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Nepodceňujte mediální partnerství
Vedoucí marketingu a komunikace České televize Mgr. To-
máš Přenosil vystudoval sociální práci na Filosofické fakultě 
Karlovy univerzity, několik let působil v neziskovém sektoru 
a nyní všechny svoje zkušenosti uplatňuje ve veřejnopráv-
ním médiu.

„Jednou ze základních forem systematické podpory nezis-
kového sektoru a neziskových kulturních aktivit ve vysílá-
ní České televize je poskytování prostoru pro vysílání neko-
merčních kampaní,“ upozorňuje Mgr. Tomáš Přenosil. „Na 
webových stránkách České televize www.ceskatelevi-
ze.cz/ct/partneri a www.ceskatelevize.cz/ct/vy-
silani jsou celoročně k dispozici formuláře a je možné si 
požádat, v případě kulturního projektu, o mediální partner-
ství, či o vysílání osvětového či sbírkového spotu v případě 
charitativní akce.“

V úterý 18. května schválila posla-
necká sněmovna na své posled-
ní schůzi v tomto volebním období 
vládní novelu zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných spo-
lečnostech. Novela přináší dlouho 
očekávané změny, které mají po-
zitivní vliv na vyšší transparentost 
a efektivitu řízení této neziskové práv-
ní formy (přenáší např. více odpověd-

nosti na ředitele, doplňuje povinnost 
prezentovat více údajů ve výroční 
zprávě atp.). Zároveň činí z obec-
ně prospěšných společností moder-
ní, dynamické organizace, které tak 
mohou snadněji pracovat na dalším 
rozvoji sociálních a dalších veřejně 
prospěšných služeb v České republi-
ce. Novelu musí ještě schválit senát 
a prezident republiky.

Schválení novely zákona
o obecně prospěšných společnostech

Neziskovky.cz a portál JOBS.CZ spustily 
na konci května novou Burzu práce na 
stránkách www.neziskovky.cz. Nové 
nastavení Burzy práce přinese pro uživa-
tele příjemnější a flexibilnější správu in-
zerátů a jejich větší propagaci – inzeráty 
jsou součástí nabídky na www.jobs.cz 
a www.prace.cz. Možnost inzerovat 
zdarma zůstává pro nestátní neziskové 
organizace a příspěvkové organizace 
(kromě oblasti školství). Bližší informace 
přineseme v červencovém vydání zpra-
vodaje.

Nová Burza práce

Členové Rady vlády pro nestátní nezis-
kové organizace se na svém posledním 
zasedání seznámili s hlavními oblastmi 
státní dotační politiky vůči NNO pro rok 
2011 a s průběhem jejich realizace za 
rok 2009. RVNNO zadala svému sekre-
tariátu, aby do příštího května zajistil ve 
spolupráci s ministerstvy a NNO analý-
zu hlavních dotačních oblastí a doporu-
čil případné změny. Nadále se připravu-
je novela zákona o veřejných sbírkách. 
Návrh zákona o statusu veřejné pro-
spěšnosti prošel legislativní radou vlády 
a 24. 5. jej vláda schválila. V současné 
chvíli nastává dvouleté období, kdy se 
bude tvořit paragrafové znění tohoto zá-
kona. Více info. http://www.vlada.cz/
cz/ppov/rnno/aktuality/vecny-zamer-
zakona-o-statusu-verejne-prospesnos-
ti-72535/

Ze zasedání RVNNO

Objednejte si 
zvýhodněné předplatné 
Klubu Neziskovky.cz
Členství na 2. pololetí roku 2010 
za pouhých 760,- Kč se všemi 
výhodami, jako je předplatné 
Grantového kalendáře, až 
20% sleva na vzdělávání u 
Neziskovek.cz a množství slev 
u našich partnerů.

Více info na www.neziskovky.cz  

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,
letošní květen asi za počasí chválit moc 
nebudeme, zato pozitivních událostí 
přinesl spoustu. Tou poslední byly volby 
do poslanecké sněmovny. Konečně po 
dvaceti letech u voličů převážila odpo-
vědnost. Velmi mě potěšilo, když v pro-
jevech lídrů stran zaznívala slova jako 
vděčnost, odpovědnost a pokora. A to 
především u těch stran, které pravděpo-
dobně vytvoří silnou vládu. Existuje na-
děje, že by taková vláda mohla přinést 
podporu i neziskovému sektoru.

Před volbami se na poslední chvíli 
povedlo prosadit na program poslední 

schůze poslanecké 
sněmovny třetí čtení 
novely zákona o obec-
ně prospěšných spo-
lečnostech. Novela 
prošla a je na cestě do 
senátu. Pokud ji schválí 
a podepíše ji prezident, 
čekají nás v „opées-

kách“ od ledna 2011 celkem zásadní 
změny. 

Pozitivně dopadl i návrh zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti, který 
prošel legislativní radou vlády a vládou 
byl schválen. Máme před sebou dvoule-
té období, kdy bude třeba do paragrafů 
nového zákona dostat vše, co pomů-
že veřejnosti vyznat se v neziskovém 
sektoru, který byl pro ni do této chvíle 
nepřehledný.

Do toho všeho ještě naši hokejisté 
získali zlato na mistrovství světa. A zase 
se ukázalo, že vůle a myšlenka jsou sil-
nější než všechno ostatní. 

Hokejové mistrovství a průběh voleb 
ukázaly, jak lidé potřebují lídry. A nastala 
doba, kdy začínají rozlišovat ty dobré a 
kvalitní od těch ostatních. Právě skon-
čené volby odeslaly do pozadí mnoho 
osobností. Jedno ponaučení z toho ply-
ne - pokud chceme, aby měl neziskový 
sektor v ČR silnou pozici, bude potřebo-
vat vlastní lídry. Jinudy cesta nevede.

Třeba vás u čtení červnového zpra-
vodaje napadne, jak na to. Přinášíme 
v něm rozhovor z Tomášem Přenosilem 
z České televize, článek o hlídání dětí na 
pracovišti, o studiu MBA a opět se lehce 
vracíme k tématu sociálního podnikání.

Pěkný červen přeje
MAREK ŠEDIVÝ, ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ

http://www.neziskovky.cz
http://www.ceskatelevi-ze.cz/ct/partneri
http://www.ceskatelevi-ze.cz/ct/partneri
http://www.ceskatelevi-ze.cz/ct/partneri
http://www.ceskatelevize.cz/ct/vy-silaniROZ
http://www.ceskatelevize.cz/ct/vy-silaniROZ
http://www.ceskatelevize.cz/ct/vy-silaniROZ
http://www.neziskovky.cz
http://www.jobs.cz
http://www.prace.cz
http://www.vlada.cz/
http://www.neziskovky.cz
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aktuality
Křest knihy 
Olgy Medlíkové
Na knižní trh s odbor-
nými publikacemi se 

dostala nová kniha určená lekto-
rům a všem zájemcům o oblast 
vzdělávání. Autorkou publikace na-
kladatelství Grada s názvem Lektor-
ské dovednosti je uznávaná lektorka 
a konzultantka PaedDr. Olga Medlíko-
vá.

Kniha je zaměřená na osobu lekto-
ra, proces vzdělávání od přípravy přes 
vlastní provedení akce k jejímu vyhod-
nocení a uzavření a na lektorské pod-
nikání. „Chtěla jsem, aby to byla knížka 

praktická, aby čtenář získal kompletní 
přehled o tom, co lektorování ve sku-
tečnosti obnáší,“ dodává autorka.

V prostorách Národního institutu dětí 
a mládeže v Praze knihu pokřtili jeho ře-
ditel Jiří Veverka, autorka, šéfredaktor-
ka redakce Ekonomie a podnikání na-
kladatelství Grada Kateřina Drongová 
a ředitel Neziskovky.cz Marek Šedivý.

(R)
FOTO: NAKLADATELSTVÍ GRADA

Agentura pro sociální 
začleňování
Z rozhodnutí vlády zůstane Agentura 
pro sociální začleňování v romských 
lokalitách součástí Úřadu vlády do kon-
ce roku 2012. Jako samostatný odbor 
funguje již více než dva roky a podle 
původního záměru se měla od roku 
2011 od Úřadu vlády oddělit. „Chce-
me, aby se stala od roku 2013 samo-
statným úřadem,“ vysvětlil zmocněnec 
vlády pro lidská práva Michael Kocáb. 
„V loňském roce jsme proto zahájili pří-
pravy věcného záměru zákona o agen-
tuře, který v současné době projednává 
Legislativní rada vlády. Pokud jej vláda 
schválí, zahájíme práce na takzvaném 
paragrafovém znění zákona. Toto usne-
sení vlády je velmi významné pro zajiš-
tění další činnosti agentury a zároveň 
nám dává dostatek času zákon připra-
vit v součinnosti s resorty i obcemi.“

MARTIN ŠIMÁČEK, ÚŘAD VLÁDY

Den otevřených dveří 
ve Sněžné
Občanské sdružení Chartis a Stáj Sága 
pořádají v sobotu 5. června 2010 
Den otevřených dveří ve Sněžné pod 
záštitou Olgy Šípkové určený všem 
zájemcům o výuku jízdy na koních, 
handicapovaným dětem i dospělým 
se zájmem o relaxační ježdění 
a milovníkům ušlechtilých koní, kteří 
se přijdou jen pokochat a podívat 
se. K dispozici bude bezbariérové 
ubytování, ordinace fyzioterapeutky, 

pro děti možnost svezení na ponících 
i větších koních, pro dospělé jízda novým 
kočárem taženým jednospřežím.

ZDROJ: VOZÍČKÁŘ

Nadace Proměny zná vítěze
Revitalizace lesoparku na říčním ostro-
vě Santos v Sušici v Plzeňském kraji 
byla předmětem 2. ročníku architekto-
nické soutěže Cena nadace Proměny 
2010. Ke zpracování urbanisticko-archi-
tektonického návrhu bylo vyzváno šest 
ateliérů, z nichž se vítězným stal návrh 
ateliéru FLORART – Ing. Pavel Šimek 
z Uherského Brodu. Sedmičlennou po-
rotu přesvědčil přiznáním přírodního 
charakteru místa a jeho vlastností říční 
nivy, přičemž jednoduchý koncept ne-
nápadně opakuje motiv lodě, respek-
tuje a využívá přítomnost vodního živlu 
i jeho síly a dynamiky.

Vyhlašovateli soutěže jsou město 
Sušice a nadace Proměny, která projekt 
podpoří v rámci grantového programu 
Parky příspěvkem ve výši až 25 milionů 
Kč. Dokončení projektu se předpokládá 
nejdříve na konci roku 2012. 

PETRA HRUBOŠOVÁ, NADACE PROMĚNY

Aukce obrazů a plastik
Aukce se koná 16. 6. 2010 v 18.00 ve 
prospěch Občanského sdružení Green 
Doors. Dražit se budou díla Cristiana 
del Risco, Štěpánky Poupětové, Ond-
řeje Tučka, Roberta Krause, Jany Kasa-
lové, Michaely Pokové, Lindy Čihařové, 
Barbary Benish, Terezy Limanové a Syl-

vy Francové. Večerem bude provázet 
Lumír Tuček, hudební podkres zajistí 
Altera pars - klasické kytarové kvarteto 
s mírně netypickým repertoárem.

MGR. TEREZA SLAVÍČKOVÁ, 
GREEN DOORS O.S.

Slaví a slouží
Dne 17. června v Baráčnické rychtě 
v Praze proběhne benefiční koncert 
Rané péče Diakonie Stodůlky, kterým 
oslavíme 15. výročí existence. Cílem 
akce je získat peníze potřebné na poří-
zení auta k terénní službě Raná péče, 
výtěžek bude zdvojnásoben nadací Di-
voké husy. Na koncertu vystoupí Pavla 
Milcová, Petr Linhart a Karel Diepold. 
Více na www.rana-pece.cz.

PAVLA TĚHNÍKOVÁ, 
DIAKONIE ČCE STODŮLKY

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?
Vaše příspěvky rádi zveřejníme! Text 

nám zašlete 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.

http://www.rana-pece.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na červen-červenec 2010

Den otevřených dveří v programu 
Podporované zaměstnávání o. s. 
Společnost DUHA
Kdy: 8. 6. 2010 od 14.00 do 17.00
Kde: Zborovská 38, Praha 5
Pořadatel: o. s. Společnost DUHA
Dozvíte se, co je podporované za-
městnávání, seznámíte se s týmem 
pracovníků programu PZ, uvidíte 
a uslyšíte prezentaci bývalých již za-
městnaných klientů našeho programu 
a čeká vás také malé občerstvení. Více na 
http://pz.spolecnostduha.cz 

Dílna Přírodní lékárna
Kdy: 9. 6. 2010 od 17.00 
Kde: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno
Pořadatel: EkoCentrum Brno
Vyzkoušejte si, jak se zpracovávají by-
linky. O tom, jaké bylinky pomohou při 
konkrétních potížích a jak s nimi zachá-
zet při zpracování, vám poví Ing. Věra 
Žďárská. Získáte recepty na přípravu 
mastí, tinktur a nálevů z bylinek. Na se-
minář je třeba se předem přihlásit! Více 
na http://www.ecb.cz 

Struhadlo
Kdy: 17. 6. 2010 od 17.00 do 21.00
Kde: areál Vyšehradu, V Pevnosti 4, Praha 2
Pořadatel: Dílny tvořivosti
Festival Struhadlo přináší možnost kul-
turního vyžití prostřednictví hudby, diva-
dla a výtvarného workshopu. Vystoupí 
např. Niceland, Jana Rychterová, Miloš 
Čolek, PT Divadlo a další. Součástí do-

provodného programu bude tombola 
a budete mít možnost zakoupit si výrob-
ky ze sociálně-terapeutické dílny. Více 
na http://www.dilnytvorivosti.cz

Informační stánek na Šumavě
Kdy: 18. 6. - 29. 8. 2010
Kde: NP Šumava
Pořadatel: Hnutí DUHA, Údolní 33, Brno
V červenci a srpnu můžete strávit pří-
jemné letní týdny užitečnou prací. 
Dobrovolníci budou informovat ná-
vštěvníky o situaci v NPŠ. Potřebné 
informace získáte zdarma na školení 
s terénními exkurzemi ve dnech 26. - 
28. 6. Studenti ekologie a příbuzných 
oborů mohou získat praxi. Více na 
http://www.hnutiduha.cz

II. benefiční koncert Odpoledne 
s dechovkou
Kdy: 19. 6. 2010 od 15.00 
Kde: Zámecký park Diakonie ČCE - stře-
diska v Myslibořicích
Pořadatel: Diakonie ČCE
Vystoupí dechová hudba Horané, žen-
ský pěvecký sbor Tetičky z Kunovic 
a mužský pěvecký sbor Old Stars Hra-
dišťanu. Výtěžek koncertu bude vě-
nován na ozdravný pobyt zdravotně 
postižených klientů v lázních. Více na 
http://www.domovmysliborice.cz

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

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve 
evangelické 

přijme pracovníka/pracovnici na pozici
 hlavní účetní

Požadavky: 
ukončené VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru, min. 5 let praxe • 
v oboru
znalost účtování nejlépe neziskové organizace, znalost účetních • 
předpisů, 
výhodou znalost účtování v programu Helios • 
samostatnost, pečlivost a zodpovědnost • 
bezúhonnost• 

Předpokládaný nástup k 1. 7. 2010, po dohodě i dříve. 

Nabízíme: 
odpovídající fi nanční ohodnocení  • 
příjemné pracovní prostředí v centru Prahy • 
možnost dalšího vzdělávání• 
5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefi ty• 
fl exibilní pracovní doba• 

Přihlášky do 15. června 2010. 

Součásti přihlášky: 
strukturovaný životopis, • 
dvě písemné reference  nebo pracovní hodnocení od • 
posledního zaměstnavatele,
motivační dopis.• 

Nabídky zasílejte na adresu Českobratrská církev evangelická,  
sekretariát, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1 
e-mail: sekretariat@e-cirkev.cz
Bližší informace na tel.: 224 999 224, Eva Žváčková

15. 6. 2010 Sociální firma - firma 
nebo sociální služby nebo obojí? - 
Ing. Pavel Němeček (NOVINKA)
Můžete si ujasnit význam a pozici sociál-
ního podnikání. Seznamte se s příklady 
ze zahraničí i od nás a naučte se vytvořit 
a využít rozhodovací matici pro posuzo-
vání námětů na sociální podnikání. Záro-
veň si ujasníte význam tvorby podnika-
telského plánu. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4359.html

16. 6. 2010 Využití moderních 
forem komunikace PR pro 
neziskovky - Kateřina Fadljevičová 
Seznamte se s novými trendy a nástro-
ji komunikace. Získáte přehled v oblasti 
internetové komunikace včetně té pro-
střednictvím sociálních sítí a zorien-
tujete se v nich. Naučíte si vybírat ná-
stroje a komunikační cesty, které jsou 
vhodné právě pro vás. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4259.html

17. – 18. 6. 2010 Základy asertivní 
komunikace – Blanka Junová
Víte, jak čelit manipulaci? Jak se bránit 
agresivnímu chování? Naučte se rozpo-
znat, kdy dělám to, co skutečně chci, 
a co proto, že podlehnu tlaku okolí. Na-
učte se říkat „ne“. Zároveň se dozvíte, 
jak vhodně reagovat na kritiku a jak pro-
sadit své požadavky s ohledem na dru-
hé. Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3907.html

18. 6. 2010 Dobrovolnictví 
v sociálních službách - 
Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons)
Především pro management sociál-
ních služeb je určen kurz, v němž zís-
káte znalosti o podmínkách dobro-
volnictví a návod, jak získat kvalitní 
dobrovolníky a udržet si je, jak vybrat 
a zorganizovat dobrovolnické progra-
my a jak využít dobrovolnictví pro dob-
ré jméno organizace. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4056.html

21. – 22 6. 2010 Zvládání 
problematických situací a lidí 
v práci lektora/konzultanta - 
PaedDr. Olga Medlíková
Podle motta „Konflikt existuje, pouze 
když ho připustíme“ se můžete naučit 
používat techniky pro zvládnutí pro-
blematických situací a orientovat se 
v zátěžových situacích. Vyzkoušíte si je 
a získáte návod, jak se s nimi vypořá-
dat. Posílíte si profesionalitu a rozvinete 
schopnosti práce s dynamikou skupiny. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/3702.html

29. 6. 2010 Zpravodaj a tisková 
zpráva – Mgr. Miriam Vránová
Dozvíte se, jak využít písemné komuni-
kace s veřejností a jak pěstovat vztah 
s dárcem. Víte, jak napsat tiskovou 
zprávu, aby zaujala? Jakým způsobem 
s ní naložit? Jak vydávat pravidelný 
zpravodaj a co vše je zapotřebí vědět 
před tím, než jej navrhnete? Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4037.html

30. 6. 2010 Fungující správní rada 
– jak uplatnit zkušenosti z USA 
v praxi – Deborah Edward, 
Ing. Marek Šedivý
Kurz, který bude tlumočen do češtiny, 
vám pomůže zefektivnit vzájemnou ko-
munikaci se správní radou, nalézt nové 
možnosti pro vaši správní radu a načer-
pat novou energii do vaší práce. Je dob-
ré vědět, jak to chodí jinde. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4256.html

1. 7. 2010 Jak prodat poslání 
organizace - Jana Tikalová, M.A. 
(NOVINKA)
V neziskovém sektoru je významné 
umět prodat služby, produkty, know 
how a potenciál. Vyzkoušejte si proto 
dovednosti z oblasti prodeje v rámci 
dobročinných sbírek a osvojte si pre-
zentační schopnosti a komunikační 
dovednosti. Vše uplatníte nejen ve fun-
draisingových činnostech. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4356.html

2. 7. 2010 Řízení změny 
v neziskové organizaci - Mgr. Petr 
Vrzáček
Jestliže management dřívějších organi-
zací musel tu a tam něco změnit, dneš-
ní provádí změny kontinuálně. Úspěš-
nost je přímo úměrná profesionalitě. 
Kurz vám pomůže získat teoretické do-
vednosti potřebné pro řízení organizač-
ní změny a vytvořit plán minimálně jed-
né konkrétní. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4333.html

23. 6. 2010 Základy fundraisingu  
– jak to chodí v USA – Deborah  
Edward
Pro anglicky mluvící (nebude tlumoče-
no) fundraisery, ředitele, vedoucí pra-
covníky a všechny, kteří zajišťují zdroje 
organizace, je určen seminář s trénin-
kem o tom, jak se dělá fundraising ve 
Spojených státech amerických. Se-
znamte se s novými možnostmi, jež 
uplatníte i ve vaší organizaci. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4376.html

http://pz.spolecnostduha.cz
http://www.ecb.cz
http://www.dilnytvorivosti.cz
http://www.hnutiduha.cz
http://www.domovmysliborice.cz
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
mailto:sekretariat@e-cirkev.cz
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4359.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4359.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4359.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4359.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
http://neziskovky.cz/
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
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http://neziskovky.cz/cz/vzdela-vani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-ny-kurzy/4376.html
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Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

Jsme tu pro vás!
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? Víte, co se potřebujete 

dozvědět nejvíce? Staňte se spolutvůrci našich kurzů! Návrhy zasílejte poštou 

na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 (dopis 

označte heslem KURZY) nebo e-mailem na adresu: pavlatova@neziskovky.cz

Jestliže chceme být úspěšným pod-
nikem, neziskovou organizací nebo 
sociálním podnikem, je vypracování 
podnikatelského plánu velmi důležité 
a z hlediska budoucího plánovaného 
rozvoje se stává plán neopomenutel-
nou součástí přípravy založení organi-
zace.

Obecně nám podnikatelský plán 
slouží k dvěma základním účelům. Za 
prvé je to určitý vnitřní dokument, kte-
rý slouží jako základ vlastního řízení or-
ganizace. Toto je velmi důležité, protože 

v době realizace úspěšné neziskové or-
ganizace se musíme držet úspěšného, 
či dobře vypracovaného plánu. Za dru-
hé využíváme plán v případě, že hod-
láme financovat nebo spolufinancovat 
projekt s využitím cizího kapitálu nebo 
se ucházíme o nenávratnou podporu. 
V tomto případě musíme přesvědčit po-
skytovatele kapitálu o výhodnosti, po-
třebnosti a nadějnosti našeho projektu. 

Kvalitně zpracovaný plán je tedy 
nepostradatelným vodítkem založení 
a vedení neziskové organizace a záro-
veň může významně podpořit získání 
potřebného kapitálu pro financování 
naší organizace.

Podnikatelský plán by měl 
obsahovat tyto části:
1) Základní charakteristika
Název a adresa firmy, kontaktní oso-
by. Charakteristika produktu, tedy vý-
robků a služeb, které jsou náplní orga-
nizace a jejich specifických předností 
nebo potřeb. Popis trhů, na kterých se 
chce organizace uplatit, a jakých cest 
hodlá využít k dosažení cílů. Strategic-
ké zaměření organizace na 3 až 5 let 
a způsobů dosažení cílů. Zhodnocení 
manažerských a kvalitativních zkuše-
ností klíčových pracovníků organizace 
a v neposlední řadě finanční aspekty.
2) Charakteristika neziskové organizace
Historie organizace, a to v případě, kdy 
již organizace existuje nebo je vytvoře-
na jiným právnickým subjektem. 
3) Organizace řízení a manažerský tým
Organizační schéma s vymezením 
provozní pravomoci a odpovědnosti. 

Charakteristika klíčových vedoucích 
pracovníků z hlediska jejich kompeten-
cí, zkušeností, dosažených výsledků 
a budoucích přínosů pro organizaci. 
4) Přehled projektu
V této kapitole bychom měli shrnout 
velmi důležité části studie. Analýza trhu 
a tržní poptávky. Marketingová strate-
gie a finančně ekonomická strategie. 
Součástí této kapitoly je i analýza rizik 
celého projektu.
5) Shrnutí a závěry
Ve shrnutí by měla být pozornost věno-
vána především strategickému zaměře-
ní projektu, zdůvodnění očekávaného 
úspěchu projektu, uvedení jedinečných 
rysů firmy a stanovení požadavků na 
kapitálové zajištění.

Kvalitní podnikatelský plán by měl 
splňovat určité základní požadavky. 
Musí být stručný a přehledný, maximál-
ní délka plánu dle jeho obtížnosti by 
neměla být delší než 60 stránek. Měl 
by být srozumitelný i pro osoby, které 
nemusí konkrétní problematice zcela 
rozumět, avšak mohou být pro nás vel-
mi důležité v případě, že se stávají naši-
mi sponzory či partnery. Uvádíme zde 
výhody našeho produktu, tedy služby 
nebo výrobků pro účastníky organiza-
ce např. u sociálního podniku, tak i pro 
zákazníka. Orientuje se na budoucnost 
a jeho využitelnost a potřebnost. 

U podnikatelského plánu je velmi dů-
ležité, aby byl zcela reálný a co nejvě-
rohodnější. Není účelem, aby byl sesta-
ven co nejvíce optimistický z hlediska 
tržního potenciálu, a zároveň nemá být 
příliš pesimistický, to by mohlo negativ-
ně ovlivnit případného dárce nebo po-
skytovatele dotace. Nezakrýváme slabá 
místa a rizika projektu, identifikace rizik 
a navrhnutá opatření demonstruje vel-
mi dobrou manažerskou připravenost 
týmu.

Je velmi nutné si uvědomit, že kva-
lita podnikatelského plánu nám nemů-
že s určitostí zajistit úspěch projektu, 
protože v neziskovém sektoru se vždy 
jedná o velmi rizikové projekty. Kvalitní 
příprava projektu a vypracování pod-
nikatelského plánu nám však zvyšuje 
naději na úspěch a snižuje nebezpečí 
neúspěchu, který by mohl vážně ohro-
zit finanční stabilitu a udržitelnost nezis-
kové organizace. Podnikatelský plán je 
třeba také chápat jako stále živý a vyví-
jecí se dokument, vzhledem k neustále 
měnícím se podmínkám okolí. 

VIKTOR KUBÁT, LEKTOR NEZISKOVEK.CZ

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Vyplatí se neziskové organizaci 
vytvářet podnikatelský plán? Podnikatelský záměr je 

vypracováván v souvis-
losti s plánovanou re-

alizací určitého investičního projektu, 
dále v případě, kdy hodláme financovat 
nebo spolufinancovat projekt s využi-
tím cizího kapitálu nebo se ucházíme 
o nenávratnou podporu. Podnikatelský 
záměr je někdy zaměňován s termínem 
podnikatelský plán. Podnikatelský plán, 
někdy používaný termín business plan, 
chápeme jako firemní dokument, kte-
rým charakterizujeme komplexně veš-

keré oblasti v naší společnosti a jejich 
budoucí vývoj. 

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Podnikatelský záměr

8.6. 2010 Bristol-Myers Squibb Foundation
Výzva k předkládání návrhů zaměřených na řeše-
ní nerovného přístupu v léčbě rakoviny ve střední 
a východní Evropě
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, lidská práva
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2535
Kontakt: patricia.doykos@bms.com;
Adresa: Rt. 206 & Province Line Rd, NJ 08536 
Princeton, USA

14. 6. 2010 Nadace VIA
Fond místního rozvoje
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, regionál-
ní/komunitní, rozvoj, rozvoj neziskového sektoru, 
ostatní
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2047
Kontakt: katerina.blahova@nadacevia.cz; 
233 113 370 (tel.); 233 113 380 (fax)
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

15. 6. 2010 Regionální rada regionu soudržnosti 
Střední Čechy
Rozvoj měst – volnočasové aktivity
Oblast podpory: volný čas
Působnost programu: Středočeský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2813
Kontakt: bernatova@ropsc.cz; 222 749 743
Adresa: Karlovo nám. 313/8, 120 00 Praha 2

15. 6. 2010 Nadační fond Josefa Luxe
Program podpory Etické výchovy pro rok 2010
Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2829
Kontakt: simacek@fondlux.cz
Adresa: Mírová 1456, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

18. 6. 2010 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 
řízení dotačních programů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Zlínský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2828
Kontakt: alena.trckova@kr-zlinsky.cz; 
577 043 834
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

30. 6. 2010 Agentura CzechInvest
OP podnikání a inovace, Školicí střediska
Oblast podpory: vzdělávání
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2557
Kontakt: http://www.czechinvest.org/regionalni-
kancelare

30. 6. 2010 Nadace Preciosa
Grantové řízení z NIF - oblast humanitární 
a sociální

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, lidská práva
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=140
Kontakt: info@nadace.preciosa.cz; 488 115 393
Adresa: Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

30. 6. 2010 Olivova nadace
Nadační příspěvky z výnosů příspěvku 
z prostředků Nadačního investičního fondu 
v roce 2010
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2772
Kontakt: info@olivovanadace.cz;
 323 631 313 (tel/fax)
Adresa: Olivova 224, 251 01 Říčany

30. 6. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, 
Odbor fondů EU
MÍSTNÍ AGENDA 21
Oblast podpory: životní prostředí
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2181
Kontakt: michal.petrus@mzp.cz
Adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10

průběžná uzávěrka Kanadské velvyslanectví
Finanční podpora kulturním projektům
Oblast podpory: kultura
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2545
Kontakt: lucie.cermakova@international.gc.ca; 
(+420) 272 101 826

průběžná uzávěrka Nadační fond manželů Livie 
a Václava Klausových
Individuální nadační příspěvky
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, lidská práva, volný čas
Působnost programu: Česká republika
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2478
Kontakt: info@nadacnifondklausovych.cz; 
224 373 701 (tel.); 224 372 431 (fax)
Adresa: Hrad, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka Krajský úřad Jihočeského 
kraje, odb. grantů a evropské integrace
Poskytování příspěvku na financování úroků z 
úvěru pro předfinancování projektů cizích subjek-
tů spolufinancovaných z evropských dotačních 
titulů
Oblast podpory: regionální/komunitní rozvoj, rozvoj 
neziskového sektoru
Působnost programu: Jihočeský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2439
Kontakt: hajickovaj@kraj-jihocesky.cz; 
386 720 409
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice

Tento článek by se mohl mít také titulek Je možné, 
aby nezisková organizace neměla podnikatelský 
plán? Odpovím zcela jednoduše: Není! 
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Pište nám!
Na této stránce budete nacházet také odpovědi na některé vaše dotazy. 
Pokud máte nějaký problém, sdělte nám ho. Na nejzajímavější dotazy 
najdete zdarma odpověď odborníka v některém z dalších vydání Světa 
neziskovek (anonymita zaručena).
Své dotazy zasílejte na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 
110 00 Praha 1 (dopis označte heslem DOTAZ) nebo e-mailem na 
adresu:  pavlatova@neziskovky.cz

po
radna

Vaše dotazy

partner rubriky

Nezisková organizace vede účetnictví. 
Na dohodu o provedení práce zaměst-
nává uklízečku – důchodkyni. Jelikož 
ona nemá jiné zaměstnání, podepsa-
la v této organizaci Prohlášení. Výpla-
ta bude provedena najednou koncem 
roku. Daň nebude odvedena žádná. Co 
vše je třeba vést na tuto zaměstnanky-
ni – mzdový list, Prohlášení poplatníka 
daně, dohodu a ještě něco? Bude uve-
dena ve Vyúčtování daně z příjmů fyzic-
kých osob, když nebude sražena daň?

Odpověď:
Příjem zaměstnankyně, která pra-
cuje na základě dohody o provede-
ní práce, samozřejmě podléhá dani 
z příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti a funkčních požitků podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění (dále jen „ZDP“). Ne-
podléhá pouze odvodům na zdravotní 
a sociální pojištění. Pro způsob zdaně-
ní je pak vždy rozhodné, má-li poplatník 
u plátce daně podepsáno Prohlášení. 
Má-li zaměstnanec podepsáno Pro-
hlášení, stanoví plátce daně základ 
daně z úhrnu všech příjmů a vybere 
zálohu na daň ve výši 15 %. Před zda-
něním se základ daně zaokrouhlí do 
100 Kč na celé koruny nahoru a nad 
100 Kč na celé stokoruny nahoru. Zá-
kladem daně u dohody o provedení prá-
ce jsou odměna či odměny, zúčtovaná 
ve prospěch zaměstnance. Z tohoto 
hlediska je výhodnější, je-li celoroční 
odměna zaměstnance rozdělena na jed-
notlivá měsíční plnění. Nemá-li zaměst-
nanec podepsáno Prohlášení, pak je pro 

způsob zdanění rozhodující výše měsíč-
ního příjmu. U zaměstnance se podle 
§ 36 odst. 2 písm. p) ZDP srazí tzv. sráž-
ková daň ve výši 15 %, jestliže odmě-
na zaměstnance z dohody o provedení 
práce nepřekročí měsíčně 5 000 Kč. 
Jde o zvláštní sazbu daně, přičemž tou-
to srážkou je daňová povinnost vypořá-
dána, aniž by bylo nezbytné zahrnovat 
tento příjem do daňového přiznání.

Zaměstnanec, který pracuje na zá-
kladě dohody o provedení práce podle 
§ 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZP“), nepobírá za práci mzdu, 
ale odměnu, která je podle § 138 ZP 
smluvní. Odměna poskytovaná zaměst-
nancům činným na základě dohody 
o provedení práce je zcela specifickou 
formou odměny za práci, která není 
mzdou ani platem. Výši odměny a pod-
mínky pro její poskytování se sjednávají 
v dohodě o provedení práce. Strukturu 
sjednaných odměn a jejich formu žád-
ný pracovněprávní předpis nestano-
ví a ponechává v této věci naprostou 
volnost účastníkům pracovněprávního 
vztahu. 

JUDR. JAROSLAV JAKUBKA,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Nezisková organizace – 
dohoda o provedení práce 

V polovině května proběhla v sídle 
společnosti PricewaterhouseCoopers 
konference zaměřená na sociální pod-
nikání. Pro zájemce o sociální podni-
kání z řad neziskových a komerčních 
organizací ji uspořádaly obecně pro-
spěšné společnosti Nová ekonomika 
a Neziskovky.cz.

Svoje příspěvky plénu sedmdesáti 
účastníků přednesli odborníci na ob-
last sociálního podnikání, ředitelky so-
ciálních firem, zástupkyně ministerstva 
práce a sociálních věcí a nezávislí kon-
zultanti z komerční sféry. Konference 
potvrdila, že sociální podnikání je stále 
pro českou veřejnost termín málo sro-
zumitelný a že se s jeho definicí potý-
kají i odborné kruhy. Sociální podniká-
ní je nadále považováno za současný 
světový trend, který se již zabydlil i na 
českém trhu. Otázkou zůstává, kdy bu-
deme schopni přesně definovat, co so-
ciální podnik znamená.

Definování a financování
Jasné je, že jde o podnikání, tedy o bu-
siness založený na nápadu - záměru 
a následně na podnikatelském plánu. 
Cílem sociálního podnikání je dosažení 
zisku, podmínkou jsou však etické prin-
cipy v řízení sociálního podniku. Proto 

se velmi živě diskutuje o jednom z mož-
ných základních znaků sociálního pod-
niku - úplné nebo částečné reinvestici 
zisku. Ta je v současné době ze zákona 
povinná pro všechny nestátní nezisko-
vé organizace. Stoprocentní reinves-
tici zisku jako jedno ze svých hlavních 
kritérií obsahuje také současný návrh 
zákona o statutu veřejné prospěšnos-
ti. V této situaci bychom se mohli ptát, 
jaký vlastně bude rozdíl mezi sociálním 
podnikem, veřejně prospěšnou organi-
zací a neziskovou organizací. Uvidíme, 
jaké odpovědi přinese budoucnost.

Ke zmiňované reinvestici zisku zpět 

do činnosti organizace se vyjádřili 
i účastníci konference. Na otázku v do-
tazníku „Jaké procento ze zisku sociál-
ního podniku by podle vašeho názoru 
mělo být reinvestováno zpět?“ odpově-
dělo celkem 60 lidí. Výsledná cifra se 
zastavila na 70 %. Na tomto místě je 
nutné zdůraznit, že na konferenci měli 
velkou převahu zástupci neziskových 
organizací.

Účastníci konference nejvíce oce-
nili informace o možnostech financo-
vání, které představila Taťána Plecháč-
ková z oddělení implementace ESF 
a IOP na ministerstvu práce a sociál-
ních věcí. V jejím vystoupení několi-
krát zazněla výzva k podávání projektů, 
neboť v této chvíli nejsou dostatečně 
čerpány finanční prostředky. Problé-
mem však není množství podaných žá-
dostí, ale nedostatečná kvalita již zmi-
ňovaných podnikatelských plánů. O 
těch ve svém příspěvku mluvil Roman 
Fišer (foto nahoře), nezávislý konzul-
tant, spoluautor knihy Řízení podle 
kompetencí. Ve svém příspěvku zdů-
raznil, že kvalita podnikatelského plánu 
nestojí pouze na ekonomických výpo-
čtech, ale také na konkrétní myšlence 
a důkladné definici výstupů, kterými 
vznikající projekt reaguje na potřeby 
jednotlivých stakeholderů - chcete-li 
zainteresovaných skupin - jednoduše 
těch, kterých se plán dotýká.

Další vzdělávání
Nová ekonomika a Neziskovky.cz se 
sociálnímu podnikání budou věnovat 
i nadále. Společně od začátku podzimu 
připravují vzdělávací cyklus seminářů 
především pro lidi, kteří se rozhodují 
sociálně podnikat nebo jsou právě na 
začátku. První semináře budou zamě-
řeny na hodnocení podnikatelského 
záměru, tvorbu podnikatelského plánu 
a možnosti, jak získat a řídit finance z ev-
ropských strukturálních fondů. Dále se 
v nabídce objeví semináře zaměřené na 
marketing, specifika řízení lidí s postiže-
ním a specifika a etiku řízení sociálního 
podniku jako celku. Aktuální nabídku 
naleznete na www.nova-ekonomi-
ka.cz nebo na www.neziskovky.cz 
v sekci Otevřených kurzů. 

MAREK ŠEDIVÝ

FOTO: ARCHIV REDAKCE

Jak založit sociální podnik?

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.nova-ekonomi-ka.cz
http://www.nova-ekonomi-ka.cz
http://www.nova-ekonomi-ka.cz
http://www.neziskovky.cz
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Promítá se současná 
nezaměstnanost do zvýšeného 
zájmu uchazečů o práci ve vaší 
organizaci?

Zvýšená míra nezaměstnanosti se odrazila 
i ve větším počtu kandidátů, kteří se ucháze-

jí o naše volná pracovní místa v České republice. 
V menší míře jsme pocítili nárůst zájemců o po-
zice na zahraničních misích. Více lidí v této době 
reaguje zvláště na pozice inzerované mimo webo-
vé stránky Člověka v tísni. Větší množství zájem-
ců však s sebou, bohužel, nepřináší vyšší procen-
to kvalitních kandidátů. Značná část reagujících 
má odlišnou kvalifikaci a praxi, než kterou vypsa-
né pozice vyžadují, nebo nemá potřebnou, dlou-
hodobou motivaci pro práci v neziskovém sektoru 
a konkrétní představu o tom, co tato práce obnáší.  

DANA KOČOVÁ, PERSONALISTKA, ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.

Asi rok jsme nevypisovali žádné výběrové říze-
ní. Nyní je jedno v běhu, ale není ještě uza-

vřeno, takže je těžké posoudit, zda je zájem ucha-
zečů vyšší.
HANA ŠILHÁNOVÁ, ŘEDITELKA, NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ 

SPOLEČNOSTI

V poslední době Armáda spásy zaznamenala 
zvýšenou poptávku po zaměstnání jak na od-

borných pracovních pozicích, tak na místa pra-
covníků v sociálních službách i v technickém per-

sonálu. Stále častěji se na nás také přímo obracejí 
absolventi vyšších a vysokých škol a nabízejí nám 
svoje služby. V poslední době s námi studenti za-
čínají více spolupracovat také jako dobrovolníci 
nebo praktikanti.

Armáda spásy je rovněž organizací, která si 
uvědomuje složitou situaci znevýhodněných 
osob, které se snaží začlenit na běžném trhu prá-
ce. Jedná se o proces poměrně komplikovaný, 
a proto za podpory Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost připravila Armáda spásy 
pro své klienty v Ostravě, Havířově, Šumperku a 
Krnově projekt se zkráceným názvem Normální 
je pracovat. Jejich pracovní náplní budou pře-
devším úklidové práce na sjednaných plochách 
a pomocné práce na úrovni služeb v zařízeních 
Armády spásy.

Příležitost projít čtrnáctiměsíčním pracovním 
procesem se supervizní motivační podporou byla 
poskytnuta třiceti klientům. Jsou přitom budová-
ny jejich pracovní návyky a režim dne, zodpověd-
nost za provedenou práci, komunikace s nadříze-
ným i s kolegy a další potřebné kompetence. 

Dlouhodobé zkušenosti z práce s cílovou sku-
pinou a statistiky jednotlivých azylových domů 
ukazují, že za současných podmínek je velmi těž-
ké práci najít, ale stejně tak si ji udržet. Na schop-
nost „udržení si pracovního místa“ jsou orientova-
né mnohé programy v zařízeních, která Armáda 
spásy provozuje.
MGR. PAVLA VOPELÁKOVÁ, TAJEMNICE NÁRODNÍHO VELITELE 

ARMÁDY SPÁSY V ČR

Ačkoli Amnesty International zaznamená-
vá vysoký zájem uchazečů o zaměstnání již 

řadu let, v posledních měsících je zájem skuteč-
ně enormní. Za uplynulý rok jsme vypsali něko-
lik výběrových řízení a zájem uchazečů výrazně 
předčil naše očekávání. Domnívám se také, že 
se o práci u nás ucházejí lidé s vyšší kvalifikací 
a zkušenostmi než dříve, kteří se rozhodnou bu-
dovat svou kariéru v rámci neziskového sektoru 
i za menší ohodnocení. Zároveň jsou ale pozice, 
na které není jednoduché získat kvalitní a motivo-
vané spolupracovníky ani v době krize. Týká se to 
však krátkodobých pracovních poměrů ve fund-
raisingovém oddělení.
DÁŠA VAN DER HORST, ŘEDITELKA, AMNESTY INTERNATIONAL ČR

Ve městě Vsetíně je v současné době asi 15% 
nezaměstnanost. S vyšším počtem uchazečů 

o práci se setkáváme, šanon se životopisy už se 
nám plní. Je ovšem otázkou, co pošlou lidé a co 
naše společnost skutečně potřebuje. V součas-
né době připravujeme registraci sociální služby 
a již delší dobu hledáme sociálního pracovníka. 
Bohužel, žádný takový se zatím neozval. Proto si 
myslím, že odborníci a kvalitně vzdělaní lidé jsou 
pořád ceněni a pouze velkou náhodou jsou delší 
dobu v evidenci úřadu práce.

ING. TOMÁŠ PIFKA, ŘEDITEL, VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ 
CENTRUM INTEGRA VSETÍN O.P.S.

anketa

aktuality
Benefiční 
operní recitál 
V úterý 8. června se 
v Národním domě na 

Smíchově uskuteční slavnostní benefič-
ní večer, na kterém vystoupí sopranist-
ka Adéla Váňová Mičková a tenorista 
Václav Barth. Za doprovodu Orchestru 
Severočeského divadla opery a baletu 
Ústí nad Labem pod vedením dirigenta 
Ondřeje Šedivého zazní árie z českých 
a italských oper. Kromě hudebního zá-
žitku bude součástí večera i výstava 
fotografických obrazů Jadrana Šetlíka 
a slosování o dvě hodnotné ceny - brili-
ant antverpského brusu, který věnova-
la společnost D.I.C., a dárkový poukaz 
na lázeňský pobyt od Lázní Poděbrady, 
a.s.. Speciálním hostem večera bude 
Diana Kobzanová. Výtěžek z koncertu 
bude věnován na péči o klienty v Do-
mově Sue Ryder.

JANA HAVLENOVÁ, DOMOV SUE RYDER

Demonstrace za 
legalizaci konopí
Každoroční happening za legalizaci ma-
rihuany Million Marihuana March, který 
již třináct let pořádá občanské sdružení 
Legalizace.cz má stále více příznivců. 
Zatímco první ročníky navštěvovalo ně-
kolik set lidí, letošní akce se zúčastnilo 
zhruba 12 tisíc demonstrantů. Václav-
ské náměstí se tak při pochodu na Paru-
kářku zcela zaplnilo. Podle organizátorů 
jde o pouhou špičku ledovce vzrůstají-
cího protestu proti pokračující prohi-

bici konopí. Je ale zřejmé, že lidí, kteří 
s myšlenkou legalizace konopí sympa-
tizují, je mnohonásobně více. Dokazuje 
to i loňský průzkum společnosti SANEP, 
ve kterém se k legalizaci nebo alespoň 
netrestání drobných pěstitelů a uživate-
lů konopí kladně vyjádřilo téměř 50 % 
dotázaných.

ROBERT VEVERKA, LEGALIZACE.CZ

Armáda spásy nasadila 
unikátní zbraň
Běžecká štafeta Armády spásy poko-
řila pražskou maratonskou trať v čase 
4.09.30. „Čas chceme pro příště stla-
čit pod čtyři hodiny,“ říká s úsměvem 
ředitel pro rozvoj fundraisingu Armá-
dy spásy Jakub Vopelák. „Více jsme 
se však soustředili na získání podpory 
veřejnosti v boji se sociální izolací se-
niorů. Ti si sami pro oběd »nedoběh-
nou«.“ 

Během závodu rozdávali dobrovol-
níci tácky s „digitálním buřtem“, který 
symbolizuje spojení jídla se snadným 
zasláním pomoci formou DMS. Na-
prosto unikátní je i nasazení novinky 
na českém trhu marketingové komu-
nikace, služby sms-2-email. Po zaslá-
ní textu BURTmezeraVASE.EMAILO-
VA@ADRESA.CZ běžnou smskou na 
číslo 608 95 22 59 obdrží zájemce 
podrobné informace o celé kampani 
do své emailové schránky. Tato služba 
byla využita vůbec poprvé v rámci ne-
ziskového sektoru v ČR. Službu nezišt-
ně poskytla SpotřebitelskáSoutěž.cz. 

PAVLA VOPELÁKOVÁ, ARMÁDA SPÁSY

Pochod proti hladu
V neděli 6. června v 10.00 se v Praze 
již posedmé uskuteční celosvětový 
Pochod proti hladu (End hunger: Walk 
the World). Ve stejnou hodinu se lidé ve 
všech časových pásmech planety vydají 
na 5 km dlouhý pochod a symbolicky 
tak obejdou celou zeměkouli, aby tím 
pomohli upozornit na celosvětový 
problém hladu a získat prostředky na boj 
proti dětskému hladu ve světě. Letošní 
ročník pražského pochodu pořádají 
společnosti TNT a Unilever a podpořit 
ho přijdou např. Lejla Abassová, Lucie 
Váchová či YEMI.

„Na následky hladu umírá ve světě 
každých 6 vteřin jedno dítě. Hlad ve 
světě je tedy stále největší hrozbou 
života a přitom již za 1200 Kč lze 
v zemích Afriky zajistit potraviny 
a školné pro jedno dítě na celý rok,“ říká 
Miloš Malaník, generální ředitel TNT 
Express. Cílem je získat prostředky pro 
zajištění jídla školákům v rozvojových 
zemích.

MICHAELA KLOUDOVÁ, AMI
COMMUNICATIONS

Červenobílé dny 
pomohou hluchoslepým
Už poosmé mohla veřejnost podpořit 
hluchoslepé spoluobčany během celo-
národní veřejné sbírky Červenobílé dny. 
Letos se do sbírkové akce, kterou tra-
dičně pořádá o.s. LORM – Společnost 
pro hluchoslepé, zapojilo 323 dvojic 
studentů ve 37 městech České repub-
liky. Prodejem červenobílých náramků 

přátelství vybrali dobrovolníci celkem 
430 439 korun. 

Roční dotace sotva stačí pokrýt 
70 % nákladů na tyto služby, výtěžek 
ze sbírky je tedy nepostradatelný. Výtě-
žek bude použit na dofinancování prů-
vodcovských a tlumočnických služeb, 
výuky komunikace, prostorové orien-
tace a samostatného pohybu s červe-
nobílou holí a dalších dovedností, které 
hluchoslepým lidem pomáhají v každo-
denním běžném životě.

MGR. PETRA ZIMERMANOVÁ, ŘEDITELKA O.S. 
LORM

Projekt SOS rodina
Dvě úzce spolupracující střediska - Cen-
trum podpory rodiny v Rokycanech 
a Centrum SOS Archa v Plzni – vytvo-
řila projekt s příhodným názvem SOS 
Rodina. Pro ohrožené rodiny s dětmi 
jsou zajištěna ambulantní místa v Plzni 
a Rokycanech a působí zde terénní pra-
covníci, dostupní pro široké území Ro-
kycanska a Plzeňska. 

„Dle informace Plzeňského kraje 
žije na zdejším území 230 členů ohro-
žených rodin starších 15 let, kteří po-
moc nutně potřebují,“ říká Bc. Petr 
Neumann, ředitel střediska DČCE v Ro-
kycanech. „Z našich statistických údajů 
vyplývá, že se v úhrnu jedná minimálně 
o 110 takových rodin. Ty mají většinou 
kumulované problémy a jejich podpora 
trvá v řádu jednoho a více let. Některé 
rodiny dokonce bez naší trvalé pomoci 
nejsou schopny fungovat ani na té nej-
základnější úrovni.“

VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE

mailto:BURTmezeraVASE.EMAILO-VA@ADRESA.CZ
mailto:BURTmezeraVASE.EMAILO-VA@ADRESA.CZ
mailto:BURTmezeraVASE.EMAILO-VA@ADRESA.CZ
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Kde jste v neziskovém sektoru působil?
Na počátku mé profesní kariéry stála sociální práce. 
Několik let jsem pracoval v Dětském krizovém centru 
pro týrané a zneužívané děti v Praze 4, v Zápolí, kde 
jsem nejprve začínal na Lince důvěry a několik posled-
ních let jsem pak působil na pozici člověka starajícího 
se o PR tohoto občanského sdružení. Před více než 
pěti lety jsem nastoupil do marketingu České televize 
jako projektový manažer s tím, že budu mít na starosti 
hlavně neziskový projekt, který Česká televize organi-
zuje spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti, a to 
je Pomozte dětem. Šlo o moje první setkání s televizí 
a nyní jsem již třetím rokem na pozici vedoucího mar-
ketingu a komunikace. 

Lze získané zkušenosti z neziskového sektoru 
uplatnit i v České televizi?
Možná informacemi, zkušenostmi z psychologie nebo 
z práva, která jsem také musel v rámci studia absolvo-
vat... Kromě projektu Pomozte dětem jsem se zabý-
val například i organizováním různých eventů. Dnes 

se mnou pracuje 10 lidí - projektoví manažeři a ma-
nažerky, kteří se starají o promo pořadů a projektů 
ČT. Do týmu patří také kolegyně, jež má na starosti 
projekt Pomozte dětem, a dvě kolegyně, zabývající se 
podporou ČT neziskovým organizacím. Moje součas-
ná pozice spočívá spíše v organizační činnosti a zajiš-
tění pracovních podmínek pro mé kolegy. V tabulkách 
a počtech už tolik kreativity není.

Jakým způsobem Česká televize neziskovky 
podporuje?
Jednou ze základních forem systematické podpory 
neziskového sektoru a neziskových kulturních akti-
vit ve vysílání České televize je poskytování prostoru 
pro vysílání nekomerčních kampaní. Na webových 
stránkách České televize www.ceskatelevize.cz/
ct/partneri a www.ceskatelevize.cz/ct/vysi-
lani jsou celoročně k dispozici formuláře a je možné 
si požádat, v případě kulturního projektu, o mediál-
ní partnerství, či o vysílání osvětového či sbírkového 
spotu v případě charitativní akce. Žádosti o poskyt-

nutí prostoru pro odvysílání osvětového sdělení či 
sbírkového spotu pro nás hodnotí externí Konzultač-
ní skupina složená z odborníků, mezi nimiž je zástup-
ce neziskového sektoru, ministerstva, magistrátu, ale 
jsou v ní také lidé různých oborů - lékař, psycholog 
nebo psychiatr. Ti se jednou za čtvrt roku scházejí 
a žádosti konzultují. Na základě jejich doporučení se 
potom vedení ČT rozhoduje, zda-li projekt do vysílá-
ní zařadí. Kulturní projekty schvaluje vedení České te-
levize na základě svého rozhodnutí jednou za měsíc. 
U nás v marketingu se žádosti shromažďují, zpraco-
vávají a připravují podklady ať už pro vedení ČT, nebo 
pro Konzultační skupinu.

V čem podpora konkrétně spočívá?
Ze self promotion časů, které televize běžně využívá 
k propagaci vlastních pořadů, poskytneme prostor 
a věnujeme ho 30vteřinových spotům neziskových 
organizací, jejichž žádosti byly schváleny a za které by  
jinak musely velmi draze zaplatit. V loňském roce ČT 
odvysílala víc než pět a půl tisíce spotů, což znamená 

Nepodceňujte 
mediální partnerství

Vedoucí marketingu a komunikace České televize Mgr. Tomáš Přenosil 
vystudoval sociální práci na Filosofické fakultě Karlovy univerzity, několik 
let působil v neziskovém sektoru a nyní všechny svoje zkušenosti uplatňuje 
ve veřejnoprávním médiu.

http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ct/vysi-lanijsou
http://www.ceskatelevize.cz/ct/vysi-lanijsou
http://www.ceskatelevize.cz/ct/vysi-lanijsou
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asi 45 a půl hodiny. Takto můžeme podpořit 60 - 70 
organizací ročně. Přednost dáváme charitativním pro-
jektům, ale i mezi kulturními podporujeme například 
taneční, divadelní i hudební festivaly. Čas poskytuje-
me kvalitním projektům, které mohou oslovit našeho 
cílového diváka. Nebráníme se ani alternativním zále-
žitostem, podporujeme třeba divadelní festival 4+4 
dny v pohybu, Mezipatra, Khamoro a na druhé straně 
jsme mediálními partnery takových akcí, jako je Praž-
ské jaro nebo Smetanova Litomyšl. Vnímáme to jako 
službu veřejnosti.

Vy ale neziskovkám spoty nenatáčíte...
Spot si musí dodat už vyrobený a my jim poskytuje-
me prostor pro odvysílání. Na webových stránkách 
máme velmi podrobně zpracované podmínky. Zájem-
ci se tam třeba dočtou, že je zapotřebí poslat žádost 
minimálně s půl ročním předstihem, že vyžadujeme 
popsaný projekt a mediaplán – doprovodné kampa-
ně v tisku apod. Samotná kampaň v televizi bez další 
podpory nemá tak velký zásah. Spoty to určitě neza-

chrání. Dále vyžadujeme rozpočet projektu, a pokud 
se jedná třeba u charity o spoty na sbírky, tak ty po-
suzujeme ještě přísněji – chceme povolení ke sbírce 
a vyúčtování minulého ročníku. 

U kulturních akcí jsme schopni odprezentovat or-
ganizacím i jejich partnery a sponzory. U charitativ-
ních projektů to bohužel není možné. Vím z vlastních 
zkušeností, že jsou sponzoři důležití, ale klademe dů-
raz na sdělení, na obsah spotu a vždycky vyžadujeme, 
aby v něm bylo uvedeno spojení pro přímou reakci di-
váka. Musí být vidět, čím se organizace zabývá, kde 
může divák získat další informace a jak může pomoci. 
Nepodporujeme imageová sdělení třeba o tom, že ně-
jaká organizace slaví 5 let své existence.

Co myslíte, že neziskovky dělají špatně, pokud 
žádost nepodpoříte?
Já si myslím, že se dost často bojí žádost podat. Mož-
ná se domnívají, že nejsou natolik velké, aby mohly 
uspět. Samozřejmě musí investovat do vyrobení spo-
tu, ale většina z nich ho vyrábí částečně sponzorsky 
ve spolupráci s nějakou reklamní agenturou. A chy-
by? Někdo podá žádost špatně, ale pro nějaké tech-
nické závady nebo obsahovou nedokonalost ji určitě 
okamžitě nesmeteme. Pokud to jenom trochu lze 
a dostaneme ji včas, požádáme o doplnění.

Jak se mají neziskové organizace prezentovat, 
aby zaujaly?
Česká televize do obsahu nebo do kreativního ztvár-
nění spotů nezasahuje. Zasahujeme pouze v případě, 
že spot nevyhovuje technickým kritériím pro odvysílá-
ní. Jestliže je problematika zajímavá a myšlenka nos-
ná a jsou třeba nějaké nejasnosti v kresleném scénáři, 
doporučíme uchazeči, jaká informace by se měla ob-
jevit. Ale do uměleckého ztvárnění nemluvíme. Někdy 
Konzultační skupina doporučí, aby se ubralo na krea-
tivitě a vrátil se hlavní smysl sdělení. Spot může být 
vyvedený, ale obsah uniká. Často se stává, že si nezis-

kovka z vděčnosti za pomoc neumí na reklamní agen-
turu dupnout. Vždy je dobré, aby si na PR vyčlenila 
jednoho člověka. Pokud to dělá výkonný ředitel, nebo 
někdo, kdo má vedle toho ještě na starosti třeba péči 
o klienty, pak se PR nemůže plně věnovat..

Jakmile neziskovkám umožníte odvysílání 
spotu, mají v České televizi ještě nějakou 
možnost prezentace?
V případě, že se staneme mediálním partnerem nebo 
vysíláme osvětové spoty, snažíme se poskytnout orga-
nizacím kontakty na konkrétní dramaturgy a šéfredak-
tory vybraných pořadů ČT. Naše kolegy samozřejmě 
informujeme o tom, že jsme partnery projektu. Není 
však například možné na zakázku odvysílat nějakou 
reportáž ve zpravodajství o tom, že se někde uskuteč-
ní třeba sbírková akce. Snažíme se velmi striktně od-
dělovat mediální partnerství od zpravodajství. 

Co funguje a co nefunguje? 
Vše potřebné najdou neziskovky na webových strán-

kách a v našem archivu. Česká televize 
musí projekty profiltrovat, stanovit prio-
rity... Mezi tím, co podporujeme, nejsou 
například jednodenní akce, charitativní 
a benefiční koncerty. Nejsme mediálními 
partnery soutěží a různých anket. Hned 
na začátku jsme si definovali, co chceme 
podporovat. Poskytujeme prostor pro od-
vysílání osvětového sdělení s tématem 
dětí, dospělých, zdravotně či mentálně 
handicapovaných, snažíme se podporo-
vat především projekty, které mají působ-
nost v naší republice, ale nebráníme se ani 
rozvojovým projektům. Podpořili jsme tře-
ba projekt Postavte školu v Africe organi-
zace Člověk v tísni, či projekt Lékařů bez 
hranic.

Člověk v tísni je organizace České televize?
Člověka v tísni jsme skutečně spoluzakládali, ale před 
nějakou dobou došlo k osamostatnění a musí předklá-
dat žádosti jako všichni ostatní.

Může mít mediální partnerství souvislost třeba 
s Rokem dítěte, které letos Česká televize 
vyhlásila?
Před několika roky se ČT rozhodla, že každý kalendář-
ní rok nebo jeho část bude mít svůj leitmotiv. Začínali 
jsme v loňském roce Roky svobody, protože se slavi-
lo 20. výročí od sametové revoluce, rok před tím to 
byly osudové osmičky, únor 1948 a výročí srpnových 
událostí roku 1968. A v letošním roce byl ustanoven 
Rok dítěte, kdy se větší pozornost ve vysílání věnuje 
dětem a dětskému divákovi. S tím je propojena i tele-
vizní kampaň, prezentace jednotlivých akcí, při nichž 
je třeba Česká televize mediálním partnerem. Jistou 
váhu to má i při posuzování žádostí. 

Jak mají neziskovky dělat PR?
V době, kdy jsem působil v neziskových organizacích, 
absolvoval jsem několik kurzů, které tehdy pořádala 
nadace VIA a další a na všech zaznělo vždy to samé. 
Jde o individuální kontakty a práci s jednotlivými no-
vináři. Nemyslím tím úplatky v podobě různých dáreč-
ků, ale nabízení témat. Vědět, co by se mohlo komu 
hodit do jeho časopisu nebo novin. Ne všichni potře-
bují kauzy. Řada neziskovek říká, že neobětují svého 
klienta, aby lidé viděli jeho neštěstí. Na druhou stra-
nu příběh je ale někdy důležitý a nosný. Mnohdy však 
stačí jen téma. Novinářům musíme být rovnocennými 
partnery, schopnými odpovědět jim na jejich otázky. 
Oni nejsou vaši protivníci, ale můžete je využít pro ší-
ření informací. Proto je dobré mít vyčleněného člově-
ka na PR, který zná prostředí neziskovky a může aktu-
álně reagovat na potřeby novinářů. I novinář má své 
deadliny.

Pokud se o mně ví, jsem životaschopnější...
Což si ty neziskovky velmi těžko připouští. Jak jiné to 
je, když se snažíte získat nějaké finanční prostředky, 
jste u někoho, kdo ve firmě rozhoduje o penězích, 
a najednou slyšíte: „Vás znám, o vás jsem už něco 
četl.“

Teď ještě, jakým způsobem se prezentovat?
Mezi tím, co chci a mohu, a tím, co už nechci, je velmi 
tenká hranice. Každá neziskovka by si měla nastavit 
svá etická pravidla a možnosti.

Mrzí mně, že lidé dávají často příspěvky pouze 
velkým organizacím, a to jenom proto, že 
jsou prověřené. A ty malé, i kdyby se sebevíc 
snažily, nemají šanci. V čem je ten problém?

Mediální pozornost nebo spojení s nějakou vý-
znamnou osobností určitě přispívá k tomu, že se orga-
nizace v souhrnu jeví jako důvěryhodnější. Myslím si, 
že lidé raději přispívají někomu, od koho mají zpětnou 
vazbu a vědí tak, co se s penězi stalo ... nebo, kde si 
organizaci mohou spojit s nějakou osobností. Říkají si 
třeba: „Přece by pan Svěrák ty peníze někde nepro-
šustroval.“ Rozumím tomu a naprosto to chápu.

Jak se mají ale prosadit ti malí?
Ať si k nám podají žádost. Není to totiž tak, že by Čes-
ká televize podporovala jenom velké a prověřené orga-
nizace. Pro nás není rozhodující, zda se jedná o Konto 
Bariéry, nebo jestli je to organizace, která má za sebou 
teprve tři roky působení. Mezi našimi podmínkami je, 
aby byla založená minimálně dva roky a byla funkční. 
Myslíme si, že neziskové organizaci může určitý punc 
prověřenosti dát právě vysílání v České televizi. Mezi 
diváky můžeme působit jako určitý arbitr.

Jaký je váš názor na sbírky na ulici?
Na ulici nás zastavují různé organizace s tolika žádost-
mi, že je velmi těžké získat zpětnou vazbu, kam ty pe-
níze jdou. Chápu také, že jsou lidé nedůvěřiví. Sám 
mám velké problémy, komu a jestli dát na ulici peníze. 
Vlastně je nedávám. Po šestiletém působení v nezis-
kovém sektoru mám vytipované organizace, kterým 
přispěji, ale raději bankovním převodem. Pokud někdy 
výjimečně přispěji na ulici, jedná se o momentální im-
puls. Raději si ale organizace prověřuji. Myslím si, že 
máme k dispozici instituce, jako třeba Neziskovky.cz, 
kde člověk může získat informace o neziskových or-
ganizacích a udělat si o nich obrázek. Abych ale ne-
strašil, ty dvacetikoruny z kasiček většinou končí na 
správném místě. 

Těm slušným a poctivým kazí reputaci občasní 
podvodníci...
Tak to bohužel je.

Myslíte si, že jsou v médiích dostatečně 
prezentováni ti, kteří se snaží pomáhat 
potřebným a mají sociální cítění?
Nevím, jestli to není už takové mediální klišé, že dob-
ro čtenáře a diváky nezajímá. O dobrých věcech se 
moc nepíše, pouze v případě, že za nimi stojí nějaká 
mediálně známá osobnost. Trochu filozofická úvaha, 
kde začít se změnou. Jestli se po tom mají začít čte-
náři, posluchači a diváci ptát, nebo se jim to má začít 
nabízet.

Já bych sázela na poptávku, ale ta asi není.
Česká televize nabízí svým divákům i to dobré. Vět-
ší sledovanost si tím nezajistí, ale to není jejím hlav-
ním posláním. Veřejnoprávní instituce, jakými jsou 
Česká televize a Český rozhlas, musí informovat 
i o věcech, které ostatní televizní stanice nezajímají. 
A možná by se tak měli začít chovat i ve vydavatel-
stvích tištěných médií. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ANDREA FILIČKOVÁ
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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.

Představujeme 
partnera klubu a jeho služby
TC Business School

Sleva 45 % pro členy Klubu Ne-
ziskovky.cz z ceny kurzu. Více 
na www.tcbs.cz/neziskovky

Dalo by se říci, že každá organizace 
řeší z pohledu managementu v pod-
statě totožné problémy bez ohledu 
na obor či sektor, ve kterém působí. 
Důvodem je samotný charakter ma-
nagementu, protože ten je o lidech, 
o tom jak spolu dokáží spolupraco-
vat, jak se staví k úkolům či k práci 
jako takové.

Vždyť přeci každý manažer se po-
týká s problémy typu: zda podřízení, 
kolegové (i nadřízení) přebírají od-
povědnost za práci, jak se jednodu-

še domluvit a sdílet potřebné infor-
mace s ostatními, jak zajistit včasné 
dotahování projektů… Pokud něco 
z výše uvedeného pokulhává, vede 
to k tomu, že ve finále organizace 
nedosahuje očekávaných výsledků. 

Samotný management může 
na první pohled působit jako „čer-
ná skříňka“ plná nesrozumitelných 
slov. Skutečný význam manage-
mentu je ale jednoduchý - je to prá-
ce s lidmi a je jedno, v jakém oboru 
působíte, co vyrábíte, komu pomá-
háte… zjednodušeně by se dalo říci, 
že schopnost manažera tkví v jeho 
schopnosti jednat s lidmi. A když je 
to takto jednoduché, tak s tím už se 
přeci dá něco dělat, ne?

Třeba vhodným rozvojem inter-
personálních dovedností – od na-
slouchání přes dávání a přijímaní 
zpětné vazby, kladení vhodných 
otevřených otázek až po delegová-
ní. Dalším krokem může být mana-
žerovo povědomí o tom, jak funguje 
organizace jako celek. Když napří-
klad udělá určitou provozní změnu 
v organizaci, jaký to bude mít do-
pad na lidi (řízení lidských zdrojů, 
kulturu firmy) a potažmo na zákaz-
níky či klienty (marketing).

To, o co nám jde, je zlepšit ma-
nažerské prostředí a všeobecné po-
vědomí o tom, co je management. 
Dále chceme pomoci usnadnit ma-

nažerům práci - aby jim to lépe šlo. 
Neznamená to ale, že rozdáváme 
návody, jak zaručeně organizaci na-
stavit a vyladit. Našim cílem je nau-
čit zájemce dívat se na své problémy 
z různých úhlů a nacházet rozličné 
způsoby řešení tak, aby byli schopni 
uřídit jakoukoliv změnu v organizaci 
dnes, ale i v budoucnu.

Klademe důraz i na složení sku-
piny z hlediska jednotlivých oborů 
tak, aby kurz byl co nejrůznorodější. 
I pro lidi z komerční sféry je přínos-
né a inspirující slyšet, jak jsou určité 
problémy řešeny v neziskovém sek-
toru a naopak. Z vlastní zkušenos-
ti můžeme říct, že pokud se sejde 
více lidí z odlišných oborů, tím je 
kurz cennější a posluchači si z něho 

odnášejí daleko více informací. Stu-
denti jsou velmi často překvapeni, 
kolik principů z neziskových firem 
lze uplatnit pro business a naopak. 
Zjišťují tak, že i když každý typ orga-
nizace má svoje specifika, manage-
ment je jen jeden – ten, který vám 
pomůže lépe „dosáhnout výsledků 
pomocí jiných lidí“.

O firmě:
Firma Management TC posky-
tuje studium MBA formou Acti-
on learning, a to pod značkou TC 
Business School. Je to česká nezá-
vislá poradenská a vzdělávací spo-
lečnost, která vznikla v roce 1992. 
Jejím cílem je zlepšovat manage-
ment, organizaci a komunikaci fi-
rem. Od roku 1997 provozuje ve 
spolupráci s Business School Ne-
derland studium MBA. Více infor-
mací naleznete na www.tcbs.cz.

Kontakt:
Management TC, s.r.o.
Na Zátorce 4
160 00 Praha 6
tel.: 242 487 921
fax: 257 533 254
e-mail: info@tcbs.cz, www.tcbs.cz

Manažer příspěvkovéa neziskové organizace
Otevíráme pro Vás nový rekvalifi kační kurz 
Rozsah kurzu: 120 hodin

PROGRAM KURZU

•  Úvod do teorie managementu

(2 dny)

•  Právní minimum manažera

•  Strategické řízení organizace NNO (1den)

•  Marketing organizace 

a PR - vztahy s veřejností (1den)

•  Personální management 

a řízení lidských zdrojů (2 dny)

•  Finanční řízení NNO (2 dny)

•  Projektové řízení a úloha projektů 

v činnosti NNO (1 den)

•  Studie proveditelnosti (2 dny)

•  Efektivní manažerská komunikace 

a vedení lidí (2 dny)

•  Efektivní rozhodování 

a řízení změn (2 dny)

• Stress management (1 den)

•  Závěrečný workshop (2 dny)

Účastnický poplatek činí 24 600 Kč. Cena kurzu zahrnuje 

120výukových hodin, pracovní materiály a občerstvení. 

Uzávěrka kurzu je 17.9. 2010

Podrobnosti o rekvalifi kačních kurzech včetně programu jednotlivých termínů  
a závazné přihlášky jsou k dispozici na www.neziskovky.cz v sekci 
vzdělávání – rekvalifi kace.
Závaznou přihlášku odešlete na adresu 
vzdelavani@neziskovky.cz 

Neziskovky.cz, o.p.s., tel.: 224 239 876, mobil: 603 502 648
e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, www.neziskovky.cz

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.tcbs.cz/neziskovky
http://www.tcbs.cz
mailto:info@tcbs.cz
http://www.tcbs.cz
http://www.neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
mailto:vzdelavani@neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz


10 SVĚT NEZISKOVEK 6 / 2010

V rozhodnutí založit při Ekologickém 
právním servisu (EPS) dětský koutek 
se od počátku snoubily dva faktory. Z 
našich kolegů se postupně stávali ot-
cové a v nedávné době odešlo několik 
našich kolegyň na mateřskou dovole-
nou. A protože to jsou dámy aktivní, po 
čase si mezi „plínama“ začaly připadat 
intelektuálně nevytížené. Jejich chuť 
podílet se dál na chodu organizace 
a pomáhat v rámci jejich možností jsme 
samozřejmě uvítali a snažili se jim vyjít 
vstříc a zároveň si z pohledu zaměstna-
vatele uvědomovali, že tím získáváme 
i jako organizace. 

Bylo zřejmé, že podobná situace na-
stává také v jiných neziskovkách, ale 
i v soukromých firmách, kde na jedné 
straně je chuť rodičů na rodičovských 
dovolených zůstat v obraze, pomoci 
a nezakrnět, na straně druhé výhody 
pro firmu. A bylo také zřejmé, že alter-
nativní formy zaměstnávání, které by 
přinesly výhody oběma stranám, ne-
jsou dostatečně prozkoumané a meto-
dicky popsané. A tak jsme se rozhod-
li tuto cestu dalším neziskovkám, ale 
i malým nebo středním firmám prošla-
pat. 

Tak se zrodil nápad napsat a podat 
projekt Slaďování rodinného a pracov-
ního života zaměstnanců neziskových 

organizací na zřízení dětského koutku 
v centru Brna, pracovny pro rodiče a 
vypracování metodiky. Jde o dvouletý 
projekt EPS a Ligy lidských práv, který 
běží od září 2009 do srpna 2011. Pro-
středky nám poskytl Evropský sociální 
fond prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Náš cíl je reflektovat a pomoci řešit 
současnou situaci ve společnosti, kdy 
zaměstnanci často končí s výkonem 

své práce s příchodem rodiny, jeli-
kož jim jejich zaměstnavatelé často 
ne úmyslně neumějí nabídnout po-
třebné formy práce, které by umož-
nily sladění rodinných a pracovních 
povinností. Zaměstnavatelé tak při-
cházejí o kvalitní zaměstnance, které 
nahrazují novými často nezkušenými 
lidmi, do jejichž profesního růstu musí 
znovu a znovu investovat. Umožnění 
tohoto sladění, nebo aspoň částečné-
ho, bude představovat profit jak pro 
samotné zaměstnance, tak zejména 
pro zaměstnavatele, kdy v důsledku 
tohoto systému ušetří své náklady 

na hledání a zapracování nových lidí 
a z řad rodičů získají věrné spolupra-
covníky. Jak se totiž stále častěji uka-
zuje, velká část rodičů odcházejících 
na mateřskou dovolenou má velmi 
brzy (většinou tak od 1 roku dítěte) zá-
jem se znovu zapojit do aktivit organi-
zace a být užitečná/ý. A právě organi-
zace, která je na tento fakt připravená 
a dokáže jej pozitivně zhodnotit, na 
celé věci profituje.

Dětský koutek EPSík a Pracovna 
pro rodiče
V dubnu tohoto roku jsme v centru Brna 
zahájili provoz dětského koutku EPSík 
s bezplatným hlídáním dětí rodičů z ne-
ziskových organizací. Chceme rodičům 
- často klíčovým zaměstnancům těch-
to sdružení - umožnit, aby si v průběhu 
mateřské a následně rodičovské dovo-
lené mohli přivydělat, zůstat tzv. „v ob-
raze“, a především v kontaktu se svým 
pracovním kolektivem. 

Náš EPSík vede „teta“ Linda - nová 
zaměstnankyně na poloviční úvazek, 
která se dětem věnuje 3 hodiny denně 
v předem určeném čase, ve zbývající 
hodině vyřizuje administrativu a vše po-
třebné k chodu koutku.

Rodiče, kteří přenechají své dítě tetě 
Lindě, nemusí kvůli práci na počítači 
odcházet daleko, neboť hned ve ved-
lejší místnosti je Pracovna pro rodiče. 
Tam jsou dva počítače s internetem, 
na kterých si rodiče mohou vyřídit vše 
potřebné. Toto spojení dětského kout-
ku pro děti a pracovny pro rodiče tzv. 
v jednom považuji za velký přínos prá-
vě pro sladění pracovních povinností 
s těmi rodinnými, především však také 
pro ušetřený čas při přemisťování se 
v rámci města na pracoviště apod.

Metodika, jak sladit rodinný 
a pracovní život (praktický 
manuál pro zaměstnavatele 
i zaměstnance)
Tato metodika, kterou nyní kolegyně 
právnička na mateřské dovolené a ex-
pertka přes pracovní právo a rovné 
příležitosti žen a mužů sepisuje, bude 
publikace obsahující dvě části. První 
část se bude týkat pracovněprávní pro-
blematiky, všech možných forem a ná-
strojů vhodných pro sladění rodinného 
a pracovního života jako jsou například 
systém práce z domu, pružné pracovní 
doby, zkrácení, či sdílení úvazků včet-
ně jejich právní úpravy atd. Druhá část 
bude obsahovat praktický návod na zří-

zení dětského koutku, co vše s sebou 
toto rozhodnutí vyjít vstříc rodičům při-
náší. Součástí by měl být i finanční pře-
hled nákladů s tím spojených a také vý-
chovně vzdělávací pohled na tento typ 
péče o děti. Tato publikace bude všem 
volně k dispozici na webu přibližně od 
října 2010.

Výhody dětského koutku oproti 
standardním firemním školkám

koutek je možné zřídit za měsíc až dva • 
(plný pracovní úvazek jednoho člověka)

nízké náklady na zřízení i provoz (je • 
to velmi individuální, ale jde především 
o nájem, půl úvazek člověka, vybavení)

není třeba dodržovat velmi přísné nor-• 
my a zákony týkající se zřizování školek

není třeba, aby zaměstnanec pracu-• 
jící v koutku byl jakkoli pedagogicky či 
zdravotně kvalifikovaný

koutek nemá velké nároky na pro-• 
stor, tudíž jej lze umístit do jedné větší 
kanceláře v místě pracoviště

neomezení věku dítěte hrajícího si • 
v koutku. (V EPSíku máme omezení do 
10 let věku dítěte.)

Omezení pro dětský koutek
hlídání musí být méně než 4 hodiny • 

denně dle vyhlášky upravující provoz za-
řízení mimo školní péče (Nám se osvěd-
čily 3 hodiny denně, neboť déle děti 
stejně v uzavřené místnosti nevydrží.) 

maximální počet dětí v koutku.• 
Dle živnostenského zákona je možné 

ve firmě zřídit zařízení pro „menší“ po-
čet dětí. Není definováno, co je menší 
počet, tudíž my jsme se řídili původním 
návrhem ministra Nečase v jeho Proro-
dinném balíčku MPSV, kde byl uváděn 
pojem firemní mikroškolka. Mělo se 
jednat o zařízení, ve kterém měla být 
poskytována péče nejvýše 4 dětem do 
7 let věku.
Další informace k tomuto projektu 
a tématu naleznete na www.det-
skykoutek.eps.cz a otázky vám  
případně zodpoví autorka článku 
Mgr. Šárka Nekudová - manažerka 
projektu 

FOTO: DĚTSKÝ KOUTEK EPSÍK

Dětský koutek pro rodiče z neziskovek 
aneb Aby vaše práce bavila i vaše děti
Za posledních pár let začalo v řadách našich kolegyň a kolegů přibývat rodičů. Zjistili jsme, že zatím neexistuje 
ucelená metodika, jak by jim mohli zaměstnavatelé v nevládním sektoru vycházet vstříc. Pustili jsme se proto do 
projektu Slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců neziskových organizací, v rámci něhož jsme již 
otevřeli dětský koutek a pracujeme na vytvoření potřebné metodiky.

Dětský koutek v budově 
Filozofické fakulty UK
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze připravuje zázemí pro rodiče 
- akademiky. Rekonstrukcí bývalé te-
lefonní ústředny a šatny v hlavní bu-
dově vznikne ve druhé polovině roku 
dětský koutek. V koutku budou hrač-
ky, židle a stoly, přebalovací koutek, 
hygienické zázemí a kuchyňka. Po 
dobu realizace projektu tam bude pro 
zaměstnance fakulty zajištěno hlídá-
ní dětí externí agenturou. Ostatní zá-
jemci si budou muset zajistit hlídání 
svépomocí nebo recipročně. Kapaci-
ta koutku bude až 20 dětí. Fungovat 
bude bezbariérový přístup a parkoviš-
tě kočárků přímo před dětským kout-
kem. Projekt podpory rodičů - akade-
miků je financovaný v rámci OPPA 
z Evropského sociálního fondu a spo-
lufinancovaný Hlavním městem Pra-
hou.                                                     

(R)

http://www.det-skykoutek.eps.cz
http://www.det-skykoutek.eps.cz
http://www.det-skykoutek.eps.cz
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knihy
Jednoduché 
účetnictví k 1. 1. 2010
ING. MARIE KRBEČKOVÁ, 
JINDŘIŠKA PLESNÍKOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)

V roce 2008 nabídlo vydavatelství 
publikaci Jednoduché účetnictví po 

úpravách k 1. 1. 
2008, která je 
určena pro orga-
nizace, jako jsou 
občanská sdru-
žení (včetně od-
borových orga-
nizací), jejich 
organizační jed-
notky, které mají 

právní subjektivitu, církve a nábožen-
ské společnosti nebo církevní instituce, 
které jsou církevní právnickou osobou, 
a honební společenstva a mohou při 
zákonem stanovených podmínkách 
i nadále účtovat v jednoduchém účet-
nictví. Nyní vám nabízí její aktualizované 
a rozšířené vydání. Jedná se kromě vlast-
ního jednoduchého účetnictví zejména 
o daňové souvislosti a množství aktuali-
zovaných praktických příkladů a vzorů.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.ne-
ziskovky.cz.

Jak na „špinavé“ triky a útoky 
v komunikaci
Úspěšná argumentace ve stresu
ALBERT THIELE (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Jak úspěšně zvládat rozepře, agre-

sivní diskuse 
a pohotově ar-
gumentovat 
i ve stresových 
situacích? Jak 
se vyrovnat 
s osobními úto-
ky, výhružka-
mi a hrozivý-
mi gesty? Jak 

se bránit psychologickým trikům? 
V knize, která je evropským bestselle-
rem, se dozvíte, jak účinně reagovat na 
různé neférové útoky a „špinavé“ takti-
ky, jak rozpoznat otevřené a skryté hry, 

jak se dokázat slovně bránit, odrazit 
manipulaci a vyzařovat osobní autori-
tu. Kromě mnoha neocenitelných tipů 
a příkladů získáte také speciální rady 
pro komunikaci při vyjednáváních, dis-
kusích, kritických rozhovorech, při pre-
zentacích či vystupováních v médiích. 
Zvládání profesionální argumentace, 
slovní sebeobrany a schopnost snášet 
stres jsou důležitými předpoklady do-
sažení vlastních zájmů a pracovního 
i osobního úspěchu.

Rozvoj a vzdělávání manažerů
IVANA FOLWARCZNÁ (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Kniha se zabývá moderními metoda-
mi rozvoje a vzdělávání manažerů ve 

vyspělých ze-
mích a u nás. Je 
neocenitelnou 
příručkou pro 
všecny perso-
nalisty, mana-
žery, pracovní-
ky vzdělávacích 
agentur a stu-
denty andrago-

giky. Autorka vychází z nároků kla-
dených na současné manažery, 
specifikuje schopnosti a dovednosti 
úspěšných manažerů a pojmenovává
z toho plynoucí požadavky na rozvoj 
manažerů. Podrobně se seznámíte 
s nejvýznamnějšími moderními meto-
dami rozvoje a vzdělávání manažerů, 
kterými jsou programy seberozvoje, 
koučování, metoda 360° zpětné vazby, 
učení se akcí a neurolingvistické pro-
gramování. Důležitá součást knihy se 
zabývá vyhodno cováním efektivity jed-
notlivých metod. 
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.ne-
ziskovky.cz.

Supervize v pomáhajících 
profesích
P. HAWKINS, R. SHOHET (NAKLADATELSTVÍ 
PORTÁL)
Problematika kvality péče a vzta-
hové roviny v pomáhajících profe-
sích je stále v popředí zájmu. Před-

ní britští autoři nabízejí stručnou 
a přehlednou příručku supervize, kte-

rá je základním 
a nepostradatel-
ným nástrojem 
odborného růs-
tu a řízení pra-
covníků v oblas-
ti pomáhajících 
profesí. Ukazují, 
k čemu supervi-
ze slouží, co od 

ní může očekávat ten, kdo je supervi-
dován, a jak se stát dobrým supervizo-
rem. 
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.ne-
ziskovky.cz.

MERITUM Příspěvkové 
organizace 2010 
DANUŠE PROKŮPKOVÁ, ALENA 
MOCKOVČIAKOVÁ, ZDENĚK MORÁVEK 
(NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER ČR)

Již čtvrté vydání 
oblíbeného prů-
vodce, ve kterém 
čtenáři nalez-
nou informace 
nejen z oblasti 
práva, daní, ale 
také účetnictví 
- které jsou AK-
TUALIZOVÁNY 

dle právního stavu k 1. 1. 2010 a bu-
dou po celý rok DOPLŇOVÁNY aktua-
lizacemi dle vývoje legislativy, zejména 
výkladem, příklady nově vydávaných 
Českých účetních standardů pro vybra-
né účetní jednotky v časovém sledu, 
v jakém budou vydávány minister-
stvem financí. Sledujte www.aktua-
lizaceknih.cz!
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.ne-
ziskovky.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.
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