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Poslední šance!
Uzávěrka právě DNES!
Soutěž pro nestátní neziskové organiza-
ce, které zviditelnily veřejně prospěšný 
projekt prostřednictvím mediální kam-
paně v období od 1. září 2008.

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

Přihláška a propozice jsou stále ke staže-
ní na internetových stránkách 
www.neziskovky.cz.
Více informací poskytne Hana Prchalo-
vá, prchalova@neziskovky.cz
mobil: 725 800 242

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,
když se tak ohlížím za právě uplynulým 
měsícem, přemýšlím, co nám přinesl. 
Po tom, co jsme si jako občané zažili 
s naší politickou scénou, mě napadá 
jediné – konec září nám přinesl naději. 
Návštěva papeže Benedikta XVI. byla 
příležitostí uvědomit si, že se naše spo-
lečnost opravdu často obrací pouze 
na vědu, pokrok a ekonomické zákony 
a zanedbává duchovní rozměr našeho 
počínání. Napadlo mě, že neziskové 
organizace jsou na tom asi přece jenom 
o kousíček lépe. Sami si vzpomeňte, ko-
likrát jste seděli a snažili se vymyslet, jak 
budete jako organizace dál fungovat ve 
chvílích, kdy dochází peníze. I když jste 
měli pocity beznaděje, tak se vždycky 

ale potom stalo něco, 
co vám umožnilo pře-
žít. Někde v nitru je 
v nás ona síla, naděje, 
na kterou tak trochu 
spoléháme, že se „to“ 
přece nějak vyřeší. 
Myslím, že je to víc než 

aktuální i v těchto dnech…
Nestačí ovšem jen doufat a věřit. Je 

proto také třeba něco udělat. Říjnové 
číslo Světa neziskovek je tak trochu 
zaměřeno na zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Přináší Vám roz-
hovor s člověkem, který věří, že řešením 
není čekat, ale něco dělat a také i měnit. 
Lence Kohoutové z Nadačního fondu na 
podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením rozhodně naděje ne-
chybí. Neziskovky.cz také přispěly svoji 
troškou do mlýna k tématu zaměstná-
vání zdravotně postižených. Na straně 9 
se můžete seznámit s novým kalkuláto-
rem náhradního plnění, který je jedním 
z výsledků projektu Zaměstnej a nakup. 
A těm, kteří už třeba o naději postupně 
přichází, doporučuji pečlivě prostudovat 
a zvážit žádost o Fulbrightovo stipen-
dium pro lidi z neziskových organizací 
hned na této straně. Sám jsem to zažil 
a někdy opravdu stačí na pár měsíců 
opustit malý český rybník, aby člověk 
zase načerpal novou sílu.

Přeji Vám úspěšný říjen.

MAREK ŠEDIVÝ

ŘEDITEL NEZISKOVEK.CZ

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Lidé se zdravotním postižením...
Lenka Kohoutová založila a vede bezbariérové pracoviště 
Tolerance, založila a je předsedkyní správní rady Nadačního 
fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, ale zároveň je i členkou různých organizací 
a pracovních týmů, které se zabývají zaměstnáváním 
handicapovaných osob.

„Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením má sice krkolomný název, ale vypovídá přesně o jeho 
zaměření. Jsme fond, který se výhradně zabývá tím, že se snaží 
zdravotně postižené občany přesvědčit a umístit do pracovního 
prostředí, ať už v chráněném nebo běžném pracovním prostředí, 
říká Lenka Kohoutová. 

Klub 
Neziskovky.cz

Nabídka výhod, produktů a služeb
www.neziskovky.cz

Poslední šance!

Fulbright-Masarykovo stipendium
Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového 

sektoru v ČR pro akademický rok 2010/11.

Studijní pobyt 3-5 měsíců v USA.

Cíl: podpora rozvoje neziskového sektoru v ČR

Uzávěrka podání přihlášky: 1. prosince 2009

Formulář na adrese:
http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbright-

masarykovo-stipendium.shtml.
Podrobnosti: semancova@fulbright.cz nebo telefonicky 

na 222 729 987, linka 21.

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vy-
hlašuje pro akademický rok 2010/11 
Fulbright-Masarykovo stipendium pro zá-
stupce neziskového sektoru v ČR ke stu-
dijnímu pobytu v USA. Program ve Ful-
brightově komisi má na starosti Andrea 
Semancová, koordinátorka programu.

Jak složité je splnit podmínky pro 
udělení stipendia?
Jelikož jsou lidé z neziskového sektoru 
zvyklí psát žádosti o granty, neměla by 
je přihláška zaskočit. Navíc poskytujeme 
k jejímu vyplnění konzultace. Obsahuje 
běžné biograficné údaje, ale důležitou 
součástí je samotný projekt a doporuče-
ní. Nutné je mít již praxi v neziskovém 
sektoru a včas si začít shánět pozvá-
ní z neziskovky či univerzity v USA. Po-
drobnosti i přihlášku najdete na našich 
webových stránkách.

Jaká je nejčastější motivace lidí 
odjet na několik měsíců do USA?
Určitě je pobyt v USA inspirativní, proto-
že občanský sektor tam funguje podstat-
ně déle. Důvodem ale může být i pocit 
„vyhoření”. Jsou také oblasti, kde evrop-

ské zkušenosti zatím prostě nejsou tak 
relevantní. Příkladem může být práce 
s komunitou a policejními složkami na 
vytvoření lepších vzájemných vztahů, 
nebo zkoumání metod sběru a  pracová-
ní orální historie. Jistě bychom snadno 
nalezli i další oblasti, v nichž mají v USA 
dlouhodobější zkušenost než evropské 
země. Nikdo ze žadatelů o toto stipen-
dium zatím netvrdil, že chce americký 
model přesně přenést do české reality, 
ale většinou mluvili o cenné inspiraci 
a užitečných kontaktech.

Proč by měl někdo z neziskovky 
o stipendium požádat?
Obecně je asi každá změna prostředí 
obohacující pro další práci. Proč jet prá-
vě do USA? Působení neziskového sekto-
ru je tam po dlouhé generace důležitou 
součástí všech oblastí života a i studium 
neziskového sektoru má již tradici. Navíc 
naše stipendium plně hradí náklady na 
cestu a pobyt (a Fulbrightova komise po-
máhá s veškerou administrativou souvi-
sející s vycestováním) a umožňuje kom-
binovat akademický pobyt s praktickou 
zkušeností. MAREK ŠEDIVÝ

Za zkušenostmi do USA
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14. 10. 2009 Vnitřní účetní 
směrnice – Karel Malý
Jak už název kurzu napovídá, seznámí-
te se s náplní a sestavováním účetních 
směrnic, koloběhem a archivací dokladů 
v souvislosti s přípravou účetní uzávěr-
ky a jejím provedením. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4045.html

15. 10. 2009 Konflikty v pracovním 
týmu – sociální služby – PhDr. Ing.
Jana Sladká Ševčíková (NOVINKA)
Pro vedoucí pracovníky a manažery 
v sociálních službách je určen jedno-
denní seminář, jenž vám pomůže rozpo-
znat základní druhy konfliktů, ke kterým 
může v sociálních službách dojít, a naučí 
vás, jak je řešit. Poznáte psychologické 
charakteristiky konfliktů, jejich spouš-
těcí mechanismy a zjistíte, jak s těmito 
prvky aktivně pracovat. Zároveň se do-
zvíte mnohé o prevenci a zvládání emo-
cí. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4046.html

16. 10. 2009 Stanovy občanských 
sdružení – nejčastější chyby 
a jejich náprava - Mgr. Petr Vít 
(NOVINKA)
Účelem tréninkového workshopu je se-
známit účastníky s povinnými náleži-
tostmi stanov a s nejčastějšími chybami 
a ukázat, jak stanovy nejlépe napsat, či 
upravit a předejít tak problémům do bu-
doucna. Pokud byste měli zájem prodis-
kutovat konkrétní ustanovení, můžete jej 
zaslat předem v elektronické podobě na 
adresu vzdelavani@neziskovky.cz. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4078.html

19. 10. 2009 Efektivní 
mezigenderová komunikace 
– Mgr. Marcela Žebrakovská 
(NOVINKA)
Cílem semináře je, aby jeho účastníci 
pochopili odlišnosti komunikace a na-
učili se využívat svých silných stránek. 
Pro každého je dobré porozumět těm 
druhým, a to nejen v pracovní oblasti. 
Leckdy předpokládáme něco, co vůbec 
neexistuje... Bližší informace: http://
www.neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4090.html

21. 10. 2009 Základní metody 
fundraisingu – Mgr. Jan Horký
Díky tomuto semináři s interaktivními 
prvkami získáte základní informace k me-
todám a zdrojům financování NNO a zori-
entujete se také v tom, jakým způsobem 
a odkud je vhodné získávat prostředky 
pro činnost vaší neziskové organizace. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4147.html

22. 10. 2009 Fundraisingový plán 
aneb Základy fundraisingu – MgA. 
Irena Swiecicki
Workshop vám poskytne možnost se-
známit se s analytickými metodami sbě-
ru dat pro váš fundraisingový plán, s me-
todikou jeho tvorby a tvorby akčního 
plánu jednotlivých kroků ve fundraisingu 
na následující rok. Můžete si načrtnout 
Bostonskou matici – analýzu fundraisin-
gu ve vaší organizaci – přímo pro vás. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4049.html

23. 10. 2009 Nekonfliktní 
řešení problémů – Mgr. Zuzana 
Richterová (NOVINKA)
Víte, kdy se jedná o spor, a kdy o pro-
blém? Každý problém má své řešení, 
spor nemá žádné. Při tomto tréninko-
vém workshopu se můžete naučit od-
lišnosti sporu a problému a získat vě-
domosti o tom, jak aktivně najít jedno 
jediné správné řešení problému. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3957.html

27. 10. 2009 Úvod do problematiky 
řízení lidských zdrojů – Ing. Pavel 
Němeček
Seminář určený pro manažery NNO 
a pro členy správních rad vás zasvětí do 
problematiky řízení lidských zdrojů. Pro-
jdete některými fázemi životního cyklu 
zaměstnance, poznáte, jakým chybám 
se vyhnout při výběrovém řízení, a nau-
číte se řídit adaptační proces a výkon-
nost zaměstnance. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4050.html

2. 11. 2009 Syndrom vyhoření 
a řízení – PhDr. Jarmila Čierná
Nároky kladené na vedoucího pracov-
níka mohou vést k syndromu vyhoření. 
Je proto dobré připomenout si svoji mo-
tivaci a znát své možnosti. Porozumět 
sobě samému, předcházet vyčerpání 
a rozšířit své dovednosti. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/3949.html

5. 11. 2009 Klíčové organizační 
procesy v neziskové organizaci – 
Mgr. Petr Vrzáček
Život neziskové organizace je nutné 
vnímat systematicky. Znát nejdůleži-
tější řídící procesy: sekvenční (pláno-
vání, organizování, kontrolování aj.) 
a paralelní (analyzování, rozhodová-
ní, implementování aj.). V kurzu se se-
známíte i se současnými trendy v ří-
zení organizačního rozvoje neziskové 
organizace. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4029.html

kurzy
otevřené

Projektové fórum Kulturní krajina
Kdy: 9. 10. 2009
Kde: úřad Městské části Praha 2, nám 
Míru 20/600
Pořadatel: Pražský literární dům autorů 
německého jazyka
Pražský literární dům pořádá projektové 
fórum institucí, spolků i jednotlivců pe-
čujících o německé kulturní dědictví na 
území ČR. Účastníci mohou představit 
sebe i svou činnost, navázat kontakty, 
iniciovat další projekty a získat informa-
ce o fundraisingu a PR. Další informace: 
www.prager-literaturhaus.com.

Horko v Česku? aneb Velká výzva: 
měňme zákony, ne podnebí!
Kdy: 14. 10. 2009
Kde: Kino Boskovice, Kpt. Jaroše 15, Bo-
skovice (okr. Blansko)
Pořadatel: Ekologický institut Veronica
Součástí programu na téma globální 
změna klimatu bude např. projekce fil-
mového dokumentu Horko v Česku, be-
seda s Jiřím Koželouhem z Hnutí Duha 
a kampaň Velká výzva za prosazení čes-
kého zákona o snižování skleníkových 
exhalací. Více na www.velkavyzva.cz.

VI. mezinárodní konference 
Památková péče v občanské 
společnosti
Kdy: 16. – 18. 10. 2009
Kde: Obec Troskovice, hotel Trosky
Pořadatel: občanské sdružení Ochrana 
Klokočských skal

Setkání zástupců NNO, státní správy, sa-
mosprávy, muzeí a vysokých škol i pod-
nikatelských subjektů nad problema-
tikou ochrany přírodních a kulturních 
památek. Konferenci provází cykly před-
nášek. Více na www.rotstejn.info.

Mezinárodní festival dokumentár-
ních filmů Jihlava 2009
Kdy: 27. 10. – 1. 11. 2009
Kde: Jihlava
Pořadatel: JSAF, o.s.
Největší festival autorského dokumentu 
ve střední a východní Evropě nabízí ved-
le soutěžních sekcí retrospektivy a další 
nesoutěžní programové sekce, autorská 
čtení, divadlo, koncerty, panelové diskuse 
a dílny. Spolupořádá i největší trh s doku-
mentárními filmy a setkání dokumentaris-
tů s producenty a televizními nákupčími. 
Více na: www.dokument-festival.cz.

Konference o obnově a využívání 
venkovských far
Kdy: 10. 11. 2009
Kde: přednáškový sál ministerstva kultu-
ry v Praze
Pořadatel: Institut pro památky a kultu-
ru, o.p.s.
Druhý ročník mezioborové konference 
se věnuje venkovským farám. Na kon-
ferenci se setkají pracovníci památkové 
péče, zástupci církve a obcí, architekti, 
NNO, investoři i veřejnost. Včasná re-
gistrace: do 9. října. Program, přihláška 
a více informací: www.propamatky.cz.

kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na říjen—listopad
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4.10.2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
odbor sociálních služeb a sociálního začleňování
Dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 pro posky-
tovatele sociálních služeb
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2590
Kontakt: dotace-soc.sluzby@mpsv.cz;
Adresa: Podskalská 19, 128 01 Praha 2

15.10.2009 Nadace Landek
Výběrové řízení Nadace Landek
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1020
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Přepiora
Kontakt: nadace.landek@okd.cz; 596 262 228; 
604 168 008
Adresa: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava

15.10.2009 Nadace Dobré dílo sester sv. Karla 
Boromejského
PODPORA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI SOCIÁLNĚ-
ZDRAVOTNÍCH NNO NA EVROPSKÝCH PROJEK-
TECH
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2577
Kontakt: 257 530 436; 257 530 323 (tel/fax);
nadace@omadeg.cz ; dobredilo@boromejky.cz
Adresa: Malostranské nám. 26, 118 00 Praha 1

23.10.2009 Jihočeská Silva Nortica
Fond malých projektů
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2279
Kontaktní osoba: Jana Adamcová
Kontakt: 384 385 359 (tel/fax); 602 610 270;
jana.adamcova@silvanortica.com; 
info@silvanortica.com
Adresa: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec

31.10.2009 Robert Bosch Stiftung GmbH
Výběrové řízení programu Carl Friedrich Goerdeler-
Kolleg Nadace Roberta Bosche
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2327
Kontaktní osoba: Markus Lux
Kontakt: markus.lux@bosch-stiftung.de; 
+49 (0) 711/460 84-39
(tel.); +49 (0) 711/460 84-158 (fax);
Adresa: Heidehofstraße 31, 701 84 Stuttgart, Spol-
ková republika Německo

31.10.2009 Ministerstvo zdravotnictví ČR
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdra-
votním postižením pro rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2618
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Kolářová
Kontakt: 224 972 198; barbora.kolarova@mzcr.cz

Adresa: Odbor zdravotně sociálních p., Palackého 
náměstí 4, 128 01 Praha 2

31.10.2009 Nadační fond Českého rozhlasu
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadač-
ních příspěvků ze sbírky Světluška
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2624
Kontaktní osoba: Jiřina Nachtmannová
Kontakt: jirina.nachtmannova@rozhlas.cz; 
221 551 214; 739 679 576; www.svetluska.net
Adresa: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

3.11.2009 Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva
Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdruže-
ní zdravotně postižených 2010
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2616
Kontaktní osoba: Lenka Bergmannová
Kontakt: bergmannova.lenka@vlada.cz; 
224 002 341
Adresa: nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

průběžná uzávěrka Ministerstvo pro místní roz-
voj, Odbor řízení operačních programů
IOP, NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE, 
5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH 
SÍDLIŠTÍCH
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2611
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Šimčíková
Kontakt: simale@mmr.cz; +420 224 861 235
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

průběžná uzávěrka Nadace pro rozvoj vzdělání
Hudební nástroje pro hendikepované děti
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2582
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_
prog=2571
Kontakt: +41 44 267 71 71; +41 44 267 71 06 
(fax); info@prohelvetia.ch
Adresa: Hirschengraben 22, CH-8024 Zürich

průběžná uzávěrka Nadační fond Via Vitae
Fond „35 dní“
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2515
Kontaktní osoba: Markéta Kubáňová
Kontakt: nfvv@vitaova.cz; 596 616 399
Adresa: Nádražní 536/29, 702 00 Ostrava

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

slov
níček

Náhradní plnění
Náhradní plnění je alterna-
tivní způsob, jak může za-
městnavatel s více než 25 

zaměstnanci v pracovním poměru splnit 
tzv. povinný podíl zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením (OZP). Ukládá to 
zákon o zaměstnanosti a jeho provádě-
cí předpisy. Povinný podíl je v současné 
době 4 %. Osoby s těžším zdravotním 
postižením je započítávají třikrát.

Náhradní plnění lze uskutečnit 
těmito způsoby:

odebíráním výrobků nebo služeb od • 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více 
než 50 % OZP

odebíráním výrobků chráněných • 
pracovních dílen provozovaných ob-

čanským sdružením, registrovanou 
církví, nebo obecně prospěšnou spo-
lečností, nebo zadávání zakázek těmto 
subjektům

odebíráním výrobků nebo služeb od • 
OZP, které jsou osobami samostatně vý-
dělečně činnými a nezaměstnávají žád-
né zaměstnance, nebo zadáváním zaká-
zek těmto osobám. 

Hodnota náhradního plnění, která za-
městnavateli v očích zákona „nahradí“ 
zaměstnání jednoho zaměstnance se 
ZP, činí sedminásobek průměrné mě-
síční mzdy v národním hospodářství za 
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku. 
Do daného roku lze započíst pouze ná-
hradní plnění v daném roce zaplacené, 
a to v hodnotě bez DPH.

Ve dnech 1. až 31. října 2009 probí-
há v Mostě již 4. ročník prezentační 
kampaně neziskového sektoru. Měs-
to Most, organizátor kampaně, takto 
podporuje neziskový sektor, působící 
na Mostecku, a navazuje tak na pů-
vodní kampaně ICN 30 dní pro nezis-
kový sektor.

Slavnostní zahájení proběhlo 1. října 
2009 v obřadní síni Magistrátu měs-
ta Mostu a bylo doprovázené vernisá-
ží výstavy, kterou je možné zhlédnout 
v prostorách magistrátu po celý měsíc. 
Prostřednictvím fotografií, informačních 
panelů nebo přímo výrobků se každý 
dozví to nejpodstatnější o účastnících 
kampaně. Veřejnosti se představí cel-
kem 35 neziskových a příspěvkových 
organizací, jež plánují oslovit veřejnost 
také pestrou nabídkou individuálních 
akcí. Většina z nich se bude prezentovat 
v rámci Dnů otevřených dveří, mnohé 
také kulturními a sportovními programy. 

Po celý měsíc budou občané Mostu in-
formováni o nabídce služeb z řad všech 
zúčastněných neziskových organizací 
prostřednictvím velkoplošné obrazovky.

Zájemci se budou moci seznámit na-
příklad s činností Domu romské kultury 
v Mostě – Chanově, s Denním dětským 
rehabilitačním stacionářem a středis-
kem denní péče, s Krušnohorským cen-
trem pro rodinu a sociální péči, s Cent-
rem služeb pro zdravotně postižené, se 
středisky Oblastní charity, s občanským 
sdružením Most k Naději a dalšími orga-

nizacemi. Po celý říjen bude umožněn 
vstup pro veřejnost také do hospice.

V kalendáři akcí lze najít i turnaj 
v bowlingu, ve stolním hokeji, občané 
mohou navštívit výstavu prací seniorů 
a pro děti jsou přichystány Podzimní 
prázdniny ve městě.

Vyvrcholením celé kampaně bude 
přímá prezentace neziskových organi-
zací v nákupním středisku Centrál Most 
ve středu 21. října od 15.00, jejíž sou-
částí bude i doprovodný kulturní pro-
gram.

FOTO: ARCHIV MAGISTRÁTU MĚSTA MOST

Na základě žádosti o finanční podporu 
z Evropského sociálního fondu v ČR, 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, rozhodlo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí o poskytnutí 
dotace statutárnímu městu Most na 
tříletý projekt s názvem Prevence 
sociálního vyloučení v romských 
lokalitách, podpora jejich začleňování 
do společnosti.

V červnu tohoto roku byla realizace pro-
jektu zahájena v Klubu národnostních 
menšin, který se nachází v centru jed-
né z vyloučených lokalit města Mostu. 
Projekt však bude probíhat až do konce 
května roku 2012.

Terénní pracovníci jsou připraveni 
poskytovat sociální poradenství při ře-
šení náročných životních situací, před-
cházet ekonomické nestabilitě rodin 
a pomáhat jim při návratu na trh prá-
ce, či zprostředkovat poradenství klien-
tům ve spolupráci s dalšími neziskový-
mi organizacemi Mostecka. Současně 
je projekt zaměřen i na společnou čin-
nost rodičů a dětí prostřednictvím 
vzdělávacích, sportovních a výtvar-
ných aktivit.

Pomoc mohou využít také obyvate-
lé dalších mosteckých vyloučených lo-
kalit. 

FOTO: ARCHIV MAGISTRÁTU MĚSTA MOST

Říjen pro neziskovky

Nový projekt Klubu 
národnostních menšin
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po
radna
Pohledávka za 
občanským sdružením
Jsme firma s. r. o., která obchoduje se 
sportovními potřebami na florbal. V roce 
2008 jsme dodali do florbalového klubu 
zboží v hodnotě 98 000 Kč. Klub faktury 
za zboží neuhradil a na upomínky nere-
aguje. Klub má právní formu občanské 
sdružení a v jeho čele stojí představen-
stvo klubu se zvoleným předsedou. Kdo 
je odpovědný za hospodaření klubu 
a kdo v takovémto případě nese osobní 
odpovědnost za vzniklý závazek?

Odpověď:
Občanská sdružení jsou upravena záko-
nem o sdružování občanů. Je pravdou, 
že tato právní úprava je poměrně struč-
ná a na řadu otázek nepřináší konkrét-
ní odpověď. Toto je podle mého názoru 
jedna z nich.

V souladu s § 6 zákona o sdružová-
ní občanů vzniká občanské sdružení re-
gistrací. K návrhu na registraci musí být 
připojeny stanovy, které musí mimo jiné 
obsahovat orgány sdružení, způsob je-
jich ustavování, určení orgánů a funk-
cionářů oprávněných jednat jménem 
sdružení a také zásady hospodaření. Ze 
stanov by tedy mělo jednoznačně vyplý-
vat, kdo je odpovědný za hospodaření 
klubu, obecně je ale možné konstato-
vat, že se jedná právě o představenstvo 
klubu, které bude řídícím orgánem ob-
čanského sdružení. Stanovy ale mohou 
určit nějakou další osobu, která nese 
odpovědnost za hospodaření sdružení, 
např. ekonom sdružení, sekretář klubu 
atd. To už je ale na speciální úpravě kaž-
dého občanského sdružení právě v rám-
ci stanov.

Co se týká osobní odpovědnosti, 
v případě občanských sdružení je situ-
ace poněkud složitější. Jedná se o ji-
nou právní úpravu, než jaká se vztahuje 
na orgány a členy orgánů obchodních 
společností, a je proto otázkou, jestli je 
možné osobní odpovědnost vyvozovat. 
Případný spor by měl být veden přede-
vším se samotným občanským sdruže-
ním, které by pak mělo odpovědnost 

uplatňovat vůči představenstvu klubu či 
jinému odpovědnému zvolenému funk-
cionáři, který je podle stanov za tuto ob-
last odpovědný.

Spisovna
Jsme nezisková organizace, provozu-
jící domovy pro seniory. Při ukládání 
spisů do spisovny se řídíme zákonem 
č. 499/2004 Sb., kde není spisovna 
nějak zvlášť zákonem stanovená. Podle 
vyhlášky č. 646/2004 Sb. je ale nutno 
mít spisy ve spisovně označeny skar-
tačním kódem a vést o tom deník. Je to 
nutné? Naše praxe je taková, že vyřaze-
né popsané spisy se přehledně ukládají 
do 1–2 skříní, bez skartačního označe-
ní a bez zápisu do knihy, neboť přehled 
lze vzhledem k množství dokumentů zís-
kat pouhým pohledem. Po uplynutí doby 
žádáme archiv o skartaci. Je naše praxe 
v pořádku?

Odpověď:
Předpokládám, že se jedná o organiza-
ci uvedenou v § 3 odst. 2 zákona o ar-
chivnictví, to znamená, jedná se o tzv. 
soukromoprávního původce. Jak vyplý-
vá z § 63 zákona o archivnictví, tyto sub-
jekty povinnost vykonávat spisovou služ-
bu nemají. V § 63 zákona o archivnictví 
jsou vymezeni tzv. určení původci, kteří 
mají povinnost vykonávat spisovou služ-
bu a provádět výběr archiválií ve skartač-
ním řízení. Ostatní původci tyto povin-
nosti nemají. Vzhledem ke skutečnosti, 
že tato organizace mezi určené původce 
nepatří, nevztahují se na ni ani uvedené 
povinnosti a tím ani prováděcí vyhláška. 
Z tohoto důvodu se domnívám, že po-
stup uvedený v dotaze je dostačující.

Každopádně doporučuji uvedený 
postup konzultovat také s místně pří-
slušnou organizační jednotkou státní-
ho oblastního archivu (zpravidla státní 
okresní archiv). 

ING. ZDENĚK MORÁVEK, SPOLUPRACOVNÍK 
NAKLADATELSTVÍ WOLTERS KLUWER A ČASOPISU 
UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK

Za tu dobu proběhla již 
šestá hodnotící komise. 
Kolik neziskových organizací 
překlenovací pomoc získalo?
K dnešnímu dni máme k dispozici infor-
mace za období pěti hodnotících komisí, 
protože uzavírání smluv na základě roz-
hodnutí šesté komise teprve proběhne. 
Programem 3P prošly od jeho začátku 
desítky neziskových organizací, u zhru-
ba poloviny z nich pak byla žádost o pře-
klenovací úvěr schválena. Celková výše 
poskytnutých návratných nadačních 
příspěvků se pohybuje v řádech milio-
nů korun.

Dá se v této chvíli říci, jak 
hodnotíte neziskové organizace 
jako úvěrové klienty?
Jelikož program 3P běží zatím poměrně 
krátkou dobu, je na celkové hodnocení 
ještě brzy. Jak ale ukázaly naše první 
zkušenosti, neziskové organizace se na 
nás nejčastěji obracely s žádostí o po-
moc s předfinancováním dotací svých 
projektů. Z toho vyplývá, že ve většině 
případů přistupují k plánování svých 
příjmů a výdajů velice obezřetně. Proto 
hodnotíme spolupráci pro obě strany 
jako velice přínosnou.

Jak lehké nebo těžké bylo prosa-
dit program 3P interně v Poštovní 
spořitelně? A vlastně i ČSOB...
Neziskové organizace jsou pro Poštovní 
spořitelnu dlouhodobě velice důležitou 
skupinou klientů. Realizace programu 
3P pro nás proto bylo velkou prioritou 
a podle pochvalných ohlasů to mnoha 
neziskovkám velmi pomohlo. Na přípra-
vě projektu 3P se podílelo mnoho našich 
kolegů z různých bankovních útvarů a 
jim všem patří velký dík za to, že se spo-
lupráci nakonec podařilo úspěšně rozjet. 

Jaké další výhody u vás mohou 
NNO získat?
Neziskové organizace se často potýka-
jí s problémem nedostatku prostředků 
na financování svých aktivit. Proto je 
pro tyto organizace velmi důležité mi-
nimalizovat své náklady. Jednou z cest, 
jak ušetřit, je najít si banku, která doká-

že neziskovým organizacím nabídnout 
speciální produkt, který zohlední jejich 
potřebu minimálních nákladů a zároveň 
vezme v úvahu specifika vyplývající z je-
jich činnosti. 

Poštovní spořitelna proto 
neziskovkám nabízí speciální 
účet Postkonto Neziskový sektor 
a různé typy úvěrů. 
Postkonto Neziskový sektor je běžný 
účet, který neziskovým organizacím vy-
chází vstříc minimálními náklady za jeho 
vedení a správu. Nic se proto neplatí za 
zřízení účtu, trvalých příkazů a svolení 
k inkasu, bezplatné je i zasílání výpisů 
a také vydání platební karty Maxkarta. 
Vedení tohoto Postkonta je také zdarma, 
a to po celou dobu života účtu. 

Nezapomínáme ovšem ani na jednot-
livce. Znevýhodněným skupinám obča-
nů nabízíme speciální běžný účet Post-
žiro Handicap, starší klienti pak ocení 
Postžiro Senior. Oba typy běžných účtů 
zohledňují specifické potřeby těchto 
skupin. Z výhod stojí za zmínku napří-
klad vedení účtu zdarma (Postžiro Han-
dicap), neúčtování poplatku za přícho-
zí platby, vydání platební karty zdarma 
nebo možnost vzdálené obsluhy účtu 
pomocí elektronického či telefonního 
bankovnictví.

Když se řekne účet zdarma, pro 
většinu bank to znamená, 
že neúčtuje měsíční paušál za 
vedení účtu. Zpoplatňuje ale 
všechny příchozí a odchozí platby. 
Jak je to u vás? 
Odchozí platby jsou zpoplatněny i u nás 
v Poštovní spořitelně. Neziskové organi-
zace však mohou k obsluze svého běž-
ného účtu využívat zdarma elektronické 
bankovnictví, díky kterému jsou přede-
vším poplatky za platební příkazy a dal-
ší transakce zadané elektronicky mini-
mální. 

Chystáte pro neziskové 
organizace něco nového?
Neziskové organizace jsou pro nás velice 
důležitý segment, který chceme aktivně 
podporovat i v budoucnu. Naše stávající 
nabídka produktů a služeb pro nezisko-
vé organizace je na bankovním trhu na-
prosto unikátní a plánujeme zachovat ji 
pro naše klienty i do budoucna. Kromě 
toho chceme i nadále pravidelně pořá-
dat konference za účasti neziskových 
organizací v jednotlivých krajích České 
republiky na různé témata v oblastech 
jejich zájmů. I v budoucnu budeme na-
dále aktivní v sektoru neziskových orga-
nizací a budeme hledat další cesty, jak 
neziskovým organizacím pomoci.

MAREK ŠEDIVÝ

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

Poštovní spořitelna pro 
neziskové organizace
Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské 
společnosti (NROS) spustila v minulém roce program 3P pro 
neziskové organizace. Díky němu si můžete sjednat překlenovací úvěr. 
Jak program funguje po roce se ptáme Jany Šnýdrové, manažerky 
marketingu SME Poštovní spořitelny.
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Jakým způsobem plníte povinný 
podíl zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením?

Kvóta zdravotně postižených osob vychází v Met-
rostavu na zhruba 140 pracovníků. Více než dvě 

třetiny z tohoto počtu handicapovaných jsou ve spo-
lečnosti skutečně zaměstnány, např. v administrati-
vě. Za zbývající počet odebíráme náhradní plnění. 

Již několik let spolupracujeme s prověřenými fir-
mami, jež se pro nás staly strategickými partnery 
pro plnění povinného podílu. Je to mj. VDI Meta – 
výrobní družstvo invalidů nebo Fehas group s.r.o. 
Odebíráme od nich převážně materiály a služby, 
konkrétně třeba zboží z oboru požární techniky 
a  osobní ochranné pracovní pomůcky. 

A pro zajímavost – ve firemní nabídce reklamních 
předmětů se pravidelně objevují předměty vyrobené 
v chráněných dílnách, např. v CHD Fokus Sdružení 
pěstounských rodin Pohořelice, či CHD Sv. Prokop 
U červeného javoru občanského sdružení Sluneční 
zahrada Praha.

V loňském roce jsme nakoupili od poskytovatelů ná-
hradního plnění produkty za více než 15 mil. Kč, což 
je mnohem vyšší částka, než jakou nám ukládá zákon.
ING. JIŘÍ KAVAN, VEDOUCÍ ÚTVARU VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI, 
METROSTAV A.S.

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města 
Prahy (dále jen HMP – MHMP) plní povinný 4% 

podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
(dále jen OZP) na celkovém počtu zaměstnanců za-
městnavatele kombinací dvou způsobů:

cca 2/3 podílu jsou plněny přímým zaměstná-
váním OZP a zbývající 1/3 odebíráním výrobků od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % za-
městnanců, kteří jsou OZP.

Ze sortimentu nabízených výrobků jsou pro vyu-
žití HMP – MHMP odebírány téměř výhradně kance-

lářské potřeby. K úplnosti odpovědi ještě uvádíme, 
že HMP – MHMP v průběhu více než posledních 
5 let, vzhledem k výše uvedenému plnění, nemusel 
přistoupit k poslednímu možnému způsobu plnění, 
kterým je finanční odvod do státního rozpočtu.
JIŘÍ WOLF, TISKOVÝ MLUVČÍ MHMP

Charita Česká republika zaměstnává prostřednic-
tvím dvoustovky diecézních, arcidiecézních, ob-

lastních a farních Charit celkem 6500 stálých pra-
covníků. Na tento počet připadá zaměstnávání 260 
lidí se zdravotním postižením. Charita provozuje kro-
mě jiného také chráněné dílny, chráněná pracoviště, 
kde tyto osoby ve velké míře zaměstnává. Ostatní 
charitní subjekty, které neplní toto povinné procen-
to zaměstnávání lidí s postižením, odebírá od charit-
ních dílen výrobky dle výše náhradního plnění.

Ovšem chráněné dílny se potýkají s existenční-
mi problémy, je velmi obtížné pro ně získat zakázky. 
Většina těchto dílen vyrábí dekorační a upomínko-
vé předměty, např. ozdobné svíce, košíkářské zbo-
ží, dřevěné hračky, plyšové a textilní zboží, které se 
pak snaží udat u dalších odběratelů, ale stále více 
se setkáváme s realitou, že koupěschopnost těchto 
výrobků klesá, takže není možné výrobu založit jen 
na dekoračním zboží. Daleko jistějšími zakázkami je 
tzv. práce pro průmysl, jako např. výroba nebo kom-
pletace jednoduchých výroků, potisk reklamních 
předmětů, výroba kartonážních obalů apod. Nicmé-
ně i těchto zakázek ubývá, jednak s úbytkem práce 
a také s realitou, že lidé se zdravotním postižením 
nejsou schopni dosahovat výkonů a tím i termínů, 
jaké výrobní firmy po našich dílnách požadují.

Řešení, jak takovéto díly uživit, je nasnadě – zvý-
šit zájem podnikatelských firem o tzv. náhradní pl-
nění, změnou legislativy, protože dnes je pro firmu 
výhodnější zaplatit povinný odvod do státního roz-
počtu, než odebrat výrobky z chráněných dílen.
ING. MGR. OLDŘICH HAIČMAN, ŘEDITEL, DIECÉZNÍ CHARITA 
BRNO

Vzhledem k charakteru výroby v automobilovém 
průmyslu je zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením problematické. Plynulost výroby a ná-
vaznost jednotlivých operací neumožňuje zaměst-
návat pracovníky s poruchami pohybového aparátu, 
zraku nebo sluchu; rovněž mentálně postižené oso-
by nemohou pracovat na lince – a jiné, pro zdravot-
ně postižené osoby vhodnější, pracovní pozice ve 
společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech 
(HMMC) nejsou, protože veškeré nevýrobní činnos-
ti (úklid, ostraha, stravování apod.) jsou zajišťovány 
externími subjekty, nikoliv zaměstnanci HMMC. 

I přesto v současné době zaměstnáváme zhruba 
10 osob zdravotně znevýhodněných, zbytek plníme 
pomocí náhradního plnění. V loňském roce jsme na-
vázali spolupráci s Moravskoslezským krajem, kdy 
jsme uspořádali setkání zástupců obou zaintereso-
vaných stran s představiteli jednotlivých organizací 
a svazů zdravotně postižených, abychom zvažova-
li různé cesty jak zaměstnávání ZTP osob podpořit. 
Bohužel, rozvoj těchto projektů zabrzdila ekonomic-
ká krize, kterou jsme také pocítili. Doufáme však, že 
se tržní situace brzy zlepší a že navážeme tam, kde 
jsme přestali.
PETR VANĚK, GENERÁLNÍ MANAŽER PR, HMMC

Globus zaměstnává zdravotně postižené zaměst-
nance na různých pozicích, ale za podmínky, 

že náplň práce je z hlediska jejich zdravotního sta-
vu plně zvládnutelná. Provoz hypermarketu však 
klade vysoké nároky jak na fyzickou zdatnost tak 
i na psychickou odolnost zaměstnanců, což vyplý-
vá z charakteru činnosti, směnného povozu atd. Je 
tedy problematické z tohoto důvodu najít vhodné 
pracovní uplatnění pro osoby s těžším zdravotním 
postižením. 

Globus si uvědomuje problémy se začleněním 
osob se zdravotním postižením do pracovního pro-
cesu, ale nevidí cestu v tom, že by tvořil pracovní po-
zice pro tuto skupinu osob. Vyvíjí však značné aktivi-
ty v rámci své obchodní činnosti ve směru uzavírání 
obchodních smluv pro odběr výrobků chráněných 
dílen. Touto aktivitou Globus značně přesahuje svou 
zákonnou povinnost.
BORIS MALÝ, MARKETING A FIREMNÍ ROZVOJ, GLOBUS ČR, K.S.

anketa

Poradenství 
pro osoby se 
zdravotním 
a sociálním 
znevýhodněním
LIBOR NOVOSAD 

(NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Nová monografie tematicky navazuje na 
předchozí publikaci Základy speciálního 

poradenství a re-
flektuje nejnověj-
ší vývoj v oblasti 
poradenské po-
moci znevýhod-
něným lidem. 
Věnuje se výcho-
diskům, princi-
pům a metodice 
poradenské po-
moci lidem se 

zdravotním a sociálním znevýhodněním, 
charakterizuje základní poradenské in-
stituce a přibližuje jejich aktivity. Zabývá 
se také otázkami inkluze osob se zdra-
votním postižením a sociologií handica-
pu, sociálními službami i systémem uce-
lené rehabilitace. 
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Daňové zákony 2009
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)

Publikace obsa-
huje úplná zně-
ní daňových zá-
konů po všech 
jejich letošních 
novelizacích. Od 
začátku letošní-
ho roku došlo 
k celé řadě zá-
sadních změn 
daňových před-

pisů, zákon o DPH byl novelizován k 1. 4. 
2009, zákon o daních z příjmů byl no-
velizován k 1. 4. 2009, k 20. 7. 2009, 
k 1. 8. 2009. Také další novelizace záko-
na o daních z příjmů se uplatní pro zda-
ňovací období roku 2009 – především 
jde o možnost uplatnění paušálních vý-
dajů na vozidlo 5000 Kč, resp. 4000 Kč 
měsíčně, a o novou výši výdajů, které 
uplatňují osoby samostatně výdělečně 
činné procentem z příjmů. Publikace za-
chycuje i změny, ke kterým v letošním 
roce došlo v zákoně o správě daní a po-
platků.
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)
Publikace je druhým aktualizova-
ným poznámkovým vydáním zákona 
o obecně prospěšných společnostech. 
Předmětem pozornosti jsou především 
praktické aspekty využití tohoto spe-
cifického druhu neziskové právnické 
osoby. Práce sleduje strukturu záko-

na se zvláštním 
zřetelem na pro-
blematická a vý-
kladově spor-
ná místa právní 
úpravy. Použi-
ta je dostupná 
známá judikatu-
ra k této proble-
matice. V zájmu 

komplexního pohledu čtenáře je při-
pojeno u těch ustanovení zákona, kte-
rá byla v průběhu doby novelizována, 
i původní historické znění zákonného 
ustanovení. Kniha obsahuje i text dů-
vodové zprávy zákona a jeho velké no-
vely 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.

Krizové řízení podniku
ROMAN ZUZÁK, MARTINA KÖNIGOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Kniha je zaměřena především na perma-
nentní podnikové aktivity, jejichž cílem je 
eliminování možnosti vzniku krize, a po-
kud krize v podniku vznikne, tak aby byla 
identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou kri-
zí oslabeny podni-
kové zdroje, čímž 
se zvyšuje úspěš-
nost vyvedení 
podniku z krize. 
Dozvíte se mož-
né postupy pro 
vytváření systé-
mů včasného va-
rování, krizových 
scénářů a plánů či pro krizovou komuni-
kaci. Kniha je určena především manaže-
rům a podnikatelům, a také studentům 
ekonomických fakult vysokých škol.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.
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Jak jste se dostala k práci se zdravotně 
postiženými?
Vystudovala jsem střední zdravotní školu, ale jako 
dětská sestra jsem moc dlouho nepracovala, protože 
jsem po rozvodu musela uživit sebe a dnes již 22letou 
dceru. Působila jsem v managementu různých firem 
ziskového sektoru, až mi jedni majitelé nabídli dotaci, 
pokud přinesu kvalitní projekt pro zaměstnávání zdra-
votně postižených. A tak vzniklo v roce 2005 Bezba-
riérové pracoviště tolerance, v němž zaměstnáváme 
lidi se zdravotním postižením. Trošku jsem to vnímala 
i jako návrat ke své původní profesi.

Byl to těžký přechod z byznysu?
Nebylo to úplně jednoduché, protože práce se zdra-
votně postiženými je naprosto jiná. Ve svých předcho-
zích funkcích jsem měla vždy po ruce několik asisten-
tů a byla jsem zvyklá na zadávání práce s jistotou, že 
bude ve stanoveném termínu hotová. V Toleranci jsem 
na vše sama a zaměstnance musím kontrolovat a upo-
mínat. Na druhou stranu se ale cítím velice dobře. Ne-
chci, aby to vyznělo jako fráze, ale těší mě, že dělám 
něco užitečného, pomáhám, a tak hrozně ráda chodím 
do práce a z práce.

Vždyť to je to nejlepší, co může být. Když se 
člověk ráno probudí a těší se do práce. A večer 
si řekne: „Jo, byl to dobrý den.“
Takhle přesně to je. Spousta našich zaměstnanců 
nemá rodinu, takže jsou doma tady. Vědí, že pokud ně-
čemu nerozumí, mohou přijít a je jim porazeno. A to 
třeba i při soudních přích, nedostatku financí až po ne-
šťastné zamilování... Při spolupráci se zdravotně posti-
ženými se cítím lépe než mezi zdravými. Zdravotně po-
stižení nedělají podrazy.

Jak funguje organizace dnes v době krize?
Od loňského pololetí se nám nevede dobře. Ještě za-
čátkem loňského roku jsme měli 60 zaměstnanců, 
dnes jich máme 38 a určitě tento počet do konce roku 
neudržíme, protože se nám bohužel krátí zakázky. Vy-
ráběli jsme reklamní předměty pro semináře, konferen-
ce, kompletovali různé zboží, prováděli administrativní 
práce, ale zájem o vše velmi poklesl. Zároveň jsme do-
davateli kancelářských potřeb a i tento obchod nám 
upadá.

Měli byste být soběstační, nebo jste součástí 
neziskového sektoru?
Bezbariérové pracoviště tolerance je společnost s ru-
čením omezeným a jsme zčásti ziskoví a zčásti doto-
váni příspěvky na zaměstnávání podle paragrafu 78 
Zákona o zaměstnanosti. Nejsme chráněnou dílnou, 
která by dostávala příspěvky na provoz, takže se musí-
me hodně otáčet, abychom si na sebe vydělali. Nežije-
me z darů. Pokud nějaké dostaneme, pak uhradí vyba-
vení, na které bychom si nebyli schopni vydělat. Získali 
jsme například příspěvky na pořízení pece, na laser a 
na výpočetní techniku. Jinak žijeme samozřejmě z vý-
dělků za práci a ze skutečných zakázek. Ani se nesna-

žíme shánět dary na výplaty, 
chod a provoz firmy, protože 
si myslím, že by to bylo pro 
zaměstnance demotivující. 
Snažíme se, aby naši zaměst-
nanci měli každý svou pra-
covní náplň a za sebou viděli 
výsledky své práce. Pokud je 
nemají, tak jen chodí do za-
městnání, a to si myslím, že 
by bylo špatně. 

Kolik je u nás takových 
pracovišť?
Zhruba přes tisíc zaměstna-
vatelů s více jak 50 % chrá-
něných dílen. Usilujeme o to, 
aby se takové firmy mohly 
certifikovat. Nebudeme si na-
lhávat, že jsou všechny stejně 
kvalitní.

Jaký je tedy rozdíl mezi 
vaší firmou a chráněnou 
dílnou?
Chráněná dílna má sta-
tut chráněné dílny z úřadu 
práce a měli by v ní praco-
vat lidé s řádnou pracovní 
smlouvou. Což občas takhle 

není. Je proto třeba přesně oddělit sociální péči a za-
městnávání. Pokud někoho motivuji k práci, nacviču-
ji s ním běžné pracovní činnosti, učím ho chodit do 
zaměstnání a podobně, tak se jedná o sociální péči 
a pomoc, na kterou mohu dostat peníze od státu, ale 
nejedná se o chráněnou dílnu. V rámci sociální po-
moci dokonce mohu i prodávat, co postižení lidé při 
výuce vyrobí, ale pouze za výši nákladů vložených 
do materiálu a ne za práci. Po takovém vzdělávání 
jsou lidé připraveni odejít do chráněného pracovního 
trhu, čili do chráněných dílen.

Ale i chráněná dílna nebo zaměstnavatel s 50 % je 
pouze přestupní stanicí. V Toleranci také pracují lidé 
půl roku, rok, rok a půl a pak často odcházejí na běžný 
pracovní trh. Základem systému je, aby člověk získal 
schopnosti a sebevědomí a nadále už působil v klasic-
kém pracovním prostředí – ve společnosti zdravých 
lidí. V chráněných dílnách zůstávají pouze ti, kteří ne-
jsou schopni se zařadit, potřebují stálý dozor, motivaci 
a nejsou samostatní.

A ti schopní by měli najít uplatnění, což jim 
zaručuje zákon, který stanoví, že větší firmy 
mají povinnost na každého 25. zdravého 
zaměstnance přijmout zaměstnance 
s handicapem. Jinak musí odvést státu jisté 
finanční odškodnění a nebo zajistit náhradní 
plnění, což znamená....
...že musí nakupovat výrobky nebo zadávat služby a za-
kázky chráněným dílnám.

ROZ
HO
VOR

Lidé se zdravotním 
postižením patří 
na klasický 
pracovní trh

Lenka Kohoutová založila a vede 
Bezbariérové pracoviště tolerance, 
založila a je předsedkyní správní 
rady Nadačního fondu pro 
podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, ale zároveň 
je i členkou různých organizací 
a pracovních týmů, které se zabývají 
zaměstnáváním handicapovaných 
osob – Unie Roska, Expertní panel 
při MPSV ČR, European Assotiation 
of Service providers of People 
with Disabilities a další. Mezi její 
realizované projekty patří Podaná 
ruka, Žiju stejně jako TY! nebo 
zavedení ochranné známky Práce 
postižených. Vloni se za charitativní 
aktivity stala vítězkou soutěže Velké 
srdce.
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A tenhle systém funguje?
Je zneužíván. Zákon je bohužel tak špatně udělaný, že 
jeho zneužívání je vlastně v souladu se zákonem. Sto-
krát si můžeme říkat, že mnohé firmy páchají strašný 
podvod, jenomže to ale podvodem není.

Jak by se to tedy dalo zlepšit? Napomáhá 
změnám váš nadační fond?
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením má sice krkolomný název, ale vy-
povídá přesně o jeho zaměření. Jsme fond, který se 
výhradně zabývá tím, že se snaží zdravotně postižené 
občany přesvědčit a umístit do pracovního prostředí, 
ať už v chráněném nebo běžném pracovním prostředí. 
Velkým projektem, kterým se zabýváme od začátku za-
ložení fondu, je ochranná známka Práce postižených. 
Jedná se o systém, jak posuzovat firmy, jestli skutečně 
zaměstnávají handicapované podle všech legislativ-
ních zásad a jestli jim skutečně přizpůsobují pracovní 
podmínky. V souladu s licenčním oprávněním se pro-
vádějí také namátkové kontroly. V rámci náhradního 
plnění tak zjistíme, zda výrobky a služby jsou prokaza-
telně činěny zdravotně postiženými.

Někteří lidé by náhradní plnění úplně zrušili a zřej-
mě by to bylo nejjednodušší. Taky bych byla pro. Ale 
pozor – náhradní plnění je nyní jednou z mála možnos-
tí, která drží chráněný pracovní trh nad vodou. Firmy, 
které potřebují náhradní plnění, nám dávají zakázky. 
A Tolerance může nabídnout konkurenceschopné vý-
roby, jak do kvality, tak cenově. Jediným problémem 
zůstává, že práce zdravotně postižených má bohužel 
stále nálepku „méně kvalitní“ než od zdravých lidí.

Je tedy degradovaná...
Zdravotně postižení lidé jsou chytří a šikovní a my jim 
máme pouze pomoct k tomu, aby se mohli zařadit 
a uplatnit ve společnosti zdravých. A naučit je zodpo-
vědnosti, což se týká každého jedince bez ohledu na 
jeho zdravotní stav. Pokud lidé nebudou dostatečně 
zodpovědní, tak budou mít stále natažené ruce a po-
řád budou žít z různých státních podpor.

Od ledna proto spouštíme spolu s jednou personál-
ní agenturou velký projekt. Po celé republice by měla 
vzniknout síť zprostředkovatelských center pro zdra-
votně postižené na zprostředkovávání práce.

A co úřady práce?
Systém práce úřadů práce u nás musíme úplně re-
strukturalizovat. Jsou prvním záchytným bodem pro 
zdravého člověka, který přijde o práci, ale zdravotně 
postižené neumí uchopit, neumí se o ně postarat a na-
počítala bych na prstech jedné ruky ty úřady práce, 
které se zdravotně postiženým věnují a umí jim po-
radit. A které také umí navnadit zaměstnavatele, aby 
postiženého zaměstnali. Spíše se stává, že úředníci 
zdravotně postiženému řeknou: „Buďte rád, že berete 
invalidní důchod.“ 

Potřebujeme tudíž vytvořit takové úřady práce, kte-
ré by pracovaly i se zdravotně postiženými. A nejen 
s nimi, ale také se sociálními menšinami, to znamená 
s lidmi po výkonu trestu, s těmi, kteří se léčí se závis-
lostí, s maminami s dětmi, s lidmi v předdůchodovém 
věku, s důchodci, jenž jsou na tom sociálně špatně. 
Všechny jmenované by měli úředníci motivovat, že je 
pro ně nevýhodné zůstat na sociálních dávkách. Pou-
žiji příměru pana ministra Nečase: „Pracovat se musí 
lidem vyplatit.“ 

Nemůžeme posilovat sociální systém a zvyšovat 
minimální mzdu. Ono ani není z čeho. Jestliže zvýší-
me minimální mzdu, tak akorát zajistíme, že spousta 
zaměstnavatelů bude mít raději méně trvalých pra-
covních poměrů a zvýší se počet těch, kteří by čerpali 
státní podpory.

Takže asi s úřady práce nespolupracujete.
Máme s nimi špatné zkušenosti. Sdělila jsem jednou  
úřadu práce, že potřebuji řidiče, který může být i čás-

tečně invalidní, a oni mně poslali sice částečně inva-
lidního člověka, ale bez řidičského průkazu. Na místo 
telefonisty pak nabídli člověka s vadou řeči. Přitom 
by stačilo, kdyby si úřad práce pouze najal nějakou 
dobrou sociální službu, která by uměla takové poža-
davky zajistit. Pokud by se změnilo myšlení lidí na 
úřadech práce, byla by to jednoduše a dobře řešitel-
ná záležitost.

Důležité je, aby byla i vůle představitelů měst, 
krajů, poslanců, politiků...
Ona by byla. Škoda, že musel odejít od rozdělané prá-
ce pan ministr Nečas. Současná dočasná vláda je sice 
nekonfliktní, ale nemá mandát k rozhodnutí o velkých 
změnách, takže ztratíme více jak rok času s dopadem 
na každého jednoho občana z nás.

Je totiž nutné změnit systém zaměstnávání lidí 
s postižením a systém sociální péče jako takové. Ne-
bezpečné je, když nyní například Středočeský kraj 
přebudovává ústavy sociální péče, v nichž začínají 
působit na vedoucích místech lidé, kteří mají sice ty 
„správné“ stranické knížky, ale vůbec tomu nerozumí. 
Jako příklad mohu uvést, že chtějí v rámci ústavu rov-
nou stavět i chráněné bydlení. Nevím, čí to byl nápad, 
ale chráněné bydlení se musí naopak budovat mezi 
zdravými lidmi, aby byli postižení součástí celé spo-
lečnosti.

To by bylo přece zase jako gheto...
V ústavech sociální péče by měli zůstávat pouze ti 
lidé, kteří se z něho nemohou dostat proto, že jim to 
nedovolí jejich zdravotní stav. Ostatní musíme vycho-
vávat k práci v běžné společnosti, nacvičovat s nimi 
běžné věci, jako třeba dojít si na nákup, na poštu... 
a když to s nimi všechno nacvičíme, tak je musíme 
pustit „do světa“... 

...a do pracovního procesu...
Jezdíme přednášet pro zdravotně postižené po celé 
republice, protože tito lidé leckdy ani nevědí, že mají 
právo pracovat, že ústava není jen pro zdravé, ale že 
máme jednu ústavu, která platí pro každého, a stejně 
také jednu Listinu lidských práv.

Takže, pokud budou pracovat, nepřijdou třeba 
o invalidní důchod?
Ne, ne, ne! To bylo dřív. Ale i dnes se setkáváme s po-
sudkovými lékaři, kteří lidem se zdravotním postižením 
řeknou, že o něj přijdou, pokud nastoupí do zaměst-
nání. Samozřejmě, že zaměstnavatel by měl postižené 
osobě přizpůsobit pracovní podmínky, a dotyčný by 
se měl nejprve poradit se svým ošetřujícím lékařem, 
zda pracovní vytížení zvládne. Lidé často nastupují do 
práce s představou, že budou pracovat plných 8 hodin 
denně, ale jejich zdravotní stav je často rychle zabrzdí. 

Doporučujeme jim proto pro začátek jen menší úva-
zek, který můžeme postupně navyšovat. Někdy nastu-
pují také po dlouhé pracovní pauze a po 3 týdnech se 
dostaví šílená únava. Člověk si odpočine, pracuje a ona 
přijde opět po 3 – 4 měsících. Každého předem upo-
zorňujeme, co vše může nastat. Práce se zdravotně po-
stiženými je velmi specifická. Musí být ohleduplná, ale 
ve chvíli, kdy postiženým umožníte pracovat a nikdo se 
na ně nedívá skrz prsty pro jejich handicap, tak vám to 
ti lidé tisíckrát vrátí. Nedovedete si představit, jak doká-
ží být vděční, že jsou zaměstnaní. S tím se u zdravého 
člověka nesejdete.

Ten to bere jako samozřejmost...
No jistě...

Jak jste se dostala k tomu, že byste systém 
zaměstnávání postižených lidí chtěla 
ovlivňovat shora? Odvíjelo se to od získaných 
zkušeností, nebo souběžně?
Jakmile jsem začala pracovat s postiženými, zjistila 
jsem, že má legislativa spoustu nedostatků, a chtěla 
jsem to napravit. Založili jsme již zmiňovaný nadační 
fond, ale ukázalo se, že to nestačí. Pomoc tímto způso-
bem je stále jen jednorázová pomoc a ta celková může 
být pouze z pozice legislativy. Začali jsme spolupraco-
vat s  europoslancem MUDr. Milanem Cabrnochem, 
který nás zapojil do některých evropských aktivit. Tím 
pádem jsem zjistila, jak to chodí jinde a získala jsem 
srovnání. Začala jsem se zapojovat do různých semi-
nářů, organizací, skupin a platforem, kde se dá mluvit 
a jednat ohledně změn zákona. A už se nám například 
podařilo zabránit tomu, aby na těžce zdravotně posti-
žené nebyl brán sociální příspěvek.

Je velký rozdíl mezi Evropou a námi?
Veliký rozdíl je mezi západní Evropou a námi. Ovšem 
my se nemůžeme rovnat k Slovákům, Maďarům, Po-
lákům...

Ty jdou ruku v ruce s námi, nebo jsou na tom 
ještě hůř?
Řekla bych, že z bývalých východních států si ještě mů-
žeme tleskat. Nejsme na tom nejhůř.

A ta cesta k politice?
Pak už jsem na tom byla tak, že jsem na všechno ča-
sem nadávala. I řekla jsem si, že se buď můžu zlobit, 
jak je všechno špatně, a chodit strašně naštvaná ze 
všech těch schůzí, nebo s tím zkusit něco dělat. A pro-
tože jsem znamením Střelec, tak jsem „vystřelila“. Celá 
rodina jsme pravicově zaměřená, vstoupila jsem tedy 
do ODS, a když se mi při prvním pohovoru ptali, proč 
k nim vstupuji, řekla jsem: „Pracuji se zdravotně posti-
ženými a chtěla bych být poslankyní.“ Koukali, jestli 
nejsem blázen, ale pouze jako zákonodárce se mohu 
pokusit o změnu a také vyzívat k tomu, aby se zapo-
jili i ostatní. A proto jsem se přihlásila i o kandidaturu. 
Chci prostě zviditelnění pro zdravotně postižené.

Máte zkušenosti. Proč je nevyužít...
Práce, kterou jsem se svými kolegy pro zdravotně po-
stižené udělala, není málo. Podařilo se nám zajistit, že 
těžce zdravotně postižení nejsou vyřazeni z možnosti 
pracovat a z podpory zaměstnavatelů. Že na jedno rod-
né číslo je vyplácen jeden příspěvek na zaměstnává-
ní, což také dříve nebylo. Pokusili jsme se udělat i další 
změny – chtěli jsme, aby mohli i zaměstnavatelé stejně 
jako chráněné dílny čerpat prostředky dopředu, což se 
zatím nepodařilo, ale není všem dnům konec. Jenom-
že zatím jde jen o dílčí malé změny. U nás je ale oprav-
du potřeba udělat velký krok vpřed. A jestli ten neudě-
láme... Nechci být skeptik, ale mohlo by to dopadnout 
hodně špatně.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV LENKY KOHOUTOVÉ

Zdravotně postižení lidé jsou 
chytří a šikovní a my jim máme 
pouze pomoct k tomu, aby se 
mohli zařadit a uplatnit ve 
společnosti zdravých. A naučit 
je zodpovědnosti, což se týká 
každého jedince bez ohledu na 
jeho zdravotní stav. ‘‘



8 SVĚT NEZISKOVEK 7/2009

Členství v Klubu Neziskovky.cz 
na rok 2010
Objednejte a uhraďte do 30. 11. 2009 
a získáte 10% slevu.

Členství nabízí předplatné Grantového 
kalendáře, 15% slevu na vzdělávání 
u Neziskovek.cz a množství slev 
u našich partnerů
Více info na www.neziskovky.cz 

Výzkum trhu není zatím zcela běžnou 
aktivitou v neziskovém sektoru, takže 
společnost Výzkumy Soukup přizpů-
sobila této skutečnosti svou nabídku:

 zdarma odborné konzultace do 30 • 
minut 
 25 % sleva na hodinovou sazbu analy-• 
tika pro metodologické vedení výzku-
mů (supervizi)
 25% sleva na hodinovou sazbu analy-• 
tika pro provedení výzkumu „na klíč“

K čemu výzkum trhu, a dokonce 
marketingový?
Pro mnohé pracovníky v neziskovém 
sektoru zní slovo marketing trochu nepa-
třičně a spojují ho s otravnými reklama-
mi v televizi, propagačními propiskami 
a bloky, letáky ve schránkách či s billbo-
ardy. Marketing ovšem představuje mno-
hem širší oblast než jen reklamu.

I v neziskových organizacích má mar-
keting nezastupitelnou roli. Podobně 
jako komerční firma, má i neziskovka 
své zákazníky, kterým nabízí svůj pro-
dukt (službu). Pokud budete nabízet 
službu, o níž není zájem (případně ji 
budete realizovat tak, že nikoho neza-
ujme, nebo se o ni nikdo nedozví), těžko 
budete obhajovat své potřeby u dárců, 
sponzorů či úředníků, kteří drží ruku na 
pokladně veřejných zdrojů. Marketing 
znamená zjištění potřeb, strategické 
plánování a vhodné nastavení „marke-
tingového mixu“ (cena, produkt, místo 
a propagace).

V čem může pomoci? 
Odpoví na následující základní otázky:

Je/bude o náš produkt/službu dosta-• 
tečný zájem?

Jakou cenu zvolit, abychom optima-• 
lizovali zájem? (nezisková neznamená 
zadarmo)

Jak produkt/službu nastavit, aby o ní • 
byl zájem?

Jakými kanály dát potenciálním klien-• 
tům o naší službě vědět?

Pokud plánujete zřízení nové služby, 
bude se vám hodit průzkum mezi bu-
doucí cílovou skupinou. Budete zjišťo-
vat, jaké má potřeby, jestli je vaše služ-
ba naplní či jak by měla vypadat, aby 
byla pro klienty nejpřínosnější. Potřeby 
ovšem můžete zjišťovat i u případných 
sponzorů a dárců.

Vedle průzkumu trhu existuje další 
řada výzkumů – výzkum spokojenosti 

klientů, „konkurence“ či mezi spolupra-
covníky. 

Je celá řada způsobů, jak požado-
vané informace zjistit. Nejjednodušší a 
nejlevnější je prozkoumat již existující 
zdroje (třeba na internetu). Najdete sta-
tistiky, studie, strategické plány či „kon-
kurenční“ organizace. Mnoho informací 
víte i vy sami, vaši spolupracovníci či 
vaši známí.

Máte ovšem případy, kdy je zapotře-
bí sofistikovanějších metod. Například 
hloubkové rozhovory, skupinové diskuze 
či standardizované dotazování (osobní, 
telefonické, on-line, poštou...). I tyto me-
tody si můžete provést sami. Jejich reali-
zace a vyhodnocení je ovšem náročnější, 
a to nejen časově a finančně, ale přede-
vším na zkušenosti. Může se tak snadno 
stát, že realizace a vyhodnocení výsledků 
se protáhne natolik, že již danou informa-
ci nebudete potřebovat. U rozsáhlejších 
výzkumů proto doporučujeme nechat si 
výzkum zpracovat „na klíč“.

Na závěr jedna, z pohledu výzkum-
né agentury, kacířská myšlenka – Po-

třebujete výzkum trhu?, případně Jak 
rozsáhlý a spolehlivý výzkum potřebuje-
te? Platí pravidlo – Čím méně informací 
mám, tím více musím improvizovat. Čím 
více informací budete mít, tím si budete 
v rozhodování jistější.

O společnosti Výzkumy Soukup
Nejsme klasická „továrna na data” a ani 
jí být nechceme. K tomuto rozhodnutí 
jsme dospěli po rozhovorech s mnoha 
vedoucími pracovníky, kteří si stěžují, že 
mají spoustu dat, ale nikoliv čas je do-
statečně vyhodnotit. Spíše než data vám 
chceme přinést srozumitelné informace 
a doporučení, co v dané situaci udělat.

Společnost Výzkumy Soukup působí 
na trhu od roku 2008, nicméně všichni 
naši spolupracovníci se ve výzkumech 
trhu pohybují více než 5 let jako zaměst-
nanci různých agentur. Můžeme vám 
tedy nabídnout kombinaci dlouhodo-
bých zkušeností, individuálního přístu-
pu a rozumných cen.

Chcete-li se o nás dozvědět více, na-
vštivte naše webové stránky: 
www.vyzkumysoukup.cz

Akce Pro Váš úsměv je svou podsta-
tou naprosto jedinečná, neboť je zde 
každému návštěvníkovi poskytnuta 
velká řada možností k získání informa-
cí. Na jediném místě, v bezbariérovém 
pavilonu C, máte k dispozici dostatek 
odborníků, kteří jsou schopni a ochot-
ni řešit problémy týkající se centrální-
ho tématu, a tím je „Člověk s postiže-
ním“. Naprosto běžně zde potkáváte 
lidi ze všech koutů České republiky. 
Zhlédnutí vystavovaných pomůcek, 
využití služeb sociálně-právních pora-
den, seznámení se s chráněnými dílna-
mi, nabídkou neziskových organizací, 
návštěva přednášek, vyzkoušení can-

nisterapie či hipoterapie nebo domlu-
va forem vzájemné spolupráce láká 
každého.

Jednotlivá témata
Počínaje loňským rokem zavedla Liga 
vozíčkářů rozdělení dnů doprovodné-
ho programu do jednotlivých témat. 
A tak se letos můžete těšit na úterý 
(20. 10.) s tématem sociálních služ-

beb a legislativy, na středu (21. 10.) 
se vzděláváním a pracovním uplatně-
ním, čtvrtek (22. 10.) patří seniorům 
a zdravému životnímu stylu a pátek 
(23. 10.) je určen dětem, sportu a vol-
nému času. 

Vzdělávání
Neziskovky.cz ve spolupráci s Ligou 
vozíčkářů a s podporou Siemens Fon-
du pomoci pro vás připravily vzdělává-
ní. Dne 20. 10. vás zveme na témata 

Správní rada jako posila neziskové or-
ganizace, Direct dialog – trend ve fund-
raisingu? a Jak napsat úspěšnou žá-
dost do Siemens Fondu pomoci. Další 

den se můžete zúčastnit 
přednášky Hledáte víc 
než „jen“ práci? – infor-
mace pro všechny, kteří 
zvažují pracovat pro ne-
ziskovou organizaci.

Přijďte bubnovat
Novinkou bude dne 
20. 10. společné bubno-
vání. Nejedná se o bu-
benické vystoupení jako 
takové, ale o interaktiv-
ní hraní s lidmi, návštěv-
níky veletrhu – metoda 
Drum Circle aktivně zapo-
jí všechny, kteří projeví zá-
jem. Obvykle na takových 
akcích bývá zapojeno v je-
den moment kolem 50 až 
150 osob.

1. incentivní … krá-
lovská motivace s.r.o. 
s sebou přiveze cca 30 

bubnů a další perkuse a dle situace zor-
ganizuje vždy Drum Cirlce přibližně na 
20 – 30 minut.

Za celý den realizují až 10 takových 
vstupů. Více o metodě na www.rhythm-
team.cz sekce reference, kde naleznete 
video pro bližší představu.

HANA PRCHALOVÁ

FOTO: ARCHIV REDAKCE

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.

Do Brna pro úsměv
Ve dnech 20.-23.10.2009 se již po čtrnácté uskuteční akce s názvem 
Pro Váš úsměv. Jedná se o doprovodný program brněnského veletrhu 
Medical Fair Brno – Central Europe REHAPROTEX, který od prvopočátku 
úspěšně organizuje Liga vozíčkářů společně s BVV, a.s. 
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Společný projekt Neziskovek.cz, ČSOB a 
PricewaterhouseCoopers s názvem Za-
městnej a nakup, jehož součástí kalkulá-
tor je, se zaměřil na zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením. Pro podni-
katele a firmy tak vznikl prostor, kde se 
dozví, jak přistupovat k zaměstnávání 
zdravotně postižených občanů, a kde si 
mohou spočítat, kolik zdravotně postiže-
ných by měli zaměstnávat a v jaké výši 
uplatnit náhradní plnění. Neziskové or-
ganizace, které provozují chráněnou díl-
nu nebo sociální podnik, pak mají další 
možnost své prezentace.

Ze statistik
Z výsledků šetření Českého statistické-
ho úřadu v roce 2007 vyplývá odhad, 
že v České republice žije 1 015 548 
osob se zdravotním postižením. Celko-
vě jejich podíl tvoří 9,87 % populace 
ČR. Ekonomicky aktivní jsou z pohledu 
pohlaví častěji muži se zdravotním po-
stižením než ženy. Pracovně aktivních 
je 60 % mužů a 40 % žen. Do skupiny 
pracujících důchodců patří také více 
zdravotně postižených mužů (65 %) než 
žen (35 %).

Nejproduktivnější věkovou skupinou 
osob se zdravotním postižením jsou 
u obou pohlaví lidé v rozmezí 45 – 59 
let. Rostoucí věk se ale odráží v pokle-
su ekonomické aktivity u osob se zdra-
votním postižením a nárůstu skupiny 
nepracujících důchodců, což odpovídá 
trendu celé populace ČR.

Podle údajů Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR bylo k 31. 12. 2007 
v České republice evidováno celkem 
354 878 uchazečů o zaměstnání. Té-
měř pětinu z celkového počtu, přesně 
65 216 osob, tvořili lidé se zdravotním 
postižením (z toho bylo 254 plně inva-
lidních, 56 022 částečně invalidních 
a 8 940 osob zdravotně znevýhodně-
ných).

Opravdová spolupráce
Projekt Zaměstnej a nakup vznikal ve 
spolupráci všech tří partnerů – Nezis-

kovek.cz, ČSOB a Pricewaterhouse-
Coopers. Neziskovky.cz přišly s nápa-
dem vytvořit na internetu prostor pro 
podniky a firmy s možností spočítat si 
náhradní plnění a s nabídkou, kde ná-
hradní plnění odebrat. Pavlína Folov-
ská – manažerka společenské odpo-
vědnosti ČSOB – při jednáních projekt 
doplnila o problematiku zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením 
a navrhla jej rozšířit o vzdělávací část. 
PricewaterhouseCoopers v něm pak 
garantuje správnost fungování kalku-
látoru a jeho aktualizaci.

Zaměstnej, nebo nakup?
Ideální je samozřejmě ta situace, kdy fir-
ma nebo podnik může přímo vytipovat 
pozice s možností zaměstnat lidi s po-
stižením. Vždycky to ale nejde. Pak jen 

záleží na vedení firmy, zda zvolí pasivní 
zaplacení pokuty do státní kasy, v níž 
se peníze „rozpustí“, nebo si vyberou – 
dá se říci logičtější a etičtější způsob – 
a nakoupí výrobky nebo služby v rámci 
náhradního plnění. Neboť tak pomohou 
udržet a někdy i vytvářet místa pro zdra-
votně postižené spoluobčany. 

Zkušeností není nikdy dost
Důležitou součástí projektu Zaměstnej 
a nakup byl speciální vzdělávací den, 
který se konal v předposledním záři-
jovém týdnu v budově ústředí ČSOB 
v Praze 5 – Radlicích. V průběhu dopo-
ledne zde proběhly souběžně dva blo-
ky. Jeden blok pro zástupce podniků, 
firem a korporací, druhý pro zástupce 
chráněných dílen, sociálních podniků 
a neziskových organizací. Po obědě se 
oba bloky spojily a následovala společ-
ná diskuse.

Během celého vzdělávacího dne 
se témata točila kolem zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením a se 
svými příspěvky vystoupili Lucia Slezá-
ková z PricewaterhouseCoopers, Petr 

Herynek z Ergotepu – družstva invalidů, 
Jiří Škvor z Ethiopia Café, Karel Rych-
tář ze Svazu českých a moravských vý-
robních družstev, Lenka Kohoutová z 
Nadačního fondu pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením, 
Martin Polák z CAR CLUBU a Barbora 
Jančová z Formiky. 

Někteří z prezentujících se v průbě-
hu dne objevili před posluchači dvakrát. 
Jednou ve skupině s pracovním názvem 
Dílny určené pracovníkům organizací 
provozujících chráněné dílny nebo soci-
ální podnik, v níž se probíralo vše sou-
visející s řízením organizace, financová-
ním provozu a marketingem. A podruhé 
ve skupině s pracovním názvem Firmy, 
která řešila motivaci firem zaměstnávat 
postižené, jak využít náhradního plnění, 
popř. kde vyhledat pomocnou ruku.

Moderování odpolední společné dis-
kuse mezi těmi, kteří náhradní plnění 
nabízí, a těmi, kteří jej čerpají, se ujala 
Karolína Kříženecká ze společnosti Sie-
mens. Víte, co by se dalo považovat za 
praktickou radu směrem od firem a pod-
niků k chráněným dílnám? Tak například 
to, že je třeba se dostat s nabídkou slu-
žeb a náhradního plnění do běžných vý-
běrových řízení. Je dobré hledat ve firmě 
spřízněnou duši, osobu, která zaměst-
návání postižených a nákup náhradní-
ho plnění podporuje. Nebát se komuni-
kovat s lidmi z oddělení nákupu, neboť 
často právě oni jsou těmi, kteří mohou 
výsledky výběrového řízení ovlivnit. Mi-
nimálně tím, že vás osloví s poptávkou. 
Nejdříve ale musí o chráněné dílně ale 
vědět. Další dobrou radou bylo upozor-
nění na problémy v komunikaci velkých 
a středních firem. Pokud znáte jednoho 
pracovníka z managementu firmy, roz-
hodně to neznamená, že vás bude znát 
již zmiňovaný nákupčí…

Vzdělávací den v ČSOB sklidil velký 
ohlas. Účastníci ocenili především pro-
stor pro dotazy, diskuzi a řešení konkrét-

ních situací, se kterými se potkáváme 
v každodenní praxi. 

Zase ten marketing
Organizací, které se speciálně zamě-
řují na zaměstnávaní zdravotně posti-
žených, začíná přibývat. A nejde už 
jen o neziskové organizace, ale také 
o družstva a společnosti s ručením 
omezeným. Přispívá k tomu trend so-
ciálního podnikání a podpora evrop-
ských fondů například prostřednictvím 
ministerstva práce a sociálních věcí. 
Postupně se začíná vytvářet trh s těmi-
to organizacemi, který má nekompro-
misní pravidla. Neziskové organizace 
se musí rozhodnout, co je jejich prio-
ritou. Zda terapeutické chráněné dílny, 
kde nejde o výrobek nebo službu, ale 
o terapii a potřebnou pomoc klientům, 
nebo klasické chráněné dílny, které vy-
tváří pracovní místa pro zdravotně po-
stižené spoluobčany. Tam pak začíná 
fungovat normální marketing s cílem 
vyrobit takové výrobky nebo dodávat 
takové služby, které lze prodat, a vydě-

lat tak na chod celé organizace či firmy. 
V zahraničí někteří sociální podnikate-
lé ani nechápou, proč se měly investo-
vat evropské peníze, které pochází od 
daňových poplatníků. Razí totiž teorii, 
že sociální podnikání si na sebe musí 
vydělat i počátečními investicemi.

MAREK ŠEDIVÝ

FOTO: ARCHIV REDAKCE

Přibyl další kalkulátor, tentokrát náhradního plnění
Internetový portál www.neziskovky.cz se v září rozšířil o další 
praktický produkt – kalkulátor náhradního plnění. 
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Pomoc slaným dětem
Nákupní galerie Myslbek se rozhodla 
podpořit nemocné cystickou fibrózou 
(nemocným se laicky přezdívá „slané 
děti“). V rámci VIP SHOPPINGU, který 
se v jejích prostorách uskuteční 15. říj-
na 2009, proběhne tombola s výtěž-
kem pro takto nemocné a prodejní akce 
předmětů s logem Klubu nemocných 
cystickou „Uvědomujeme si závažnost 
tohoto onemocnění, proto se snažíme 
využívat prostředky, které naše nákupní 
galerie má, abychom takto nemocným 
dětem co nejvíce pomohli,“ vysvětluje 
Delphine Prokešová, marketingová ma-
nažerka Nákupní galerie Myslbek, proč 
došlo k navázání spolupráce. 

Více informací naleznete na strán-
kách Klubu nemocných CF www.cf-
klub.cz

Pomoc má mnoho tváří
Dobří lidé stále žijí. Důkazem toho je po-
moc dobrovolnice, která za námi přijela 
z Valašského Meziříčí, aby nám věnova-
la svůj volný čas. Paní Magda má vyso-
koškolské vzdělání, dříve pracovala ve 
školství jako učitelka a nyní je v důcho-
dě. Její zájmy jsou čtení, internet a pro-
cházky

Do Diakonie v Myslibořicích jezdí pra-
videlně vždy na 14 dní. Naši organizaci 
našla přes internet (www.domovmysli-
borice.cz) a protože ji zaujal profil, který 
máme na serveru www.dobrovolník.cz, 
rozhodla se k nám přijet. Již dříve po-
skytovala dobrovolnickou práci v rámci 
sousedské výpomoci, a protože chce 
být i nadále v kontaktu s lidmi a pomá-
hat jim, neváhá věnovat svoji činnost 
seniorům, kteří jsou moc rádi za každou 
jiskřičku upřímnosti a svěží změnu. Paní 
Magdě tímto moc děkujeme a doufáme 
v její milou přízeň i v budoucnu.
ANNA BLAŽKOVÁ, KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

Vinohradská nemocnice 
Zambii
Realizační tým Fakultní nemocnice Krá-
lovské Vinohrady (FNKV) úspěšně do-

končil projekt české zahraniční pomoci 
v Zambii. Projekt s názvem Zvýšení kva-
lity chirurgické péče v nemocnici Lewa-
nika General Hospital byl zahájen v roce 
2008 a objem investovaných prostřed-
ků dosáhl 20 950 000 korun. Neoceni-
telnou pomoc při jeho realizaci poskytla 
na místě organizace Hend for Help se 
sídlem v Liberci.

„Chtěli jsme pomoc i tam, kde je lé-
kařská péče nesrovnatelně horší než 
u nás. FNKV nemůže posílat na chari-
tu peníze, tak jsme nabídli naši práci. 
A taky jsme chtěli ukázat, že i v Africe 
lze podobné projekty úspěšně napláno-
vat a dokončit. Dokázali jsme to a byla 
to mimořádná zkušenost,“ řekl vedoucí 
projektu ing. Čeněk Merta, náměstek 
pro obchod a stabilizaci FNKV.

Cílem bylo zlepšit kvalitu chirurgic-
ké péče v Západní provincii, nejchudší 
části Zambie, a to především v oblasti 
porodnictví a intenzivní péče, a vytvořit 
pro toto zlepšení technické podmínky. 
Součástí projektu bylo i zvýšení kvali-
fikace lékařů a zdravotnického perso-
nálu v nemocnici General Hospital Le-
wanika.

Podle ing. Čeňka Merty chce FNKV 
v podpoře nemocnice Lewanika po-
kračovat a plánuje podepsání smlouvy 
o přímé spolupráci. Předmětem spolu-
práce by bylo především další školení 
personálu, které chce FNKV financovat 
ze sponzorských darů.
KATEŘINA JURIGOVÁ

Nabídka na uspořádání 
koncertu pro charitativní 
účel
Francouzské neziskové sdružení amatér-
ských zpěváků PIACER‘CANTO (www.pi-
acercanto.org) spolu s dirigentem Hen-
ry Didotem organizuje při své návštěvě 
Prahy koncert na sobotu 6.2.2010. Sbor 
již podpořil mnoho charitativních projek-
tů a rád by tak učinil i v Praze. Sbor čítají-
cí 30-40 členů připravuje Magnificat od 
J. S. Bacha a Žalm č.42 od Mendelssoh-
na. Současně hledá český 30členný or-
chestr, který by ho doprovázel.  

Jeho členové o sobě říkají, že jsou:
ti, kteří milují hudbu
ti, kteří milují dobře vykonanou práci
ti, kteří milují podílet se o svou vášeň
Veškeré podrobnosti a možnosti spo-

lupráce se dozvíte od české organizační 
dobrovolnice sboru – Jitky Jungwirth – 
na adrese: jitka.jungwirth@tiscali.cz

Online kancelář pro 
neziskové organizace
Na webináři se dozvíte, jak snadno mů-
žete pořádat on-line schůzky se členy, 
partnery i veřejností bez nutnosti fyzic-
kého cestování. Uvidíte praktické ukáz-
ky, jak vytvořit pro vaší neziskovou or-
ganizaci on-line kancelář s využitím 
Google Apps a poznáte, jak vám může 
přispět k výraznému zlepšení komunika-
ce a spolupráce.

Základní informace:
Cena: bezplatný
Termíny: 20. 10. 2009 10.00 – 11.00, 
22. 10. 2009 18.00 – 19.00. Z délky tr-
vání 15 minut vyhrazeno na dotazy 
Komu je webinář určen: vedoucí před-
stavitelé, IT pracovníci a členové nezis-
kových organizací a spolků
Pořadatel: Portál Workline.cz (http://
www.workline.cz/Skoleni-a-predna-
sky-online/Online-kancelar-pro-nezis-
kove-organizace.aspx). Další informace 
na http://www.workline.cz/Skoleni-a-
prednasky-online/Online-kancelar-pro-
neziskove-organizace.aspx.
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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.




