-
nanců v organizaci jakkoliv kvalitní, bez 
funkční správní rady a její podpory bude 
nezisková organizace jen přežívat. To, 
že většina správních rad v českých ne-
ziskovkách nefunguje zdaleka tak, jak 
by mohla, není pouze vinou jejich členů. 
Zodpovědnost nesou i ředitelé, věnují-
cí členům správní rady minimální čas. 
V USA je zcela běžné, že se správní rada 
setkává 4x až 12x do roka. Čtete dobře. 
Setkání správní rady každý měsíc není 
vůbec neobvyklé. A to se ještě ředitel 
organizace schází osobně s jednotlivý-
mi členy správní rady nebo jiného statu-
tárního orgánu…  Myslím, že tuto oblast 
v Česku velmi zanedbáváme a vůbec 
netušíme, o kolik se připravujeme. Mys-
lím si, že význam správních rad bude po-
stupně stoupat a s tím i transparentnost 
a důvěryhodnost neziskových organiza-
cí, které budou funkční správní radu mít. 
Do pozadí tak postupně konečně ustou-
pí občanská sdružení, organizace jedno-
ho muže či ženy a dvou kamarádů coby 
členů statutárního orgánu, která většinu 
svých příjmů získávají z projektů veřejné 
správy a EU.

Již brzy na viděnou v ČR…

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

Staňte seúspěšnými 
fundraisery

Rekvalifi kační kurz

Management v oblasti 
fundraisingu
Akreditace MŠMT – č.j. 2 277/09-24/86
Neziskovky.cz, o. p. s., vyhlašují roční rekvalifi kační kurz 
Management/fundraiser určený lidem s minimálně středoškolským 
vzděláním ukončeným maturitou, kteří mají zájem získat komplexní 
znalosti a dovednosti v oblasti fundraisingu. Uzávěrka přihlášek je 
30. srpna 2009.  Podrobnosti najdete na adrese 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/rekvalifi kace/
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Jakou byste uvítali spolupráci 
s krajskými úřady?

Mám-li hovořit konkrétně, tak si na spolupráci 
s naším mateřským Krajským úřadem Jihomo-

ravského kraje nemohu stěžovat. V mnoha ohledech 
a oblastech nacházíme společnou řeč, myslím, že si 
umíme vzájemně vyjít vstříc. I když jistě, toto je velmi 
závislé na lidech, kteří na kdekterém odboru pracují 
a s jakou ochotou. Někdy se vám věnují i nad rámec 
svých povinností. Velmi příjemnou pro mne byla na-
příklad spolupráce v rámci projektu s názvem Projek-
tový inkubátor, který nám umožnil na půdě KÚ kon-
zultovat a pod odborným vedením připravovat vlastní 
projekty, o jejichž realizaci jsme uvažovali v souvislos-
ti s čerpáním zdrojů ESF. Na druhou stranu, vzhledem 
k tomu, že je naše organizace pobočková, jsou kraje, 
kde na neochotu komunikovat trochu narážíme. Do-
mnívám se, že je to právě tím, že sídlo organizace je 
v jiném kraji. To mne mrzí a nerozumím tomu. Zde 
bych určitě přivítala větší prostor pro vzájemný dia-
log, ochotu nás poznat, vnímat naše problémy i filo-
zofii, s níž pracujeme.
PHDR. ING. JANA SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ RADY 
SDRUŽENÍ A ŘEDITELKA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ANABELL BRNO

Těm neziskovkám, které dělají profesionálně, by 
měly krajské úřady věnovat stejnou přízeň, jakou 

věnují svým příspěvkovým organizacím. Jsme stejně 
tak zaměstnavatelé, jsme stejně tak poskytovatelé slu-

žeb jako oni - a netýká se to pouze sociálních služeb, 
ale také vzdělávání, školství a zdravotnictví. Dále bych 
uvítal méně byrokracie a více odvahy v rozhodnutích, 
která podporují moderní a inovativní služby. To je pod-
míněno samozřejmě zájmem krajských úředníků zají-
mat se a znát „terén“. Postoje krajů jsou dlouhodobě 
ovlivňovány obavou a strachem z podpory ještě nevy-
zkoušeného a to bohužel nahrává těm, kteří reprezen-
tují osvědčené staré „nezlobivé“, trochu však zapácha-
jící přístupy.
ING. PAVEL NĚMEČEK, VÝKONNÝ ŘEDITEL SDRUŽENÍ D, 
OLOMOUC

Co se týká naší organizace, v současné době probí-
há spolupráce s krajským úřadem pouze v úrovni 

předávání informací a částečného financování činnos-
ti naší organizace.

Uvítala bych, kdyby úředníci, radní i zastupitelé měli 
větší zájem seznámit se blíže s činností naší i dalších 
NNO, ve kterých je nedoceněný lidský potenciál a bez 
kterých by v řadě regionů nebyla tak široká a pestrá 
nabídka aktivit a služeb.

Bližší poznání by pak mohlo vést k zavedení kom-
plexního a tolik chybějícího systému – zejména k na-
stavení pravidel víceletého financování na základě 
dobře zpracovaného plánu, který by zahrnoval udrži-
telnost i rozvoj stávajících aktivit a služeb, ale i mož-
nost vzniku nových.

Při zavádění tohoto systému by mohl krajský úřad 
více využívat znalostí a praktických zkušeností pracov-
níků NNO z jednotlivých regionů i oborů činností. Dle 
mého názoru by se tito odborníci měli stát i plnohod-
notnými členy různých komisí a jiných orgánů Středo-

českého kraje bez ohledu na politickou (spíše ne-poli-
tickou) příslušnost.
ALENA PECKOVÁ, ŘEDITELKA INTEGRAČNÍHO CENTRA KLUBÍČKO 
BEROUN, ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
DĚTÍ V ČR, O.S. - KLUB KLUBÍČKO BEROUN

Tato otázka by měla být spíše položena ředitelce 
Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anně Blažkové. 

Oblastní charita je totiž zřizovatelem stacionáře Petr-
klíč, kde působím již sedmým rokem jako vedoucí. Ale 
přesto, jestliže se mohu vyjádřit k této otázce, spolu-
práci bych si představovala v těchto bodech.

Uvítala bych investiční podporu do oblasti sociál-
ních služeb, konkrétně v případě stacionáře Petrklíč 
podporu v realizaci výstavby nové provozní budovy 
stacionáře.

V oblasti inspekce kvality poskytování sociálních 
služeb bych očekávala podpůrný charakter inspekční 
činnosti. Inspekci by měli provádět inspektoři se zkuše-
nostmi v předmětu činnosti kontrolovaného zařízení. 
S každou nalezenou chybou by inspekce měla poskyt-
nout radu, kterak chybu napravit.

Ráda bych, kdyby krajský úřad vyhledával a hradil 
kurzy pro poskytovatele sociálních služeb s problema-
tikou mentálně postižených lidí.

Přestože jsme nezisková organizace, zasloužíme si 
stejnou podporu, jako mají zařízení zřizovaná krajem. 
Tak, abychom  mohli nabízet uživatelům svých slu-
žeb rovnocenné podmínky a stejně tak, aby i naši za-
městnanci měli srovnatelný plat, jako pracovníci v kraj-
ských zařízeních. 
MGR. IVETA VRBOVÁ, VEDOUCÍ DENNÍHO STACIONÁŘE PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ PETRKLÍČ, LEDEČ NAD SÁZAVOU

anketa

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

Publikace podává ucelený pohled na 
problematiku institucí v neziskové sféře, 

a to především 
z pohledu účet-
nictví, daní, vlast-
nických vztahů 
k majetku a způ-
sobu jeho naby-
tí, včetně návodu 
na řešení někte-
rých dosud nevy-
jasněných okru-

hů činností tak, jak vyplynuly z praxe 
autorky. Publikace je určena pro pracov-
níky územních samosprávných celků, pří-
spěvkových a  nevýdělečných organizací 
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.

Velká kniha umění slovní 
sebeobrany
MATTHIAS NÖLLKE (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Kdo je pohotový a ovlá dá umění slov-
ní sebeobrany, odchází ze slovních šar-
vátek a potyček jako vítěz a s jistotou 
zvládá i obtížnou komunikaci. Pojďte 
se naučit, jak se v náročných situacích 
blýsknout přesně zacílenou odpovědí. 
Dozvíte se, jak si ubránit svou suvereni-
tu ve styku s lidmi, kteří se k vám ne-
chovají s respektem, jak odrazit dotěr-

né či neférové 
otázky, jak zvolit 
správná slova či 
které techniky je 
možné nazkou-
šet, aby vaše re-
akce pak byly 
co nejtrefnější. 
Na mnoha pří-
kladech uvidíte 
a v cvičeních si natrénujete, jak využívat 
také řeč těla, jak odvrátit nepřiměřenou 
kritiku, jak být pohotový před publikem 
či co dělat, když druhý vybuchuje vzte-
kem. Ať už v osobním životě či v práci. 
Ten, kdo se umí suverénně vypořádat 
s neoprávněnými útoky, má více času 
a energie pro opravdu důležité věci.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Umění přátelského řešení 
konfliktů
TABJA BAUM (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Konfliktním situacím jsme vystaveni ne-
ustále a snad v každé životní oblasti – ať 
již se jedná o špatnou obsluhu v restau-
raci, o napětí na pracovišti nebo o neu-
spokojivé osobní situace. Autorka v této 

knize nabízí čte-
náři své mnohale-
té zkušenosti, jak 
zacházet se spo-
ry a konflikty kon-
struktivním způso-
bem, který vede 
k řešení přijatel-
nému pro všech-
ny zúčastněné, 

a to jak v profesní, tak v osobní oblas-
ti. Množství příkladů a podnětů má čte-
náři pomoci pochopit povahu konfliktů 
a možnosti, jak s nimi v každodenním 
životě zacházet. Knihu ocení čtenáři se 
zájmem o zdokonalení vlastních sociál-
ních dovedností a také pracovníci ve ve-
doucích a manažerských pozicích.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Obecně prospěšná společnost
Tomáš Dvořák (nakladatelství Wolters 
Kluwer ČR – dříve ASPI)
Publikace je dru-
hým aktualizo-
vaným poznám-
kovým vydáním 
zákona o obec-
ně prospěšných 
společnostech. 
Předmětem po-
zornosti jsou pře-
devším praktic-
ké aspekty využití tohoto specifického 
druhu neziskové právnické osoby. Práce 
sleduje strukturu zákona se zvláštním 
zřetelem na problematická a výkladově 
sporná místa právní úpravy. Použita je 
dostupná známá judikatura k této pro-
blematice. V zájmu komplexního pohle-
du čtenáře je připojeno u těch ustano-
vení zákona, která byla v průběhu doby 
novelizována, i původní historické znění 
zákonného ustanovení. Kniha obsahuje 
i text důvodové zprávy zákona a jeho vel-
ké novely z roku 2002.
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.

Jak z dobré firmy udělat skvělou
JIM COLLINS (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
PŘEKLAD BESTSELLERU GOOD TO GREAT!
Jedinečná kniha, které se ve světě pro-
dalo již přes 3 miliony výtisků, ukazuje, 
čím se liší firmy, které se z průměrných 
vyhouply mezi nejlepší, a firmy, kterým 
se nepodařilo vymanit se z průměrnos-
ti. Autor zkoumal, co tyto dva typy spo-
lečností udělaly jinak, proč některá na-
brala skvělý výkon, zatímco jiná zůstala 
jen dobrá. Prozkoumal hory dat a tisíce 
stran, týkající se společností, jejich po-
stupů a výsledků a stanovil klíčové fakto-
ry úspěšnosti – proč některé firmy uděla-
jí velký skok vpřed, a jiné nikoliv. Dozvíte 
se, jaký typ vůdcovství je nutný k dosa-
žení výjimečnosti, že ideální je kombina-
ce firemní kultury 
založené na disci-
plíně a zároveň na 
podpoře podnika-
telského ducha, 
že velký vliv má 
správný pohled fir-
my na roli techno-
logií nebo že ty fir-
my, které zavádějí 
radikální změny a restrukturalizace, se 
téměř nikdy nestanou skvělými. 
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz. 
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Jak podporujete rozvoj osobnosti dětí 
z dětských domovů?
Jedná se o dlouhodobou podporu, protože děti v do-
movech kontaktujeme již v jejich přibližně 14 letech, 
což znamená tři, čtyři roky před odchodem ze zařízení. 
Snažíme se s nimi navázat vztah vybudovaný na vzá-
jemné důvěře a postupně je připravujeme na situaci 
po odchodu. Původně jsme si všichni mysleli, že bu-
deme pracovat jenom s lidmi staršími 18 let, ale zjistili 
jsme, že v tomto věku už je na prvotní kontakt pozdě. 
Úplně cizím lidem se nebudou svěřovat s tím, co potře-
bují. A tak jsme naši vizi rozšířili o reálnější základy.

Předpokládám, že je ale už neučíte nakupovat 
a platit složenkou...
Mýty o tom, že nevědí, jak vypadá chleba vcelku a že 
existují složenky, už naštěstí neplatí, přesto ale ještě 
stále bojujeme za vymýcení takto zkreslené představy 
o potřebách těchto mladých lidí. Většina veřejnosti se 
do dětského domova nedostane, zařízení se samy ni-
jak neprezentují a je těžké změnit po mnoho let zakoře-
něné povědomí lidí. My jako malá organizace to těžko 
změníme, ale při každé příležitosti se snažíme uvádět 
vše na pravou míru.

Spolupracujete s vámi zvolenými dětskými 
domovy, nebo Rozmarýnu oslovují přímo samy 
děti?
Je to různé. Aktuálně spolupracujeme s 12 zařízeními 
v Praze a středních Čechách, ve kterých realizujeme 
naše projekty. Takže to je jedna varianta. V případě zá-
jmu o zaměstnání v kavárně Rozmar, nebo v případě 
zájmu o podporu se může stát, že nás nakontaktují pří-
mo samy děti, případně vedení nějakého zařízení. Sna-
žíme se totiž být ve spojení i s těmi zařízeními, v nichž 
žádné projekty nerealizujeme, a to právě pro případ, 
kdyby nějaký jejich klient podporu potřeboval a nevě-
děl, kam se obrátit.

Kavárna Rozmar, v níž si povídáme, je sociální 
firma společnosti Rozmarýna. Přiznávám se, 
že se s touto formou podnikání setkávám 
poprvé. Oč jde?
Když jsme zakládali Rozmarýnu, naší vizí bylo provo-
zovat kavárnu, která zaměstná mladé lidi po odchodu 
z dětských domovů, takže jsme od počátku chtěli pod-
nikat. Proto jsme zvolili právní formu Rozmarýny jako 
obecně prospěšná společnost. Líbila se nám idea být 
organizací, která je méně závislá na grantech, sponzo-
rech a dárcích, lákala nás větší svoboda. Původně jsme 
si mysleli, že kavárna pokryje celé fungování Rozmarý-
ny, což byla utopická představa, ale doufám, že bude 
zisková a částí zisku budeme schopni financovat své 
projekty.

Princip sociální firmy spočívá v tom, že podniká 
a zároveň zaměstnává znevýhodněné lidi společně 
s lidmi bez znevýhodnění. K vysvětlení pomůže srov-
nání se známými tréninkovými kavárnami. Pracují 
v nich většinou lidé s mentálním handicapem spo-

lečně s odbornými terapeuty. Tato forma se ale příliš 
nepodobá otevřenému pracovnímu trhu. Pro naše zá-
měry je sociální firma vhodnějším způsobem, jak dát 
lidem do začátku samostatného života to, co prakticky 
využijí. Naši klienti se sociálním handicapem jsou na-
víc v kavárně v pozici rovnocenných kolegů s běžnými 
zaměstnanci. Rozdíl je pouze v tom, že mají delší dobu 
na zaučení a větší podporu ze strany profesionálů.

V naší republice existují pouze tři sociální firmy 
a žádná není zaměřená na podporu mladých lidí z dět-
ských domovů. Náš projekt je tedy pilotní a jediné, 
čeho bychom se báli, jsou hosté, kteří by posuzova-
li obsluhu podle toho, zda ten či onen je či není ten 
z dětského domova.

Zatím na zkoušku, protože teprve získáváme zku-
šenosti, jsme stanovili dobu pracovního poměru pro 
klienty na 7 měsíců na 6 pozicích – 2 číšníci/servírky, 
4 pomocní kuchaři (tyto učební obory jsou mezi lidmi 
z dětských domovů zastoupeny nejčastěji), a to vše 
za podpory jejich průvodce, který jim bude poskytovat 
podporu v osobnostní integraci a při získávání trvalé-
ho zaměstnání i v dalších potřebných záležitostech.

Sama jsem pracovala pět let v jednom baru a vím, 
jak skvěle se dá v takovém prostředí natrénovat napří-
klad komunikace s lidmi.

Pomáhalo vám nějak město?
Bez pomoci úřadu Prahy 2 bychom nemohli náš pro-
jekt realizovat. Bohužel jsme dlouho hledali vhodné 
prostory a někam na okraj města jsme samozřejmě 
nechtěli. Takové místo by totiž zcela popřelo princip 
našeho podnikání, takže jsme vyčkávali tak dlouho, 
dokud jsme nezískali prostory na vhodném místě. Od 
úřadu Prahy 2 máme také zvýhodněné nájemné. Po 
dvou letech náročné rekonstrukce jsme otevřeli tepr-
ve 15. července.

Kromě města projekt podpořila dotace z Evrop-
ského sociálního fondu. Konkrétně se jednalo o Ope-
rační program Praha Adaptabilita. Podstatná pod-
pora byla i ze strany dárců. Pokud můžu, ráda bych 
jmenovala společnost Kinstellar, International Study 
Programs a Siemens. Vstříc nám vyšly i dodavatel-
ské firmy, například Remax a TON.

Je skládání „účtů“ evropskému fondu hodně 
svazující?
Je. Měli jsme tu už jednu kontrolu. Máme všechno 
v pořádku, ale je hodně náročné uhlídat drobné nu-
ance, které kontroloři sledují. Jenomže v době, kdy 
firmy neziskovky příliš nepodporují, a mám leckdy 
pocit, že se skoro až vymlouvají na krizi, jsou granty 

ROZ
HO
VOR

Jít cestou sociálního 
podnikání

Simona Bagarová, DiS., PR a fundraising manažerka obecně 
prospěšné společnosti Rozmarýna vystudovala Vyšší odbornou školu 
sociálně právní a spolu s Kateřinou Kosovou realizovaly v ústavu 
v Maršovicích u Trutnova jednorázový projekt pro postižené děti. Své 
nadšení z úspěšné práce přenesly do dalších plánů, z nichž vzešla 
organizace, podporující mladé lidi na cestě do samostatného života 
po odchodu z dětského domova. Jedním ze zdrojů jejího financování 
bude i sociální firma – kavárna Rozmar.
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důležité. I když se snažíme od nich postupně oproš-
ťovat a čím dál více se zaměřujeme na firemní dárce, 
stále ještě o ně píšeme žádosti.

Když se jako fundraiserka snažíte získat pro 
Rozmarýnu peníze a zároveň řeknete, že 
podnikáte, neznevýhodňuje vás to?
Setkáváme se s tím dost často. Lidem se zdá hrozně 
zvláštní, že neziskovka podniká, a myslí si, že už dal-
ší peníze nepotřebuje. Teprve, když se o této formě 
bavíme podrobněji, tak se jim to naopak zalíbí a za-
čnou oceňovat naši snahu a aktivitu si peníze také 
vydělat. Musím přiznat, že v rámci individuálního se-
tkávání narážíme na tento postoj víc, než při jednání 
s podniky. Pro firmy už je charita přirozenou součás-
tí jejich fungování a spolupráci s neziskem vnímají 
partnersky.

Jakým způsobem si stanovujete třeba výplaty?
V Čechách existuje velmi špatný předsudek, že lidé 
v nezisku musí vydělávat nejvýše 8 tisíc hrubého 
a  vou činnost dělat jenom z dobré vůle. První dva roky 
jsme s Kateřinou Rozmarýnu dotovaly ze svého, pra-
covaly jsme v baru a byly jsme plné nadšení, protože 
jsme to hrozně chtěly dělat... A bez takové euforie by-
chom to nikdy nedokázaly. Nyní nevidíme důvod, proč 
by neměla být naše práce pořádně oceněna.

A správní rada souhlasí...
Máme samozřejmě správní radu, která schvaluje plat 
ředitelce a ta pak stanovuje plat ostatním. Naše pod-
pora klientům není zaměřena materiálně, nekupuje-
me dárky do dětských domovů, nepořádáme besídky, 
takže finanční prostředky potřebujeme především na 
platy zaměstnanců a odborných lektorů. Snažíme se 
spolupracovat s kvalitními lidmi a chceme je řádně za-
platit. Proč by psycholog v neziskovce měl mít míň než 
psycholog jinde?

Veřejnosti se nám špatně vysvětluje, že v dětských 
domovech nežijí žádné chudé děti bez šancí. Což od-
ráží i fakt, že u nás existuje ohromné množství projek-
tů na jejich materiální podporu. My nechceme jít „ma-
teriálním“ směrem. Naším cílem je, aby ten člověk po 
odchodu z dětského domova byl samostatný, nezávis-
lý na sociálních službách a aby žil subjektivně spoko-
jený život.

A firmy na to slyší, když nemají tu zpětnou 
hmatatelnou vazbu?
Jak kdo, je to člověk od člověka. Někdo má potře-
bu nechat se vyfotit s dítětem a dárkem pro něj, do-
jímá se nad tím, a někdo si nechá vysvětlit, co má 
pro takové děti opravdový smysl. U našich partnerů 
se nám to podařilo. Navázali jsme s nimi opravdový 
vztah, takže spolupráce neprobíhá tak, že bychom 
jim jednou za rok poslali darovací smlouvu a oni nám 
peníze. I z jejich iniciativy vzniká zájem se třeba jed-
nou za měsíc sejít a pobavit se o tom, co potřebuje-
me. Vybudovat taký vztah dá sice ohromnou práci, 
ale hrozně se nám časová i invenční investice vyplá-
cí. Máme několik různých stabilních podporovatelů 
a je s nimi moc příjemná spolupráce.

Spolupráce... něco za něco? Co získají kromě 
prestiže?
Je nesmysl přijít někam a chtít třeba 200 tisíc jenom 
proto, že pracuji s dětmi z dětského domova, nebo do-
konce „vydírat“ dárce fotkami s plačícími dětmi. To není 
argument. S potenciálními spolupracovníky komuniku-
jeme o tom, jaká je jejich firemní kultura, jakou mají 
představu o spolupráci s neziskovkou, co to pro ně zna-
mená... Nastává dlouhodobý proces, ale výsledkem je, 
že ti lidé poté vědí, co a proč podporují, kromě toho, že 
si budují i vlastní prestiž. Snažíme se chovat tak, aby-
chom byli vnímáni jako rovnocenní partneři a jednání 
mělo oboustranný přínos. Podle mě je to v podstatě 
naprosto srovnatelné s byznysem. Neziskovka je svým 

způsobem firma, a aby prosperovala, musí fungovat 
podle stejných pravidel.

Takže to jednání je vlastně obchodní jednání...
V dobrém slova smyslu určitě ano. Oni za podporu 
většinou nic nechtějí a z 90 % je motivuje pocit, že je 
správné podpořit naši práci. My si ale myslíme, že je 
zase správné firmě nabídnout alespoň nějakou formu 
zpětné vazby. Minimálně se zajímat o možnost, jak 
s nimi spolupracovat. 

Bohužel se o takové spolupráci nemusí nikdo 
ani dozvědět, protože u nás se o podporách 
skoro až nesmí moc mluvit. 
Je opravdu velký problém zmínit se v médiích o našich 
partnerech, aby se nejednalo o jejich skrytou reklamu. 
Vůbec to nechápu a je to velká škoda.

V zahraničí jsou lidé hrdí na to, že podporují nezis-
kovou organizaci, veřejnost a média s nimi sympati-
zují. Zaměstnanci podporující firmy jsou rádi, že prá-
vě pro tuto firmu pracují. Vnímají to jako něco víc než 
jenom přesun peněz z účtu na účet. Asi je ještě krát-
ce po revoluci, v lidech to není zakořeněné. Snad sou-
časná generace kolem třicítky bude tou první, která ví, 
že by se mělo něco dělat a snaží se to i zveřejňovat. 
A dnešní školáci a středoškoláci to budou mít v sobě 
ještě více vypěstované. Mně je 28 let a nevyrůstala 
jsem v prostředí, kde bych byla cíleně vedena k tomu, 
abych někoho podporovala a byla na to hrdá. Došla 
jsem k tomu sama a tím, že mě to bavilo. Ještě je brzo, 
ještě... těžko říct. Doufám, že se dožiji změny. (Smích)

Ve výloze kavárny máme umístěna loga našich 
partnerů, vydáváme měsíční newsletter, který se roze-
sílá třem stovkám lidí, a v něm se o partnerech zmiňu-
jeme, chystáme se v kavárně pořádat sponzorské dny 
a stále vymýšlíme nějaké způsoby, jak veřejně podě-
kovat těm, kteří Rozmarýnu podporují.

Plánujete ještě nějak vzdělávat děti, 
opouštějící dětské domovy?
Máme několik projektů: První nabízí společné tráve-
ní volného času, kde spolupracujeme s dobrovolníky 
a který funguje jako navázání prvního kontaktu mezi 
dětmi a  Rozmarýnou, na něj navazuje projet zaměře-
ný na zvyšování sociálních dovedností a třetí připravu-
je děti na jejich odchod z dětského domova a samo-
statný život. Je složen z teoretických a praktických 
workshopů. Ty teoretické vedou naši lektoři, ty praktic-
ké probíhají přímo na místech a v institucích, kterých 
se daná témata týkají. Například na úřadech práce, 

v různých poradnách atd. Pro tento projekt jsme nyní 
získali hlavního partnera, společnost ABB, a domlou-
váme spolupráci ve formě například zkušebních poho-
vorů ve firmě, aby si naši klienti vyzkoušeli v praxi co 
nejreálnější situace.

Další projekt Rozlet nabízí klientům průvodce, který 
jim pomáhá se vším, co potřebují po odchodu z dět-
ského domova. 

Napadá vás, co by se mělo v rámci sociální 
pomoci a neziskových organizací změnit?
Situace je čím dál tím lepší a hodně firem už vnímá 
pomoc neziskovým organizacím jako přirozenost. Vý-
hrady bych měla snad jen k tomu, že se často objeví 
určitá populární vlna podpory, která ale není využitel-
ná pro každou organizaci. Nemohu například přivést 
do dětského domova skupinu 10 lidí, zaměstnanců ně-
jaké firmy, protože jim jejich nadřízení umožnili právě 
tento den dobrovolnické práce. Někdy mám pocit, že 
se všichni vydají jedním směrem a těžko se přesvědču-
jí o jiných možnostech podpory.

Co se týká přímo našich klientů a dětí z dětských do-
movů, pak mi chybí podpora ze strany státu, pod ně-
hož dětské domovy spadají. Nemluvím o materiálním 
zajištění a fungování dětských domovů jako institucí 
po dobu, kdy v nich děti jsou. Mluvím o tom, jak pod-
pořit děti po jejich odchodu. Tam totiž podpora státu 
končí a vše je na neziskových organizacích. Systém 
státu je obrovský kolos a těžko se v něm něco mění...

Ovlivňuje vás, jestli je u moci levicová nebo 
pravicová vláda? 
Na úrovni, na které působíme, se snažíme s politickými 
směry nespojovat. Nejde o to, aby dal stát těm lidem 
stoprocentní podporu od A až do Z. Jde o to promyslet 
změnu systému, aby pro ně měla například města při-
chystané sociální byty a podobně. A aby mnohem více 
spolupracovaly státní instituce s  neziskovkami.

My spolupracujeme například s Domy na půl ces-
ty, které zajišťují klientům bydlení. Snažíme se vědět 
o všech i dalších institucích a neziskovkách, které 
v  aném regionu působí. V rámci provázanosti s nimi 
jsme vloni iniciovali setkání zhruba 20 organizací, kte-
ré se věnují této problematice. Od té doby se schází-
me přibližně jednou za 3 měsíce a bavíme se o tom, 
jak spolupracovat.

A vaše plány do budoucna?
Potřebujeme, aby začala kavárna hodně rychle vydělá-
vat a aby byla soběstačná. Sociální podnikání je záleži-
tost velkých investic v začátcích. Jakmile chce podni-
kat jednotlivec nebo firma, předpokládá se, že má do 
začátku nějaký kapitál. Neziskovky ho nikdy nemají, 
mnoho jich dokonce ani nemá rezervu na špatné časy. 
Takže každý, kdo chce zakládat sociální firmu, se do-
stává do situace, že nejprve musí vyřešit problém, kde 
vezme na rozjezd peníze.

Vy tedy vlastně fungujete jako byznys. Mohli 
byste si třeba vzít půjčku?
Nejsem si jistá, jestli v  zahraničí sociální firmy už tak-
to běžně nefungují, ale v Čechách zatím žádná taková 
podpora k zakládání sociálních firem neexistuje. Dou-
fám, že se to někdy změní. Mohla by to být možnost, 
jak začít podnikat, protože spousta neziskovek časem 
bude chtít jít touto cestou, budovat sociální firmy a být 
soběstačná. Donedávna se o tom moc nemluvilo. Před 
čtyřmi roky, kdy jsme založily s Katkou Kosovou Roz-
marýnu a uvažovaly o sociální firmě, jezdily jsme na se-
mináře a sháněly informace kde se dalo. Od té doby se 
o sociálních firmách mluví mnohem víc, stávají se vel-
kým tématem. Jedná se o nový trend, kterému doba 
napomáhá. Neziskovky budou chtít být více a více ne-
závislými a soběstačnými.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV SIMONY BAGAROVÉ

Je opravdu velký problém 
zmínit se v médiích o našich 
partnerech, aby se nejednalo 
o jejich skrytou reklamu. 
Vůbec to nechápu a je to 
velká škoda. V zahraničí jsou 
lidé hrdí na to, že podporují 
neziskovou organizaci, 
veřejnost a média s nimi 
sympatizují. 

‘‘
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Nestihli jste si 
objednat předplatné 
Klubu Neziskovky.cz?
Víte, že nabízíme i členství na 
srpen—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  

Slevu lze uplatnit při nákupu přes inter-
net nebo na recepci Grady v sídle spo-
lečnosti po předložení členské karty.
Účastníci otevřených kurzů Neziskov-
ky.cz mají také možnost objednat si 
knihy prostřednictvím slevového kupó-
nu, který obdrží spolu s katalogem na 
těchto akcích.

Vybrané novinky roku 2009:
Vedení lidí a koučování v každodenní • 

praxi
Přesvědčivá prezentace• 
Jak řešit konflikty s podřízenými• 
Týmová spolupráce a hodnocení lidí• 
Komunikace a prezentace• 
Konflikty a vyjednávání• 
Asertivita pro manažery• 
Jak z dobré firmy udělat skvělou• 
Jak zvládat a řídit problémové za-• 

městnance
Velká kniha technik učení, tréninku • 

paměti a koncentrace
Tři pilíře úspěšného manažera• 
Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situ-• 

ací manažera
Velká kniha umění slovní sebeobrany• 
Trénink paměti a koncentrace• 
Management a leadership• 
111 her pro motivaci a rozvoj týmů• 
Delegování jako způsob manažerské-• 

ho myšlení
Odměňování pracovníků• 
Diagnostické metody v personalistice• 
Základy mezilidské komunikace• 

O nakladatelství Grada
Knihy s logem Grada vycházejí v České 
republice již od roku 1991. Grada si za 

dobu své existence vybudovala pozici 
největšího tuzemského nakladatelství 
odborné literatury co do objemu tržeb, 
počtu vydávaných nových titulů i šíří 
oborů své působnosti, a to jak v České 
tak i ve Slovenské republice.

K dnešnímu dni Grada vydala téměř 
5300 titulů v celkovém nákladu skoro 
patnáct milionů knih. 

Nabídka společnosti Grada pokrý-
vá široké spektrum odborné literatury 
z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. 
Ročně produkuje více než 380 novinek 
ve více než 27 oborech asi v 90 edič-
ních řadách.

V její produkci jsou tituly s právní 
tématikou, knihy ekonomické, tituly 
z oblasti financí a účetnictví, manažer-
ské tituly, psychologické, zdravotnické, 
knihy s počítačovou tematikou, o archi-
tektuře a stavebnictví, knihy technické 
z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto 
pestrou škálu doplňuje i naučně odbor-
ná literatura, která nabízí řadu publika-
cí s velkým záběrem pro denní praktic-
ký život.

Důležitou součástí nakladatelské 
strategie je přinášet odborníkům a šir-
ší odborné veřejnosti aktuální znalosti 
a informace ze všech oborů a oblas-
tí jejich činnosti, znalosti v maximální 
odborné kvalitě, včas, v optimální for-
mě a rychlé dostupnosti. Autory knih 
se značkou Grada jsou proto nejlepší 
čeští odborníci v daných oblastech. 
Grada vydává také mnoho překladů vý-
znamných zahraničních titulů. Z nabíd-
ky Grada si tedy pro svou práci potřeb-
né znalosti vyberou nejen vynikající 
experti a přední odborníci, ale veške-
rá odborná veřejnost včetně studentů 
všech stupňů škol a pro řadu všeobec-
ně praktických témat a publikací také 
široká veřejnost.

Kontakty:
Grada Publishing, a.s
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Telefon: 220 386 401
www.grada.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.

Grada Publishing a.s.
Sleva 15 % na knižní publikace z celé produkce nakladatelství Grada 
pro členy Klubu Neziskovky.cz

Bc. Zdena Nosková vystudovala 
Vysokou školu ekonomie 
a managementu a specializuje 
se na marketing. Po prázdninách 
bude na této škole pokračovat 
v navazujícím magisterském 
studiu. Mimo jiné absolvovala 
kurz Lektor/konzultant 
fundraisingu, který připravily 
Neziskovky.cz, a považuje tento 
způsob vzdělávání za přínosný 
pro svůj osobní i profesní život.

„Kurz Lektor/konzultant fundraisingu 
jsem absolvovala v Neziskovkách.cz, 
tehdy ještě v ICN, v roce 2003- 2004,“ 
vzpomíná. „V té době jsem pracovala 
jako výkonná předsedkyně občanského 
sdružení Phoenix v Telči. V jedné osobě 
jsem se věnovala managementu projek-
tů, fundraisingu i vedení občanského 
sdružení zaměřeného na interpretaci 
místního kulturního a přírodního dědic-
tví spojeného s osobností akademické-
ho malíře F. M. Nágla, který s celou svojí 
rodinou zahynul v roce 1944 v Osvěti-
mi. Naše činnost byla financována pře-
devším z grantů a darů našich členů. Do 
kurzu jsem se nepřihlásila ani tak proto, 

že bych se chtěla stát konzultantkou 
nebo lektorkou fundraisingu, spíš jsem 
se chtěla naučit co nejvíc o možnostech 
a způsobech získávání finančních pro-
středků pro naši činnost a zprofesiona-
lizovat nejenom svou práci, ale zároveň 
chod celého občanského sdružení.

K mým velmi oblíbeným worksho-
pům patřily prezentační a vyjednáva-
cí dovednosti lektorky PaedDr. Olgy 
Medlíkové. Poznatky z jejích cvičení vy-
užívám dodnes, neboť za nezbytný zá-

klad všech dalších činností 
považuji dobrou a efektiv-
ní komunikaci. Získávání 
nových informací neprobí-
halo jen směrem od lekto-
ra k účastníkům kurzu, ale 
i mezi námi navzájem. Sku-
tečnost, že jsme pocháze-
li z nejrůzněji zaměřených 
oblastí neziskového sek-
toru, umožnila podívat se 
na ty »své« aktivity z jiné-
ho a nového úhlu pohledu 
a museli jsme se naučit jas-
ně a srozumitelně vyjádřit 
a často i obhájit, o co nám 
v našem občanském sdru-
žení jde. Byl to skvělý tré-
nink pro budoucí praxi.

Absolvování kurzu v ICN 
mě navíc motivovalo k dal-
šímu sebevzdělávání v ob-
lasti marketingu. Chtěla 
jsem se naučit, jak lépe 
»prodávat« služby a pro-
dukty našeho občanského 
sdružení, a tak jsem několik 
málo měsíců po úspěšném 
ukončení kurzu zahájila ba-
kalářské studium na Vyso-
ké škole ekonomie a mana-
gementu.“

V současné době se 
Zdena Nosková věnuje prá-
ci v komerčním sektoru. 
Jako projektová manager-
ka a marketingová ředitelka 

společnosti Dobrý důvod s.r.o. uvádí, že 
dodnes čerpá z poznatků a dovedností, 
které získala ve zmiňovaném kurzu. 

„Myslím, že zásady pro zdravé a per-
spektivní fungování jak komerčních, 
tak neziskových subjektů jsou velmi 
podobné,“ dodává. „Každá oblast má 
svá specifika, ale získané vědomosti 
a dovednosti z oblasti managementu, 
marketingu, plánování, řízení a kontro-
ly projektů a procesů jsou uplatnitelné 
obecně, ať již budete působit v nezisko-
vém sektoru, nebo se vydáte jinou, svojí 
cestou.“

FOTO: ARCHIV ZDENY NOSKOVÉ

Přínos kurzů pro účastníky
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Vzdělávat pracovníky neziskových or-
ganizací je bezesporu důležité. Ovšem 
je nutné zaměřit se na reálné potřeby 
vzdělávání vyplývající z praxe a podle 
těchto potřeb vzdělávat již cíleně. Ide-
ální je stanovit kompetence, které má 
mít vzdělávaný a pak cíle vzdělávacího 
procesu co nejvíce přiblížit žádaným 
kompetencím. Tím se může předejít 
zbytečnému plýtvání už tak nevelkými 
finančními zdroji v NNO určených na 
rozvoj lidského kapitálu. Občas totiž 
dochází k tomu, že neziskové organiza-
ce své lidi školí v tom, co již dobře zna-
jí, nebo je vzdělávají v tom, co pro svou 
práci nepotřebují. A v neposlední řadě 
je dobré zmínit, že je luxusem, když 
organizace hradí svým pracovníkům 
vzdělávání, aniž by pak byla schopna 
nebo ochotna jej využít. Ale i k tomu 
dochází. 

A právě na situaci v oblasti vzdě-
lávacích potřeb jako celku se zaměřil 
můj výzkum realizovaný v rámci mé di-
plomové práce na počátku tohoto roku 
za pomoci vzdělávacího a informační-
ho centra Neziskovky.cz.

Bez vzdělávacího plánu je 
polovina NNO
Výzkumem, kterého se zúčastnilo cel-
kem dvacet respondentů z řad mana-
žerů NNO, jsem se pokusila zjistit, zda 
si neziskovky uvědomují důležitost 
vlastního vzdělávání. Dále mě zajíma-
lo, jestli požadavky NNO na vlastní 
vzdělávání korespondují s jejich sku-
tečnými vzdělávacími potřebami. Ve 
středu mého zájmu bylo také zjistit, 
zda NNO vnímají nabídku vzdělávacích 
příležitostí pro NNO jako dostatečnou. 
Výsledky výzkumu měly ještě přinést 
odpověď na to, jestli NNO vnímají ba-
riéry bránící dalšímu vzdělávání, a po-
kud ano, konkrétně je pojmenovat. 

Z výzkumu jsem mimo jiné získala 
profil typického účastníka vzděláva-
cího kurzu pro NNO. Jedná se větši-

nou o  manažera občanského sdružení 
nebo účelového zařízení církve, které 
působí mimo Prahu. Typická vzdělá-
vaná organizace se etabluje v sociální 
oblasti, na „neziskovém trhu“ funguje 
více než deset let a hojně využívá dob-
rovolnické práce. 

Fakt, že rovná polovina organizací 
nemá vypracovaný systém vzdělávání, 
považuji za zásadní zjištění výzkumu. 
A stejně velké procento účastníků je 
nespokojeno se vzděláváním v jejich 
organizaci. Tento výsledek zkompli-
koval potvrzení či vyvrácení hypotézy, 
že „požadavky NNO na vlastní vzdě-
lávání nekorespondují často s jejich 
skutečnými vzdělávacími potřebami“. 
V případě, kdy v organizaci neexistu-
je systém vzdělávání, jsou pracovníci 
vzděláváni pouze nárazově podle aktu-
ální mnohdy až akutní potřeby. 

Naopak výsledky výzkumu jasně po-
tvrdily, že neziskovky jsou si vědomy 
zásadní potřeby vlastního vzdělává-

ní. Což názorně ilustruje velký zájem 
manažerů o nabízená školená témata, 
týkající se především manažerských 
dovedností. Konkrétně jsou nezisko-
vými organizacemi žádané vedle tzv. 
tvrdých dovedností, jako je řízení orga-
nizace a finanční řízení, o které shod-
ně projevilo zájem celkem 80 % účast-
níků, či strategické plánování (65 %), 
také tzv. měkké dovednosti, jako pre-
zentační a komunikační dovednosti, 
public relations (práce s veřejností) či 
emoční inteligence. A právě současný 
trend prohlubování zmíněných měk-
kých dovedností může významně při-
spět k profesionálnímu řízení lidských 
zdrojů i v tak obtížných podmínkách 
fungování neziskových organizací.

Fundraising stále na špici
Alfou i omegou každé neziskové or-
ganizace je fundraising. Sehnat finan-
ce bude pro management NNO vždy 
úkolem číslo jedna. A proto vzdělává-

ní v  tomto směru je stále velmi po-
ptávané (celkem 80 %). A výsledky 
výzkumu naznačují, že se tato situace 
hned tak nezmění. Respondenti z ne-
ziskových organizací nejen že projevu-
jí o kurzy zájem, ale také se ukázalo, 
jakou formu vzdělávání preferují. Jed-
noznačně vedou formy jako mento-
ring nebo supervize a velké množství 
lidí láká také koučing. Je vidět, že ma-
nažeři NNO se zajímají o trendy roz-
voje lidských zdrojů. Implementace 
těchto trendů ale pokulhává. Zatím 
nejfrekventovanější formou vzdělá-
vání je stále formální externí školení, 
vtěsném závěsu je pak samostudium. 
Na ostatní, často efektivnější formy se 
zapomíná. 

Hypotéza, že existuje dostatečná 
nabídka vzdělávacích příležitosti pro 
NNO, byla jednoznačně potvrzena. 
Celkem 75 % respondentů shledává 
nabídku postačující. Účastníci jsou 
spokojení jak s kvalitou kurzů a lekto-
rů, tak i tématy, která ve většině přípa-
dů odpovídají potřebám organizace. 
Čas vynaložený na účast na kurzu jim 
přijde přiměřený. Naopak téměř 60 % 
respondentů není spokojeno s cenou 
nabízených seminářů. A to už se dostá-
váme k překážkám na cestě k dalšímu 
vzdělávání neziskových organizací. 

Existují bariéry vzdělávání NNO?
Není velkým překvapením, že hlavními 
bariérami bránícími vzdělávání se uká-
zal být nedostatek financí (celá čtvrti-
na respondentů pochází z organizací, 
kde se na vzdělávání investuje pouze 
do pěti tisíc korun ročně, a pouze jed-
na pětina věnuje na vzdělávání od 40 
do 80 tisíc ročně) a času, ale svou roli 
tu sehrává i složitá dostupnost kvalit-
ních kurzů pro zájemce z regionů, tak-
že dojíždějí například až z Moravsko-
slezského kraje (10 % účastníků) na 
semináře do Prahy.

Z výzkumu dále vyplývá, že vzdělá-
vací potřeby nejsou zdaleka pokryty 
a vzhledem k vyjmenovaným bariérám 
asi ještě tento stav bude po určitou 
dobu trvat. Přinejmenším do té doby, 
než budou u organizací, které nyní sys-
tém vzdělávání postrádají, definovány 
vzdělávací potřeby. Například pomocí 
analýzy vzdělávacích potřeb.

Celkově lze říci, že neziskové orga-
nizace a jejich zástupci vnímají vzdělá-
vání jako nedílnou součást rozvoje čes-
kých neziskových organizací a úměrně 
svým možnostem se snaží svým pra-
covníkům poskytnout vzdělávání po-
třebné k odvádění kvalitní práce.

MIRIAM VRÁNOVÁ

Manažerské dovednosti posilují 
životaschopnost NNO
Už není žádným tajemstvím, že si neziskové organizace navzájem konkurují 
a mnohdy soupeří o klienta, uživatele služeb. Aby si organizace udržely 
své místo na „neziskovém“ trhu, profesionalizují se. A to je moment, kdy 
se klade důraz především na efektivní řízení lidských zdrojů. Jedním 
z významných nástrojů řízení je vzdělávání. Výsledky původního výzkumu 
Vzdělávání jako součást rozvoje českých neziskových organizací dávají 
odpověď na mnohé otázky ohledně vzdělávání NNO.

Staňte seúspěšným manažerem 
neziskové organizace

IV ročník rekvalifi kačního kurzu

Manager neziskové organizace
Akreditace MŠMT – č.j. 2 346/08-20/7-17, Akreditace MPSV – č.j. 2008/510-SP

Rekvalifi kační kurz je určen pro zájemce, kteří mají ukončené středoškolské 
vzdělání (maturitu), a chtějí získat odbornost a kompetence v oblasti řízení 
neziskové organizace Uzávěrka přihlášek je 1. října 2009. Podrobnosti najdete 
na adrese http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/rekvalifi kace/

Graf: Investice do vzdělávání za rok
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Novela zákona 
o obecně prospěšných 
společnostech
Vláda České republiky na svém jed-
nání 27. července schválila novelu 
zákona o  becně prospěšných společ-
nostech, kterou připravil ministr pro 
lidská práva Michael Kocáb.

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, je právním 
předpisem, který umožňuje fungování 
jednoho z typů právnických osob, kte-
ré jsou zahrnovány do neziskového sek-
toru. Zpracování návrhu novely zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-
ných společnostech, si vyžádala přede-
vším potřeba aplikační praxe. Zpracová-
ní této novely má také vztah k vládnímu 
návrhu Občanského zákoníku, který 
předpokládá, že obecně prospěšné spo-
lečnosti budou do budoucna nahrazeny 
ústavy a zákon č. 248/1995 Sb. bude 
zrušen. Již existující obecně prospěšné 
společnosti se však i nadále budou řídit 
zrušeným zákonem č. 248/1995 Sb. 
I proto je třeba tento právní předpis no-
velizovat tak, aby vhodněji upravoval 
práva a povinnosti v současné době za-
psaných obecně prospěšných společ-
ností (je jich 1700), protože po jeho zru-
šení již tato možnost nebude.

Hlavní změny, které vládní návrh no-
vely zákona  přináší, najdete na http://
neziskovky.cz/cz/fakta/zpravodajstvi/
celorepublikove-akce/4114.html

ZDROJ: RVNNO

Pilotní kolo programu 
Google Grants

Google Grants neziskovým organizacím 
nabízí možnost zdarma využít on-line 
kampaně prostřednictvím reklamního 
systému Google AdWords, pokud splní 
podmínky programu a budou vybrány 
komisí z Googlu.

České neziskové organizace, které se 
chtěly o Google Grants v pilotním kole 
ucházet, musely naplnit jak obecné 
právní podmínky, tak i specifické téma 
pilotního kola: umožnit lidem v Če-
chách lepší přístup k informacím, které 
potřebují, aby jim tak usnadnily každo-
denní život.

Vybrány byly BMI sdružení, Máme 
otevřeno?, o.s., Liga za práva vozíčká-
řů, o.s., Nadační fond pro zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením, 
TAP, o.s., Česká společnost AIDS po-
moc, o.s., Ženský fond (SCWF), Člověk 
v tísni, o.p.s., Otevřená společnost o.p.s. 
a Nadace VIA.

Organizace, které v prvním kole neu-
spěly, se budou moci do programu při-
hlásit v jeho dalších kolech. Tím ovšem 
nejsou možnosti neziskových organiza-
cí vyčerpány, neboť mohou kromě Go-
ogle Grants využít i různé bezplatné on-
-line aplikace, které jim mohou pomoci 
v komunikaci, fundraisingu i budování 
povědomí o problémech.

Nabídka například obsahuje:
Balíček Aplikace Google:•  využití 

Gmailu, Kalendáře nebo Dokumentů 
Google pro sdílení informací a spoluprá-
ci ve virtuálních týmech (pozn. V České 
republice je zatím k dispozici verze Goo-
gle Apps Standard).

Geo-aplikace Mapy Google a Goo-• 
gle Earth: pro vytvoření vlastní interak-
tivní mapy; pro uvedení problému, kte-
rý řeší, do geo-kontextu (co se kde stalo 
nebo děje); pro vložení speciální mapy 
na svoje stránky atd.

Kanál na videoportálu YouTube:•  pro 
zapojení milionů lidí (uživatelů YouTu-
be); audio-vizuální popis problému nebo 
názoru, který nezisková organizace pod-
poruje; využití kanálu pro účely fundrai-
singu.

V případě dotazů se mohou nezisko-
vé organizace obrátit na komunitu GUG 
(www.GUG.cz) v rámci sekce Pro ne-
ziskovky. Další kolo programu Google 
Grants bude vyhlášeno prostřednictvím 
tohoto blogu.

JANKA ZICHOVÁ, GOOGLE ČR

Pražské kulturní granty 
na rok 2010
Podle nového systému, který byl 
v červnu schválen zastupitelstvem Hl. 
města Prahy, byly vyhlášeny kulturní 
granty, o něž se mohou zájemci přihlá-
sit do 9. září.

Dvoukolové posuzování žádostí 
a projektů novou grantovou komisí se 
týká kategoriích divadlo, hudba, tanec, 
výtvarné umění a fotografie, literatura 
nebo film. Dotace bude přidělena pou-
ze do výše vyrovnaného rozpočtu pro-
jektu, aby žadatelé nemohli mít zisk. 
Částka může krýt maximálně 70 % roz-
počtových nákladů. Model navržený 
pro roky 2010 až 2015 nepočítá s dota-
cí na prodanou vstupenku, proti čemuž 
protestovala část kulturní veřejnosti, 
a nerozlišuje ziskové a neziskové spo-
lečnosti, což kritici dřívějších systémů 
požadovali. Podle nového způsobu si 
tak mohou o podporu zažádat všechny 
kulturní organizace bez ohledu na práv-
ní formu.

ZDROJ: ČTK
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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.


