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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.

Nabízíme zlevněné předplatné 
Grantového kalendáře na 
2. pololetí za 440,- Kč.

Více info na www.neziskovky.cz  

S trémou před kamerou jde pracovat
Moderátorku Štěpánku Duchkovou lidé z neziskového 
sektoru jistě znají z moderování soutěže o nejlepší reklamu 
Žihadlo, kterou pořádá organizace Neziskovky.cz, a jako 
lektorku mediálních tréninků. Můžete ji slyšet i na vlnách 
Českého rozhlasu – Regina, kde moderuje pořad „13”. 
Zároveň učí v Moderátorské škole 3D a přednáší na Katedře 
obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké 
školy ekonomické. Moderuje společenské akce, kongresy 
a tiskové konference.

„Mám ráda stres z akce. Když stojíte před stovkami lidí, třeba 
na nějakém kongresu, a musíte mluvit z hlavy, klást smyslupl-
né dotazy, na které někdy dostáváte nesmysluplné odpovědi, tak 
právě to mi vlévá energii do žil,“ říká. „Při práci lektorky žádný 
stres není, ale jsem ráda, že mohu lidem předávat něco, v čem 
mám velké zkušenosti. Lidé mívají největší strach z televizní ka-
mery. Někteří trémou skoro nemohou mluvit, natož reagovat na 
nějaké konfliktní dotazy. S nimi trénujeme, jak se zbavit stresu 
při natáčení.“

Obecně prospěšné 
společnosti nově
Prezident republiky Václav Klaus 
podepsal dne 12. července 2010 
zákon ze dne 25. června 2010, kterým 
se mění zákon č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech. 
Neziskovky.cz připravují informační 

seminář, ve kterém Mgr. Petr Vít, který 
se podílel na vzniku novely, představí, 
jak se novela projeví v praxi obecně 
prospěšných společností. Seminář 
se uskuteční ve dvou termínech a to 
8. října a 12. listopadu. V případě 
zájmu se přihlašujte prostřednictvím 
nabídky otevřených kurzů na 
www.neziskovky.cz.

Prázdninová 
jednání
První červencový den jednala za účasti 
zástupců a zástupkyň jednotlivých 
ministerstev, akademických pracovišť 
a neziskových organizací Rada vlády 
pro rovné příležitosti pro ženy a muže. 
Projednala analýzu výsledků voleb 
organizace Fórum 50 % a vyjádřila 
znepokojení nad faktem, že v nově 
navržené vládě není ani jedna žena. Rada 
vlády považuje za zásadní zachování 
sekce pro lidská práva v rámci Úřadu 
vlády ČR. Dále vzala na vědomí zprávu 
o výzkumu sexuálního obtěžování ve 
vysokoškolském prostředí. Rada se 
usnesla, že se problematikou sexuálního 
obtěžování ve vzdělávání obecně bude 
dále zabývat.

ZDROJ: VLÁDA ČR

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,
doufám, že se vám daří kloubit dohro-
mady pracovní a osobní život. Je čas do-
volených, takže asi znáte situace, kdy se 
člověk vrátí po dnech volna třeba i odpo-
čatý, ale pak začíná ta hrůza dostat se 
zase zpátky do běžného fungování. I my 
jsme v tomto zpravodaji chtěli zdůraznit, 
že víme, že je léto a tak jsme pro vás 
připravili spíše lifestylový rozhovor se 
Štěpánkou Duchkovou. Více už to nešlo. 
Kde jsou klasické letní okurkové sezo-
ny? A tak věřím, že všem, kteří v srpnu 

pracují, přineseme 
zajímavé a potřebné 
informace. 

Prezident Václav 
Klaus podepsal novelu 
zákona č. 248/1995 
sb., o obecně prospěš-
ných společnostech, 
která byla evergree-

nem všech editoriálů od začátku roku. 
V tomto zpravodaji vás jen v rychlosti 
upozorňujeme na semináře, které jsme 
pro lidi z o.p.s. vypsaly na říjen a listo-
pad. Novela totiž začíná platit od 
1. 1. 2011. Podrobnější článek chystáme 
na září.

V červenci Neziskovky.cz vyhlásily 
čtvrtý ročník soutěže o nejlepší veřejně 
prospěšnou reklamu Žihadlo 2010. Je 
čas přihlásit vaše mediální kampaně.

O vzdělávání ředitelů domů dětí a 
mládeže se dočtete ve článku Jana 
Frishe.

Pokud nemáte onu zmiňovanou do-
volenou a chcete si v práci tak trochu 
užít něčeho výjimečného, zveme vás na 
letní setkání fundraiserů a ředitelů ne-
ziskových organizací. Připravili jsme den 
zaměřený na fundraising. Jeho největší 
část bude lektorovat Robert Kawalko, 
prezident Asociace fundraisingu v Pol-
sku. Viděl jsem ho školit na jedné zahra-
niční konferenci a opravdu to stojí zato.

Poslední a významem snad nejdůleži-
tější tip je na článek na straně č. 12 
o právě vzniklé Asociaci veřejně pro-
spěšných organizací, při jejímž založení 
stály i Neziskovky.cz.

Mějte se v srpnu pěkně!
MAREK ŠEDIVÝ

ŘEDITEL NEZISKOVKY.CZ
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aktuality

Ceny budou rozdány stejně jako v mi-
nulých letech v kategoriích:
 tištěná reklama
 televizní a kino spot
 rádiový spot
 internetový projekt

a poputují neziskovým organizacím 
jako jejich zadavatelům.

Soutěže se mohou zúčastnit nezis-
kové organizace (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, nada-
ce, nadační fondy, církevní právnické 
osoby), které zviditelnily veřejně pro-
spěšný projekt prostřednictvím me-
diální kampaně v období od 1. září 
2009.

Poprvé budou moci v samostatné 
kategorii soutěžit kampaně zadané 
příspěvkovými organizacemi.

Nominace přijímají organizátoři od 
dnešního dne do 27. října 2010.

„Soutěž Žihadlo v minulých roční-
cích ukázala, že velmi dobrá a neotře-

lá reklama může vznikat i na témata, 
která jsou na první pohled obtížná 
nebo vážná. A že neziskové organiza-
ce umí ve spojení s profesionály z re-
klamních agentur přijít na trh s oprav-
du kvalitními kampaněmi, které umí 
oslovit jejich  cílovou skupinu. Věřím, 
že přes současnou ekonomickou rece-
si se velká konkurence v soutěži sejde 
i letos,“ uvedl k vyhlášení 4. ročníku 
soutěže Žihadlo Marek Šedivý, ředitel 
pořadatelské organizace Neziskovky.
cz. Zároveň připomněl, že soutěž Ži-
hadlo je jedinou soutěží svého druhu 
v České republice, která hodnotí vý-
hradně sociální reklamu.

„Dobrá prezentace na veřejnosti je 
pro neziskové organizace stejně důle-
žitá jako pro business. Jsme rádi, že 
i letos můžeme podpořit soutěž Ži-
hadlo a těšíme se na nové nápady, 
jejichž prostřednictvím se neziskové 
organizace zviditelňují a posilují tak 
svoje jméno. To pak mohou zúročit 
při získávání prostředků na svoji veřej-
ně prospěšnou činnost,“ komentovala 
letošní ročník Pavlína Folovská, ma-
nažerka společenské odpovědnosti 
ČSOB, hlavního partnera soutěže.

V odborné porotě zasednou stejně 
jako v loňském roce zástupci médií, 
reklamních agentur, firem a nezisko-
vých organizací. Vítězové soutěže pak 
budou slavnostně vyhlášeni 16. listo-
padu v průběhu slavnostního večera 
v Praze. 

Bližší podmínky účasti v soutěži lze 
najít na www.neziskovky.cz.

  
FOTO: ARCHIV REDAKCE

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.

Vyhlášení soutěže Žihadlo roku 2010
Již čtvrtým ročníkem letos pokračuje soutěž o cenu 
Žihadlo, která je udělována za nejlepší veřejně 
prospěšnou reklamní kampaň.

2010
Do práce bez 
bariér
V březnu tohoto 
roku zahájila 

Asociace pomáhající lidem 
s autismem - APLA Praha, Střední 
Čechy, o.s., na území hl. m. Prahy 
projekt s názvem Do práce bez 
bariér. Jeho hlavním cílem je 
zlepšení přístupu k zaměstnání 
pro osoby s diagnostikovanou 
poruchou autistického spektra 
ve věku od 17 let. 
Účastníkům projektu při volbě vhodné-
ho zaměstnání pomáhá pracovní kon-
zultant a asistent. Samotnému vstu-
pu na trh práce předcházejí přípravné 
aktivity – vzdělávání, získání orientace 
na trhu práce, nácvik praktických a so-
ciálních dovedností a aktivní hledání 
vhodného pracovního místa. Zájemci 
mohou navštěvovat počítačové kurzy 
a pravidelně docházet do Job klubu, 
kde se seznámí s jednotlivými profe-
semi, dozví se, jak napsat životopis, jak 
postupovat při hledání zaměstnání atd.. 
K dispozici je i tréninkové pracoviště, 
ve kterém za přítomnosti pracovního 
asistenta probíhá příprava na zaměst-
nání a které slouží také jako chráněná 
dílna. Po nalezení pracovního místa je 
asistence poskytována přímo na pra-
covišti. Součástí projektu je spolupráce 
s potencionálními zaměstnavateli, kteří 
obdrží informační balíček. 

Projekt byl podpořen v rámci ope-
račního programu Praha Adaptabilita, 
který je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem, svými aktivitami přispí-
vá k začleňování sociálně vyloučených 
osob. Všechny služby jsou poskytovány 
zdarma. 

Zájemci o podporované zaměstná-
vání ze Středočeského kraje nad 15 let 
se mohou přihlásit do projektu S pomo-
cí to dokážu, který kromě uvedených 
aktivit nabízí ještě službu chráněného 
bydlení.

LUCIE MARŠÁLKOVÁ, PROJEKTOVÝ MANAŽER, 
APLA

Sociální automobil pro 
Naději
Slavnostním předáním vozidla pro soci-
ální účely bylo dne 20. července završe-
no úsilí Českomoravské reklamní agen-
tury Kompakt spol. s  r. o., která získala 
pro dobrou věc řadu místních podnika-
telských subjektů. Pořízení vozidla, kte-
ré usnadňuje život klientům sociálních 
služeb zlínské pobočky Naděje, je finan-
cováno formou reklamy umístěné na 
automobilu.

Nový sociální automobil ve zlínské 
pobočce Naděje umožní cestování oby-
vatelům Domu pokojného stáří. Senioři 
se sníženou možností pohybu a lidé po-
stižení Alzheimerovou chorobou se díky 
němu i na invalidních vozících dostanou 
k lékaři, na úřady i na tolik žádané výle-
ty a kulturní či společenská setkání. Vůz 
budou využívat také klienti sociálně te-
rapeutických dílen. I přes své mentální 
postižení se účastní mnoha kulturních 
akcí a jarmarků s předváděním svých 

dovedností v širokém okolí. Prezentují 
tkalcovské, textilní, košikářské a vosko-
vé výrobky svých šikovných rukou. Větší 
vůz jim usnadní převážení tkalcovských 
stavů, výrobků a materiálů. 

BC. KATEŘINA PIVOŇKOVÁ, NADĚJE, O.S.

Společný výukový tábor
Během mistrovství světa v ultimate fris-
bee klubů, které proběhlo první červen-
cový týden v Praze, se mezi účastníky 
podařilo vybrat více než 38 000 korun 
na podporu aktivit nadace Ultimate 
Peace. Organizátoři pražského mistrov-
ství přispěli 17 410 korunami. Tato část-
ka odpovídá počtu uhraných bodů za 
týden mistrovství z více než 700 ode-
hraných zápasů. Vybrané peníze po-
slouží na uspořádání tábora pro 200 

účastníků z Izraele a Palestiny a pomo-
hou tamním dětem se učit vzájemnému 
respektu nejen při hře ultimate frisbee. 
Hráči během mistrovství světa navíc or-
ganizaci Ultimate Peace věnovali své 
disky i sportovní oblečení. Celkem šlo 
o 50 profesionálních disků a 75 kusů 
oblečení (dresů nebo týmových šortek). 
Všechny tyto darované věci již organi-
zace rozdala dětem ve městech, odkud 
jsou účastníci tábora.

IRENA ZATLOUKALOVA, WUCC 2010 PRAHA

FOTO: DAVID PRŮCHA, WUCC 2010 PRAHA

Národní hry SO 2010
Zlatá medaile ze Speciální 
olympiády 2010 putuje do 
diakonického střediska Světlo ve 
Vrchlabí – vítězka turnaje v bocce 
je kvalifikována na Světové hry do 
Athén v roce 2011!
10. česká letní speciální olympiáda, kte-
rá se konala na začátku července 2010 
v Praze, přivítala také sportovní tým Di-
akonie ČCE – střediska Světlo ve Vrch-
labí, při kterém od roku 2001 aktivně 
funguje sportovní klub SK Krkonoše, 
jenž se věnuje stolnímu tenisu a bocce. 
Zlatou medaili v soutěži jednotlivců klu-
bu vybojovala závodnice Petra Červen-
ková (*1978).

Speciální olympiády se zúčastni-
lo 760 sportovců, partnerů a trenérů 
z 91 sportovních klubů z celé ČR. Při 
slavnostním zahájení vystoupili umělci 
jako Lucie Bílá či houslový virtuos Pavel 
Šporcl. Hry symbolicky zahájila paní Li-
via Klausová.

Soutěžilo se v atletice, plavání, stol-
ním tenisu, cyklistice, gymnastice, boc-
ce a v kolektivních sportech – kopané 
a volejbalu. Pro sportovce s nejtěžším 
postižením byly pak určeny speciální 
disciplíny přiměřené jejich možnostem, 
tzv. přizpůsobené sporty v atletice.

MGR. VENDULA KODETOVÁ, DIAKONIE ČCE
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na srpen - září 2010
24. 8. 2010 Konflikty v pracovním 
týmu – sociální služby – PhDr. Ing.
Jana Sladká Ševčíková
Pro vedoucí pracovníky a manažery 
v sociálních službách je určen semi-
nář, jenž vám pomůže rozpoznat druhy 
konfliktů a naučí vás je řešit. Poznáte 
psychologické charakteristiky konflik-
tů, jejich spouštěcí mechanismy a zjis-
títe, jak s těmito prvky pracovat. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4046.html

30. - 31. 8. 2010 Jak vyjednávat 
a argumentovat v praxi - PaedDr. 
Olga Medlíková (NOVINKA)
Interaktivní seminář vám pomůže iden-
tifikovat vlastní slabá a silná místa 
v argumentaci a jednání, pochopíte 
rozdíl ve váze argumentů, posílíte si 
argumentační rétoriku, vyzkoušíte vy-
jednávací dovednosti a získáte k nim 
zpětnou vazbu. Zároveň si budete moci 
rozvinout schopnost jednání s různými 
komunikačními typy. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4321.html

1. 9. 2010 Individuální fundraising 
– Bc. Hana Prchalová
Nabízí se vám možnost získat přehled 
metod individuálního fundraisingu, na-
startovat jeho plánování, odhalit pou-
žitelné metody s ohledem na klienty 
organizace či uživatele jejich služeb 
a připravit se na pozitivní i negativní 
stránky individuálního fundraisingu. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4365.html

2. - 3. 9. 2010 Facilitace aneb 
efektivní vedení porad - Mgr. Petr 
Vrzáček
Cílem kurzu je předat facilitační do-
vednosti potřebné pro efektivní vedení 
porad, složitých jednání a časově ome-
zených setkání. Doba jednostranně 
přijatelných řešení problémů je pryč. 
Budoucí řešení se budou rodit na se-
tkáních zástupců zainteresovaných 
skupin, která budou facilitována. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4386.html

6. - 7. 9. 2010  Práce na 
standardech kvality sociálních 
služeb - PhDr. Dagmar Krutilová
Poskytovatelé sociálních služeb se 
mohou seznámit s požadavky Zákona 
o soc. službách 108/2006 Sb. a do-
zvědět se, jak lze standardy kvali-
ty uvádět do praxe. Seznámí se také 
s požadavky inspekcí a podmínkami 
zařazení sociální služby do Registru po-
skytovatelů sociálních služeb. Kurz je 
akreditován MPSV. Bližší informace:

http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4391.html

8. 9. 2010 Pečovatelská služba 
a individuální plánování - Marcela 
Hauke (NOVINKA)
Především pracovníkům v přímé péči 
a sociálním pracovníkům pomůže ten-
to seminář pochopit princip individuál-
ního plánování v terénních sociálních 
službách v návaznosti na zákon o so-
ciálních službách a podmínky inspek-
ce kvality. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4337.html

10. 9. 2010  Jak vést realizaci 
projektu - Mgr. Jan Horký
Získejte přehled o procesním a finanč-
ním řízení projektů, které byly úspěšně 
podpořeny v rámci operačních progra-
mů financovaných z Evropských soci-
álních fondů. Seminář bude kombino-
ván s interakcí, diskusí, příklady z praxe 
a řešením modelových příkladů. Bližší 
informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4324.html

13. 9. 2010 Interpretace místního 
bohatství - Ing. Ladislav Ptáček 
(NOVINKA)
Naučné stezky, průvodci, expozice 
a letáčky nemusí nudit, takže se může-
te naučit efektivně a poutavě prezento-
vat místní pamětihodnosti, přírodní krá-
sy, tradice a příběhy. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4420.html

14. 9. 2010 Marketing pro 
neziskovky - Bc. Zdenka Nosková
Objevte přitažlivost a účelnost mar-
ketingu a jeho důležitost pro správné 
a zdravé fungování organizace. Můžete 
se naučit využívat zdroje v organizaci 
a motivovat spolupracovníky k marke-
tingovému myšlení. Poté budete moci 
zajistit zdroj financí nezávislý na do-
tacích a grantech. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4043.html

15. 9. 2010 Efektivní „život“ 
neziskovky na internetu - Daniel 
Suchánek DiS.
Najděte alternativní cesty drahým soft-
warovým řešením. Zjistíte, jak využívat 
on-line dokumenty a komunikaci tak, 
aby vše bylo efektivní. Také se dozvíte, 
že nemusíte platit desetitisíce za tvorbu 
nebo správu webu. Víte, jak propago-
vat svou organizaci na sociálních sítích? 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4326.

Bitva „Příběh pana Jaroše“
Kdy: 7. 8. 2010
Kde: Střelnice Čekanice, Tábor
Pořadatel: SHŠ Pětilistá růže
Program od 14.00, v 1600 bitva, 
v 18.30 repríza, 20.30 Metanoon kon-
cert, 21.30 Ohňová show. Celé odpoled-
ne vyplněno doprovodným programem: 
Orientální tanečnice, Včelka band, Bon-
neB art. a další. Akce probíhá ve volném 
přírodním areálu bez úpravy hlediště 
(doporučujeme něco na sezení). Více na: 
http://www.shspetilistaruze.blog.cz

Za zdí
Kdy: 13. 8. - 31. 10. 2010
Kde: Třeboň
Pořadatel: Fair, o. s. a Artist 4 children
Vernisáž výstavy (fotografie dětí uli-
ce z Keni a z Indie), která se usku-
teční 13. srpna od 19.00 v divadle 
v Třeboni. Jako doprovodný program 
zahraje Mário Bihári a Bachtale Apsa. 
Více na: http://www.fair-ngo.eu, 
http://www.artist4children.cz

Festiválek bez bojů a válek
Kdy: 14. - 15. 8. 2010
Kde: Boskovice
Pořadatel: o.s. Pramínek
Multižánrový festival, na němž se pre-
zentují hudební tělesa a hudební styly 
převážně z českého prostředí. Cílem je 
oživit kulturní dění v regionu, nabídnout 
zajímavý program, a hlavně podpořit 
dobrou věc. Letos se Festiválek spojil 

s občanským sdružením Pramínek, 
které se rozhodlo obnovit areál bý-
valých lázní ve Velké Roudce ne-
daleko Velkých Opatovic.Více na: 
http://www.festivalekbezbojuavalek.cz

Dožinkový bělokarpatský 
biojarmark v rámci folklorního 
festivalu Ozvěny Horňácka
Kdy: 20. 8. - 21. 8. 2010
Kde: Velká nad Veličkou
Pořadatel: Obec Velká nad Veličkou, 
Informační středisko pro rozvoj Mo-
ravských Kopanic, o.p.s., PRO-BIO Rc. 
Bílé Karpaty, Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers, cimbálová muzika Le-
žhory, Dožinkový biojarmak a tradič-
ní jarmak lidových výrobků. Více na: 
http://www.obecvelka.cz

Arbor Vitae
Kdy: 25. 8. - 4. 9. 2010
Kde: Javorná
Pořadatel: Užitečný život
Se zkušeným týmem instruktorů bude-
te postaveni před náročné situace jako 
jednotlivci i jako skupina. Budete se 
ptát, jak prožívat krizi a zátěžové situace 
a jaký význam mají v našem životě. Jde 
o integrační kurz - otevřený i lidem s tě-
lesným nebo smyslovým postižením. 
Více na: http://www.arbor-vitae.cz

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

Neziskovky.cz vyhlašují otevřené výběrové řízení na 
podporu pacientských neziskových organizací 
v projektu „Se společností Novartis Oncology k rozvoji 
a stabilitě“.

Projekt je určen pro 
ředitele, manažery, vedoucí pracovníky 
a dobrovolníky pacientských organizací. 

V rámci projektu mají pacientské organizace možnost 
nominovat svoje zaměstnance nebo dobrovolníky 
do rekvalifikačního kurzu Manažer neziskových a 
příspěvkových organizací, který je akreditován pod čj. 
5 611/10-24/188. Během kurzu se účastníci naučí jak:

• strategicky řídit organizaci 
• nastavit systém řízení procesů v organizaci 
• využívat marketing, fundraising a PR 
• efektivně řídit a vést lidi 
• řídit projekty a finance v neziskové organizaci

Běžná cena rekvalifikačního kurzu je 24 600 Kč. 
Vybrané pacientské organizace získají tento kurz 
zdarma. Podpora zahrnuje účast na kurzu, pracovní 
materiály a občerstvení. Dopravu do místa konání 
kurzu a stravu si účastníci hradí z vlastních zdrojů.

Uzávěrka příjmu žádostí: 16. srpna 2010

Vzdělávání bude probíhat od 30.8.2010 do 14.12.2010.

Podrobnosti na: http://neziskovky.cz/cz/infosluzby/
grantovy-kalendar/vyhlaseni-programu/4418.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

Filantropie
Slovo filantropie je slo-
ženinou dvou řeckých 
výrazů (filein - milovat 

a anthrópos - člověk), doslovně tedy 
znamená lásku k lidem, lidumilnost. 
Ve smyslu nezištné pomoci druhým je 
filantropie neoddělitelnou součástí ev-
ropské kultury. V prostředí neziskových 
organizací se pojem filantropie používá 
především ve spojení s dárcovstvím, 
dobrovolnictvím a dalšími veřejně pro-
spěšnými aktivitami. Filantropové zpra-
vidla podporují dobrou věc po delší 
dobu a mají jasné cíle. 

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

11. 8. 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
odbor implementace programů ESF
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 2.1 Posílení 
aktivních politik zaměstnanosti
Oblast podpory: vzdělávání, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2831
Kontakt: pavlina.koziskova@mpsv.cz; 221 923 364 
Adresa: Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2

13. 8. 2010 Krajský úřad Plzeňského kraje
PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V 
PLZEŇSKÉM KRAJI 2010 – Pečovatelská služba 
poskytovaná obcemi
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2870
Kontakt: dagmar.steinbachova@kr-plzensky.cz ; 
377 195 169
Adresa: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

26. 8. 2010 Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad
ROP regionu soudržnosti Severozápad, 2.1 Budo-
vání kapacity pro místní rozvoj, informovanost 
a osvěta veřejnosti
Oblast podpory: regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2866
Kontakt: lenka.modrovicova@nuts2severozapad.cz; 
353 502 634
Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

31. 8. 2010 European Commission, DG EM-
PL/D.1
Pracovní vztahy a sociální dialog
Oblast podpory: regionální/komunitní rozvoj, 
ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1470
Kontakt: empl-04-03-03-01@cec.eu.int
Adresa: J54 01/004 , B – 1049 Brussels, Belgie

31. 8. 2010 Nadace Sophia
Nadační příspěvky
Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2479
Kontakt: sophia@dimension.cz; 542 135 164 (tel.); 
542 135 352 (fax)
Adresa: Business Park, Budova B, Londýnské nám. 
2, 639 00 Brno

31. 8. 2010 NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Grantové řízení pro neziskové organizace pracují-
cí v oblasti prevence a podpory zdraví
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2854
Kontakt: 603 420 526
Adresa: Šumavská 15, 602 00 Brno

31. 8. 2010 Nadace Auxilia
Podpora profesního vzdělávání lidí z neziskových 

organizací
Oblast podpory: vzdělávání, rozvoj neziskového 
sektoru
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2858
Kontakt: prchalova@auxilia.cz; 224 239 876; 
224 239 875
Adresa: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1

6. 9. 2010 European Cultural Foundation
Granty na podporu spolupráce v oblasti umění
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2841
Kontakt: eurocult@eurocult.org; 
+31 (0) 205 733 868; +31 (0) 206 752 231 (fax)
Adresa: Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amster-
dam, Nizozemí

průběžná uzávěrka Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje
Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 
ČR - Bavorsko
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, vzdělává-
ní, volný čas, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2875
Kontakt: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz; 
353 502 166
Adresa: Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

průběžná uzávěrka Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod
Regionální operační program Jihovýchod, 3.1 
Rozvoj urbanizačních center
Oblast podpory: životní prostředí, ochrana nemovi-
tých památek, volný čas, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2862
Kontakt: steflova@jihovychod.cz; 532 193 600
Adresa: Žižkova 89, 586 01 Jihlava

průběžná uzávěrka Nadace VIA
Rychlé granty
Oblast podpory: životní prostředí, lidská práva, regi-
onální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2639
Kontakt: alzbeta.mattasova@nadacevia.cz;
 233 113 370
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

průběžná uzávěrka Pro Helvetia, Schweizer 
Kulturstiftung
Moving Words - švýcarský program na podporu 
překladů
Oblast podpory: kultura, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2571
Kontakt: info@prohelvetia.ch; +41 44 267 71 71; 
+41 44 267 71 06 (fax) 
Adresa: Hirschengraben 22, CH-8024 Zürich

Dávejte pozor na své myšlenky, 
stanou se z nich slova,
dávejte pozor na svá slova, 
změní se v činy,
dávejte pozor na své činy, 
stanou se z nich zvyky,
dávejte pozor na své zvyky, 
stanou se z nich vlastnosti,
dávejte pozor na své vlastnosti, 
stanou se osudem.
Nová doba vyžaduje nové zvyky, což 
platí i o českém neziskovém sektoru. 
Ten se rozvíjí a roste a přináší nové od-
povědi a inovace, které reagují na spo-
lečenskou poptávku. Mnoho nezisko-
vých organizací začíná svoji činnost 
díky podpoře dotací a grantů veřejné 
správy nebo větších dárců a sponzorů. 
Časem ale pro svou činnost vždycky 
potřebují další zdroje a prostředky. Kte-
ré zdroje to jsou? Podívejte se kolem 
sebe. Dobročinnost není jen pro nejbo-
hatší lidi a firmy. Dobročinnost – filantro-
pie – je pro všechny bez ohledu na věk 
a bohatství.

Z výzkumů vyplynulo sedm nejčastěj-
ších důvodů, proč lidé dávají peníze:

oslovuje je řešení daného problému• 
jde o rodinnou tradici• 
je to dobrá finanční investice• 
kamarádi dávají také• 
cítí se poté dobře• 
baví je to• 
vypovídá to o jejich osobních hodnotách.• 

Několik nápadů, jak posilovat 
filantropii v České republice:

Představte filantropii právníkům, fi-
nančním a daňovým poradcům.

Platné legislativy je možné využít 
v případech, chce člověk odkázat pení-
ze nebo nemovitosti neziskové organi-
zaci nebo snížit daňový základ v případě 
daru. Právníkům a poradcům je třeba při-
pomínat, aby nezapomínali na tyto příle-
žitosti a svým klientům je aktivně nabí-
zeli. A mohou při tom třeba prezentovat 
konkrétní příběh z vaší organizace.

Organizujte skupinky v místní komu-
nitě, které začnou generovat peníze na 
speciální projekty.
V roce 2004 vznikla v Austinu v Texasu 
organizace Impact Austin. Začínala jako 
skupina 100 žen, kdy každá věnovala 
1000 dolarů na získání celkové částky 
100 000 dolarů k dokončení jednoho 
velkého projektu místních neziskových 
organizací. Časem se tato skupina rost-
la a v loňském roce již přes 500 žen da-
rovalo granty pěti organizacím, každý 
v hodnotě 105 000 dolarů. Informace 
o Women´s giving cirle naleznete v ang-
ličtině na: http://www.philanthropy.iupui.edu/
womensphilanthropyinstitute/docs/IU_Giving-
Circle_082809.pdf.

Vstupte do aktivit spojených s komu-
nitními nadacemi.

Komunitní nadace vznikají tam, kde 
obyvatelé daného místa shromažďují 
svoje prostředky na řešení lokálních pro-

blémů. Růst počtu komunitních nadací 
v ČR je inspirován počtem podobných 
aktivit v zahraničí a také Českou asocia-
cí komunitních nadací. Pokud ve své ko-
munitě ještě nemáte komunitní nadaci, 
spojte síly a udělejte to. Existuje místo, 
kde vám poradí a pomohou: http://akncr.
cz/en/about-us/

Vyučujte filantropii na školách.
Děti a studenti se mohou účastnit 

dárcovských aktivit. Mohou sbírat věci 
nebo jídlo pro lidi, kteří mají hlad, pomo-
ci s opravou parku nebo zahrady, prodá-
vat různé předměty a získat peníze na 
nákup nových třeba pro hřiště nebo mýt 
auta, aby získali peníze na cestu školní-
ho sboru na soutěž do sousedního měs-
ta. Učitelé mohou začlenit filantropii do 
svých výkladů a přednášek v jednotli-
vých předmětech – dějepise, občanské 
výchově, výuce jazyků. Rodiče mohou 
přijít se specifickým projektem a přizvat 
studenty na získávání peněz na potřebné 
účely. Leasing to give má návod (v ang-
ličtině), jak na to: http://learningtogive.org/.

Budujte „kulturu dávání“ ve své správ-
ní radě.

Mnoho českých neziskových orga-
nizací má správní a dozorčí rady, které 
pomáhají naplňovat poslání organizace. 
Členové správní rady jsou těmi nejlepší-
mi velvyslanci – mohou vysvětlovat svým 
kolegům, zaměstnancům, klientům, ka-
marádům v businessu, o co v neziskové 
sféře jde. Informovat mohou i známé ve 
sportovním klubu nebo politiky při růz-
ných setkání. Členové správní rady jsou 
ti nejúspěšnější v přesvědčování ostat-
ních k podpoře vaší organizace, pokud 
sami mohou říct, že finančně podpořili 
naplňování poslání organizace. 

Oslavujte filantropii.
I přesto, že někteří lidé nechtějí mlu-

vit o tom, že dávají dary neziskovým 
organizacím, má smysl ukazovat kaž-
dodenní projevy filantropie. Neziskovky 
to mohou udělat tak, že přidají jména 
dárce na pozvánky, do výročních zpráv, 
na webové stránky a ostatní materiály. 
Mohou uspořádat akci, při které ocení 
nejvýznamnějšího dárce - jednotlivce 
a firmu. Takovéto zviditelnění poskytuje 
pozitivní příklady okolí a ukládá do pod-
vědomí lidí, jak darovat a že to nedělají 
jen pro sebe. Vytvářet lepší svět kolem 
nás je něco, k čemu může přispět kaž-
dý z nás.

Vytvářet kulturu dárcovství zname-
ná vytvořit takové podmínky, aby da-
rování bylo snadné, zábavné, viditelné 
a hodnotné. Pozvolna se budou přidávat 
další lidé a výsledkem bude prosperující 
neziskový sektor, který má skutečný vý-
znam. 

DEBORAH EDWARD, PH.D., KONZULTANTKA, 
ŠKOLITELKA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ MANAGEMENT 

NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA LBJ SCHOOL OF 
PUBLIC AFFAIRS A LEKTORKA NEZISKOVEK.CZ

(PŘEKLAD MAREK ŠEDIVÝ)

Jak tvořit kulturu dárcovství
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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

Účtování energií
Příjmy neziskové organizace tvoří dota-
ce (EU, SRČR), dary, tržby za ubytování 
žen a matek (azyl – sociální  služba), trž-
by za služby seniorům (jde o pečovatel-
skou službu v objektu) a nájem seniorů 
(předmět daně z příjmu). Na spotřebu 
energií jsou v průběhu roku tvořeny do-
hadné položky, které jsou zúčtovatelné 
po obdržení faktury od dodavatelů. Uby-
tovaní senioři platí zálohy na spotřebu 
vody, plynu a elektřiny ve společných 
prostorách. Spotřebu elektřiny si hradí 
sami, byty mají elektroměr. Když se or-
ganizaci podaří získat dotaci na úhradu 
energií pro seniory, stává se záloha vý-
nosem organizace.
Organizace účtuje:

MD 314200/D 221000 – závazek – • 
zálohy měsíčně

MD 321000/D 314200 – fa doda-• 
vatele

MD 324200/D 649000 – interní do-• 
klad

MD 315100/D 324200 – interní do-• 
klad-měsíčně

MD 502200/D 321000 – faktura • 
dodavatele

MD 502200/D 389200 – interní • 
doklad

MD 389200/D 502200 – interní • 
doklad

Je to správná metoda z hlediska účet-
nictví a pak z hlediska účtování dotací? 
Když se platba stane výnosem – může 
být předmětem daně z příjmu? 

Odpověď:
Z hlediska účtování o dotacích je zachy-
cení dotace pravděpodobně prováděno 
zápisem MD 221/D 691. Dle mého ná-
zoru by bylo správné v případě získání 
dotace zálohy seniorům vrátit. Zálohy 
se sice stávají výnosem organizace, ale 
není zřejmé, o výnos z čeho (z jaké čin-
nosti) se vlastně jedná. Naopak se dá 
celá věc klasifikovat jako neoprávněné 
obohacení organizace. Pokud se platba 
stane výnosem, měla by v tomto přípa-
dě být jednoznačně předmětem daně 
z příjmů, neboť dle mého názoru nee-
xistuje důvod, proč by neměla (jedná 
se o výnosy, proti nim nejsou náklady, 
neboť ty jsou proti dotaci). Dalším důvo-
dem pro vrácení záloh je skutečnost, že 
se jedná o zálohy, nikoli o platbu za ně-
jakou konkrétní službu. Aby mohla být 
záloha správně vyúčtována do výnosů, 
měla by být seniorům poskytnuta odpo-
vídající služba, která ale nebude hraze-
ná z dotace. 

ING. MIROSLAVA KOČOVÁ,
SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES

Nemocenské dávky 
z druhého pracovního 
poměru
Zaměstnankyně firmy je na mateřské 
dovolené. Jako účastník nemocenské-
ho pojištění pobírá nemocenské dávky. 
Z finančních důvodů by potřebovala při-
výdělek:
1) Může v téže firmě, kde je zaměstnána 
pracovat jako uklizečka na zkrácený pra-
covní poměr, bude-li jí firmou změněna 
pracovní smlouva nebo pracovat max. 
do 150 hodin/rok na dohodu o prove-
dení práce?
2) Pokud nemůže pracovat ve stejné fir-
mě, ve které pobírá nemocenské dávky, 
může uzavřít pracovní poměr na zkráce-
ný úvazek u jiné firmy, bude-li někdo v 
době jejího zaměstnání řádně pečovat 
o dítě?
3) Mohla by při MD a pobírání nemo-
cenských dávek u svého zaměstna-
vatele začít podnikat a vedle MD tak 
vykonávat například práci účetní na živ-
nostenské oprávnění?

Odpověď:
Na všechny tři dotazy existuje jen jedna 
jediná odpověď. Každý uzavřený vztah 
se z hlediska nemocenského pojištění 
posuzuje zásadně samostatně. Vykoná-
vá-li jedna fyzická osoba zároveň několik 
zaměstnání u jednoho nebo u více za-
městnavatelů, tzn. že vykonává několik 
činností v různých pracovních vztazích, 
posuzuje se splnění podmínek v každé 
z nich samostatně. 

Peněžitá pomoc v mateřství náleží 
zaměstnankyni, která je účastna nemo-
cenského pojištění a která byla v posled-
ních dvou letech před nástupem peněži-
té pomoci v mateřství účastna alespoň 
270 dnů nemocenského pojištění. Jak 
již bylo uvedeno, každý pracovněprávní 
vztah se posuzuje pro účely nemocen-
ského pojištění samostatně. Stejně tak 
se za samostatný právní vztah pro úče-
ly nemocenského pojištění považuje sa-
mostatná výdělečná činnost. 

JUDR. JAROSLAV JAKUBKA,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES

Doporučil byste Funkční studium 
ředitelce střediska volného času 
v menším městě?
Rozhodně. Jednak proto, že obsahuje 
řadu témat, ve kterých by se mohla zdo-
konalit, naučit se nové věci, propojit je 
s činností svého SVČ a dostat je do pra-
xe. Druhým důvodem je možnost načer-
pat inspiraci od kolegů. Zjistit, jak jsou 
na tom v jiných střediscích, případně 
neziskovkách a porovnat práci a činnost 
svého střediska. Hodně přínosné bývají i 
kontakty a kolektiv. Dvacet lidí v ročníku 
se za tři roky stmelí, vytvoří se přátelství 
a „ročníková identita“.

Co se dá ve Funkčním studiu 
naučit?
Obsah studia je rozdělen do tří ročníků a 
vychází ze skutečných potřeb středisek 
volného času. Navíc jej budeme inovo-
vat a upravovat tak, aby vyhovoval aktu-
ální situaci a požadavkům SVČ.

První ročník je zaměřen na zvyšování 
úrovně manažerských kompetencí ředi-
telů a vedoucích pracovníků se zaměře-
ním na tzv. tvrdé dovednosti, jako např. 
Úvod do managementu, Strategické 
plánování, Timemanagement, PR, Fun-
draising a Týmová spolupráce. Zároveň 
se vytvoří a naplánuje vlastní koncepce 
pro další fungování střediska nebo škol-
ní družiny, klubu či neziskovky pracující 
s dětmi a mládeží.

Druhý rok je zaměřen na „soft skills“, 
tzv. měkké dovednosti, aby ředitelé a ve-
doucí pracovníci dokázali naučené pou-
žít - dobře implementovat. Účastníci za-
pojují do realizace rozvojové koncepce i 
další pracovníky střediska. Jde o kurzy 
Osobnostní a sociální výchova, Osobní 
prezentace v kontextu klíčových kom-
petencí, Facilitace, Participativní vedení 
týmu…

Třetí ročník probíhá v duchu promyš-
leného přístupu ke zlepšování efektiv-
nosti organizace. Na procesu přeměny 
se podílejí další pracovníci, vzdělávají se 
a usazují nastartované změny. Prochá-
zejí se moduly jako Vnitřní audit SVČ, Ří-
zení porad a jak ustát změnu. Učí se za-
pojovat pracovníky střediska do rozvoje 
organizace, mít společné cíle a vizi.

Jakým způsobem studium probíhá 
a jaká je jeho cena?
Každý ročník je složen z přímé výuky ve 
čtyřdenních vzdělávacích modulech - 
275 hodin, 220 hodin e-learningového 
studia a 168 hodin manažerské praxe 
a praktických činností. Díky tomu, že je 
Funkční studium součástí projektu Klí-
če pro život, je vlastní studium v letech 
2010–2012 zdarma. Účastník si hradí 
náklady na dopravu a případný dopro-
vodný program.

Kdo ve Funkčním vzdělávání 
vyučuje?
Jednotlivá témata zajišťují dlouhodo-
bě prověření lektoři, zkušení odborní-
ci z oblasti zájmového a neformálního 
vzdělávání. Do základního lektorského 
týmu patří mj. Milan Appel, Aleš Bedna-
řík, Vlaďka Dvořáková, Marek Herman, 
Jana Heřmanová, Jaroslav Jindra, Ivo 
Jupa, Milan Macek, Olga Medlíková, 
Petr Vinš a další. 

Co nového umí účastníci po 
absolutoriu?
Získají informace a dovednosti, které po-
mohou efektivně řídit středisko, vyzkou-
ší si a ověří konkrétní metody, techniky 
a přístupy moderního řízení. Budou 
umět zpracovat konkrétní plán změn 
a rozvoje zařízení, zapojovat do něj kole-
gy a být úspěšní při jeho realizaci.

Jaké budou výhody pro 
absolventa Funkčního studia 
oproti těm, kteří se do něj nehlásí?
Řada informací a dovedností, které ab-
solventi využijí ve své práci. Hlavní výho-
dou bude přímé propojení studovaných 
témat s praxí střediska a jeho viditelný 
rozvoj.

Kolik procent vedoucích 
příspěvkových organizací už 
dokončilo podobné studium?
Na procenta to určit nelze, ale od roku 
2000 studovalo či studuje tento vzdělá-
vací program již 243 ředitelů, zástupců 
či vedoucích pracovníků středisek vol-
ného času, případně neziskových orga-
nizací.

Je studium certifikované?
Jednotlivé bloky byly akreditovány 
MŠMT v rámci systému dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků. Po 
absolvování všech tří ročníků je možné 
získat také certifikát Fakulty tělesné kul-
tury Univerzity Palackého v Olomouci 
o absolvování Studia pro vedoucí peda-
gogické pracovníky.

Řadí se do celoživotního 
vzdělávání?
Jedná se o vzdělávání, kterým lze získat 
zvýšenou kvalifikaci odpovídající náro-
kům kladeným na studium pro ředitele 
škol a školských zařízení dle § 5 vyhláš-
ky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedago-
gických pracovníků. Jednotlivé bloky, 
z nichž je Funkční studium sestaveno, 
byly NIDM akreditovány rovněž v rámci 
systému dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků jako průběžné vzdělá-
vání. 

ANDREA HUTKOVÁ, NIDM

O smyslu vzdělání
Jan Frish je garantem Funkčního studia v projektu Klíče pro život, 
který realizuje Ministerstvo školství společně s Národním institutem 
dětí a mládeže.Projekt se zaměřuje na rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.
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Jakým způsobem děkujete 
svým dárcům?

Našim dárcům děkujeme prostřednictvím dě-
kovného dopisu, který následuje ihned po 

obdržení daru. Dále pořádáme jedenkrát ročně se-
tkání sponzorů, které je spojeno s benefičním kon-
certem a dobročinnou aukcí. Tímto oddychovým 
večerem se snažíme poděkovat všem za celoroční 
podporu. Naše dárce také obesíláme pozvánkami 
na různé kulturní akce, které u nás pořádáme, a na 
těchto akcích jim nabízíme účast zdarma.

ING. MONIKA STRAKOVÁ, DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO, PRAHA - ŘEPY

Našim dárcům děkujeme většinou:
písemně – 2x ročně – dopisem bezprostřed-

ně po obdarování (pokud možno s reakcí, člán-
kem od uživatelů služeb) a podruhé zasláním vá-
nočního přání, zasláním výroční zprávy
prostřednictvím webu – odkazy na partnery, 
sponzory – proklik na jejich stránky - prostřed-
nictvím interního časopisu KUKÁTKO – zad-
ní strana vyhrazena partnerům, sponzorům 
a drobným dárcům - slovně, ústně na akcích, 
aby uživatelé věděli, kdo jim na akci přispěl, za 
čí podpory se mohou akce zúčastnit - a význam-
ným dárcům také děkujeme osobně – cca 1 – 2x 
ročně – schůzka, káva či předání přání, pozdravu 
osobně.

DANA STOKLASOVÁ, ŘEDITELKA, TYFLOCENTRUM 
PARDUBICE, O. P. S.

Svým dárcům děkujeme pokud možno osob-
ně a písemným poděkováním (e–mail, dopis), 

spolu s darovací smlouvou zasíláme pro tyto úče-
ly speciálně vytvořené děkovací listy, poděková-

ní uveřejňujeme na našich webových stránkách, 
v námi vydávaném bulletinu a ve výroční zprávě. 
V bulletinu, ve výroční zprávě a na webových strán-
kách také uveřejňujeme loga našich dárců – na 
webových stránkách s „proklikem“ na jejich webo-
vé stránky. Loga významných dárců máme rovněž 
uveřejněné na banneru umístěném v našem areá-
lu, na banneru umístěném na hlavní pražské ulici 
před vchodem do našeho areálu a na malém ban-
neru, který vozíme s sebou na prezentační akce. 
Loga význačných dárců jsou rovněž umístěna 
v propagačních letáčcích a materiálech naší orga-
nizace. Dárcům, kteří poskytli sponzorský dar pro 
konkrétní, námi pořádanou akci, poděkujeme také 
veřejně přímo na této akci, v případě, že je k akci 
pořádána tisková konference, jsou dárci zmíněni i 
na ni, pokud jsou na akci zasílány pozvánky a vyro-
beny plakáty, loga dárců jsou umístěna i na těchto 
reklamních tiskovinách. Na akcích jsou také vyvě-
šeny bannery dárců a je jim veřejně poděkováno. 
Dárci, kteří poskytli významný dar pro konkrétního 
klienta a jeho asistenčního/signálního psa, je rov-
něž nabídnuta možnost umístění loga jeho firmy 
či organizace na asistenčním postroji (dečce) psa. 
Pokud to „projde“, snažíme se naše významné dár-
ce zviditelnit i v médiích. Další formou poděkování 
dárcům jsou pozvánky – vstupenky do divadel či 
na koncerty, které dárcovsky naše organizace ob-
drží právě pro tyto účely. 

Dárce také zveme na námi pořádané akce – 
např. benefiční divadelní představení či koncerty, 
Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů, Mistrov-
ství ČR ve výkonu asistenčních psů a zejména 
pak na každoroční veřejnou promoci psích stu-
dentů a jejich slavnostní předávání majitelům 
– Super dny, kde je dárcům veřejně poděková-
no, jsou pozváni k předání psa a mají možnost 
se osobně setkat s našimi klienty a vidět tak na 

vlastní oči smysluplnost poskytnutí svých darů.
NATÁLIE NOVÁKOVÁ – ASISTENTKA ŘEDITELKY, HELPPES - 

CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O. S., PRAHA

Především se snažíme být s našimi dárci v čas-
tém kontaktu, aby dobře věděli, co se aktuál-

ně děje v projektech, které podpořili. Nejčastěji 
jim tak děkujeme přímo. Samozřejmě děkujeme i 
ve výročních zprávách či na webových stránkách, 
a když je to možné, poděkujeme našim partnerům 
v médiích. Zvláštní formou pak děkujeme drob-
ným dárcům, které přispívají na vydávání naše-
ho časopisu pro seniory Vital plus. Všechny, kteří 
přispějí, vždy uvádíme v nejbližším vydání časopi-
su, kde je také seznámíme s tím, na co konkrétně 
jsme jejich dary použili. 

MGR. JIŘÍ HRABĚ, PR MANAGER, ELPIDA PLUS, O.P.S., 
PRAHA

Jakým způsobem děkujeme našim dárcům?
osobní poděkování (např. schůzka s dárcem 

apod.), osobní seznámení dárce s využitím jeho 
daru (možno spojit s prohlídkou našich zařízení-
služeb), formou tiskových zpráv v regionálním tis-
ku (městský zpravodaj, farní zpravodaj), děkovné 
dopisy dárcům a průběžné informace o našich 
aktivitách a činnostech, výroční zpráva (zde uvá-
díme všechny dárce, kteří si to přejí a u větších 
firem a institucí také jejich loga), filmové předsta-
vení v kině (zejména pro tříkrálové dárce), charit-
ní („firemní“) posezení, večírek nebo humanitární 
komponovaný večer.

O naše dárce aktivně pečujeme (pravidelné 
kontakty – osobní, telefonické, poštovní), aby vě-
děli, že si jejich pomoci vážíme.

MGR. PETR LIŠKA , PROVOZNÍ ASISTENT, CHARITA 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

aktuality

anketa

Živá přírodní 
učebnice
Ve dnech 10. - 14. 8. 
2010 nabízí Centrum 

Veronica Hostětín v Bílých Karpatech 
strávení dovolené s možností zajíma-
vého odpočinkového a poznávacího 
programu se zaměřením na ekologii 
v praxi, krajinu a tradiční řemesla i jíd-

la, ovocnářství a folkór. Návštěvníci mo-
hou najít zajímavá místa pomocí příbě-
hů a soch v krajině, poznat lidový tanec 
a zkusit taneční kroky, popřípadě i kroj. 
Bílé Karpaty jsou od r. 1996 Biosféric-
kou rezervací UNESCO a obec Hostětín 
leží na pomezí Slovácka (Moravských 
Kopanic, Luhačovského zálesí) a Valaš-
ska. Ubytování i stravování je v mode-
lovém pasivním domě (jen v minulém 
roce tímto domem prošlo cca 6000 
návštěvníků), kde je možné prakticky 
poznat přírodní stavební materiály (dře-

vo, slámu, hlínu..) a ochutnat jídla z bi-
opotravin a biomošty, které ochutnával 
i princ Charles. Hostětín je centrálně 
vytápěn biomasou, odpadní vodu čis-
tí rostliny v kořenové čistírně, elektřinu 
vyrábí dvě fotovoltaické elektrárny, ne-
chybí ani energeticky úsporné veřejné 
osvětlení. Je zde historická sušírna ovo-
ce i moderní moštárna s BIO produkcí. 
Poslední neděli v září se zde konají již 
tradiční Jablečné slavnosti.
RADKA BREZNICKÁ, WWW.HOSTETIN.VERONICA.CZ

FOTO: CENTRUM VERONICA

Mění lidské příběhy
Kromě toho, že společnost Telefónica 
O2 patří mezi největší dárce v České 
republice, pomáhají také sami její za-
městnanci. Pro nejnovější projekt Po-
mozme změnit konkrétní lidský příběh 
jejich finanční příspěvky přinesly pres 
420 tisíc korun, které putovaly k cel-
kem 11 vybraným lidem se zdravotním 
znevýhodněním. Za poslední dva roky, 
kdy jsou interní sbírky vyhlašovány, po-
mohli zaměstnanci O2 celé řadě osob 
s handicapem a různým neziskovým 
organizacím. Celkem totiž zaměstnan-
ci na sbírky vyhlášené na firemním in-
tranetu přispěli částkou přesahující 
2,3 milionu korun.

MARTIN ŽABKA, TISKOVÝ MLUVČÍ, TELEFÓNICA 
O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

Dekáda romské inkluze
Dne 28. června převzala ČR předsed-
nictví mezinárodní iniciativy Dekáda 
romské inkluze 2005-15. Slavnostního 
zahájení předsednictví se zúčastnil pre-

miér Jan Fischer, ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopi-
cová, zmocněnec vlády pro lidská prá-
va a národní koordinátor předsednic-
tví dekády Michael Kocáb, zmocněnec 
slovenské vlády  pro romské komunity 
Ľudovít Galbavý, představitelé velvysla-
nectví řady států, zástupci ministerstev, 
nevládního sektoru, medií a samot-
ných Romů. Dekáda romské inkluze 
je založena na aktivním podílu Romů 
při vytváření inkluzívních politik. „Po-
kud chceme vést plnohodnotný dialog 
o stereotypech, diskriminaci a xeno-
fobii, musí v něm sami Romové se-
hrát důležitou roli. Připomínám v této 
souvislosti desátý princip Společných 
základních zásad začleňování Romů, 
které schválila Rada ministrů EU pro 
zaměstnanost, sociální politika, zdraví 

a ochrana spotřebitele za českého 
předsednictví EU - aktivní účast Romů 
na politických rozhodnutích, které se 
jich týkají,“ řekl ve svém projevu Micha-
el Kocáb.
MGR. PETR KOUBEK, TAJEMNÍK ZMOCNĚNCE VLÁDY

FOTO: ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

První rok provozu
V těchto dnech uplynul rok od otevře-
ní Domu Naděje v Klášterci nad Ohří, 
který nabízí službu azylového domu pro 
osoby bez domova a od ledna 2010 
také službu noclehárny. Služby jsou 
ojedinělé tím, že jsou určeny pro muže, 
ženy a celé rodiny. 

Po prvním roce se naplnil předpo-
klad potřebnosti těchto služeb v regio-
nu. Za rok je využilo 79 klientů, z toho 
16 úplných nebo neúplných rodin. 
V současné době začíná poskytovat 
služby terénního programu v ohrože-
ných rodinách.

Projekt je podpořen z Individuálního 
projektu Sociální služby v Ústeckém 
kraji, který je financován dotací z Ope-
račního programu Lidské zdroje a za-
městnanost Evropského sociálního fon-
du Ústeckého kraje. Činnost podporuje 
také Město Klášterec nad Ohří, MPSV 
a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové.

MIROSLAVA CHRZOVÁ, NADĚJE O.S.
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ROZ
HO
VOR

Co vás zlákalo, že jste skončila jako píšící 
redaktorka a postavila jste se před kameru 
a za mikrofon? 
V první polovině 90. let šlo mnoho mých kolegů z no-
vin pracovat do tehdy vznikající Novy. Inspirovali mě. 
Jenže mně se nechtělo do Novy a tak jsem zkusila 
štěstí ve zpravodajství České televize, kde jsem nako-
nec pracovala dva roky. Pak se mi tam přestalo líbit 
a na deset let jsem zakotvila na Primě. Tam se mi lí-
bilo moc. 

Líbili se mi vaše diskusní pořady Nedělní 
partie a K věci. Jak moc může moderátor 
odhalit záměry politika? 
Záměry politika moc odhalit nejde, ale většinou se 
v tomto typu pořadů točí stále stejní lidé a u těch už 
víte, co můžete čekat. A taky už víte, kdo je, promiňte 
mi ten výraz, blbec a kdo slušný člověk. Bohužel, z té 
druhé skupiny jich bylo méně. Někteří politici mi do-
konce nosili dárky v domnění, že ze scénáře vypustím 
citlivá témata. Vzpomínám si na květinu doplněnou 
žlutou gumovou kachničkou a plastovými vajíčky – tu 
mi přinesl jeden poslanec o Velikonocích. Ovšem nej-
víc mě pobavil dar od jednoho nejmenovaného před-
sedy vládní strany. Byl to kovový svícen, zřejmě domá-
cí výroby, který vážil snad 10 kilogramů. Myslím, že se 
ho pan předseda potřeboval zbavit, tak ho napadlo, že 
ho dá té Duchkové z televize. A ještě jedna perlička – 
jistý poslanec mi přinesl jako dárek svetr. Nebyla to 
domácí výroba, byl koupený. To jsem ale s úsměvem 
odmítla. Asi byl jeho manželce malý. 

Jaké zkušenosti jste získala prací s politiky? 
Umím rychle reagovat, když se někdo vyhýbá odpově-
di. V tom byli někteří politici mistři. Já se ale dokážu 
ptát do omrzení. Když mi nechce odpovědět, ať mi to 
řekne přímo a můžeme pokračovat v dalším tématu. 
A taky jsem se díky politickým debatám naučila čás-
tečně číst řeč těla. 

Nelákalo vás někdy vytvořit si vlastní pořad 
např. v duchu pořadu Michaely Jílkové Máte 
slovo? 
Na tento typ pořadů, kde se lidé překřikují a moderá-
tor má plné ruce práce je uřídit, na to tedy už oprav-
du chuť nemám. Míša Jílková je špičková novinářka 
a na její pořady se ráda dívám. Ale radši bych dělala 
něco veselejšího. Bohužel, nabídky, které dostávám, 
jsou na pořady tohoto typu. Nic veselého mi dosud 
nikdo nenabídl. 

Neuvažovala jste někdy vstoupit do politiky? 
Loni na jaře jsem takovou nabídku dostala, jenže se 
mi zrovna v té době narodili kluci, takže jsem odmítla. 
Kdybych souhlasila, tak už bych asi teď seděla v Po-
slanecké sněmovně. Ale musím přiznat, že být poslan-
kyní mě neláká. Odmítla bych tak jako tak. 

Proč už nepůsobíte v televizním zpravodajství? 
Pracovala jsem v této oblasti 12 let a myslím, že to sta-

S trémou před 
kamerou jde pracovat
Moderátorku Štěpánku Duchkovou lidé z neziskového sektoru jistě znají z moderování soutěže 
o nejlepší reklamu Žihadlo, kterou pořádá organizace Neziskovky.cz, a jako lektorku mediálních 
tréninků. Začátkem 90. let působila jako redaktorka v deníku Telegraf a poté jako redaktorka 
zpravodajství v České televizi. Od roku 1997 pracovala deset let v televizi Prima, kde především 
moderovala hlavní zpravodajskou relaci a diskusní pořady. V současnosti ji můžete slyšet na 
vlnách Českého rozhlasu – Regina, kde moderuje pořad „13”. Zároveň učí v Moderátorské 
škole 3D a přednáší na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy 
ekonomické. Moderuje společenské akce, kongresy a tiskové konference.
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čilo. Nedovedu si přestavit, že bych ve zpravodajství 
pracovala až do důchodu. Ale práce je to v každém 
případě krásná. Ovšem kdo ji chce dělat, musí umět 
pracovat ve velkém stresu. Když začíná vysílání v 19 
hodin a vy běžíte za minutu 19 hodin ze střižny, proto-
že máte reportáž o něčem, co se stalo třeba jen hodi-
nu před začátkem vysílání, tak to chce opravdu pevné 
nervy. Vzpomínám si, jak se čekalo, kdy začne válka 
v Afghánistánu. Měli jsme několik týdnů noční služ-
by, protože se předpokládalo, že se tam útoky zahájí 
v době, kdy je u nás noc. Jak jsme se mýlili! Zahraniční 
agentury přinesly zprávu o tom, že nad Kábulem jsou 
vidět výbuchy, v 18.50. Zprávy na Primě ovšem začí-
naly v 19 hodin. V tu chvíli musíte začít improvizovat. 
Já měla zrovna službu na moderování zpráv. Takže 
v 19 hodin už mi seděl ve studiu náš šéf zahraničního 
oddělení. Za těch deset minut jsme připravili otázky 
a živě jsme spolu udělali rozhovor o předpokládaném 
vývoji událostí. Myslím, že divák nic nepoznal. 

V čem vás naplňuje práce moderátorky 
a lektorky? 
Mám ráda stres z akce. Když stojíte před stovkami lidí, 
třeba na nějakém kongresu, a musíte mluvit z hlavy, 
klást smysluplné dotazy, na které někdy dostáváte ne-
smysluplné odpovědi, tak právě to mi vlévá energii do 
žil. Při práci lektorky žádný stres není, ale jsem ráda, 
že mohu lidem předávat něco, v čem mám velké zku-
šenosti. 

Učíte na dvou školách. Takže jste svůj „záběr“ 
rozšířila ještě o pedagogickou činnost. Jaká je 
práce se studenty? 
Záleží na tom, jaká se zrovna sejde parta. Někdy jsou 
to „kopyta”, někdy máte talentované a pracovité stu-
denty. S tou druhou skupinou mě to moc baví. Připra-
vím scénář na televizní zprávy a pak si rozdělíme role. 
Někdo je moderátor, někdo reportér na místě událos-
ti, někdo host ve studiu, další dělají sport a počasí. 
A jedeme jako by to bylo naostro. Celé se to natočí 
a výsledek pak analyzujeme. 

Mají šanci se v současnosti uchytit na trhu 
práce? 
Mnoho studentů, kteří prošli Moderátorskou školou, 
se uchytilo. Jsou vidět hlavně ve zpravodajství TV 
Nova. A když jsou šikovní, vždy mají šanci se uchytit
 v regionálním rádiu v kraji, odkud pocházejí. 

Lze všechnu vyjmenovanou časově náročnou 
práci skloubit s péčí o dva malé kluky? 
Ano, není to problém. Pracuji nárazově a často i večer, 
když už kluci spí, takže ani netuší, že nejsem doma. 
Teď to začalo být trochu divočejší, protože jsou ve 
věku, kdy všude vylezou. Čím výš, tím líp. Takže jsem 
vlastně v práci pořád – buď učím nebo moderuji 
a nebo hlídám, aby kluci někam nespadli. Je zajímavé, 
že i když jsem celý den jako ostříž, přesto občas ně-
kam spadnou. Naštěstí jsou z toho jen malé bolístky. 

Zároveň spolupracujete s Neziskovkami.cz 
a vedla jste pro ně již několik média tréninků. 
Dá se říct, kde dělají lidé největší chyby? Kde 
je nejvíce co napravovat? 
Největší strach mívají lidé z televizní kamery. Někteří 
trémou skoro nemohou mluvit, natož reagovat na ně-
jaké konfliktní dotazy. S nimi trénujeme, jak se zbavit 
stresu při natáčení. 

Máte recept na zbavení se trémy před 
kamerou? 
Existují cviky, které trému částečně potlačí. Jsou na 
principu vědomé práce s některými svaly. Já sama, 
když jsem začala pracovat v televizi, jsem měla obrov-
skou trému. Projevovala se nejen na hlase, ale dokon-
ce mi naskakovaly fialové fleky na tvářích a ve výstři-
hu. To je před kamerou docela problém. Naštěstí mi 

je šikovné maskérky zakryly make-upem. Ta nejhorší 
tréma pominula asi po čtvrt roce živého vysílání. Pak 
jsem se dozvěděla od mediální poradkyně, že s tré-
mou jde pracovat vědomě, vyzkoušela jsem to a od té 
doby mám docela klid. Malou trému mám vždycky, ta 
je důležitá, aby byl člověk ve střehu. Ale tu ochromují-
cí, tu už mám za sebou. 

Vidíte nějaký rozdíl mezi lidmi z neziskových 
organizací a lidmi z byznysu? 
Strach z kamery mají úplně stejný. Je jedno odkud 
jsou. Ale jak jim vždy říkám – je to strach, který jde 
z velké části odbourat. 

V televizním studiu je to všude stejné – běhá tam 
spousta lidí jako osvětlovači, zvukaři, maskérky, kosty-
mérky, produkční, režisér, kameramani. Do toho je ve 
studiu velké horko ze světel a z techniky. A všichni 
mluví, lítají, řeší různé problémy... až do poslední mi-
nutky před živým vysíláním. To samozřejmě na poho-
dě tomu, kdo má mluvit o nějaké důležité věci v živém 
vysílání, moc nepřidá. Musíte se prostě od stresu od-
poutat a pořádně se koncentrovat. Nejhorší je to, sa-
mozřejmě, poprvé. Ale když už sedíte před kamerou 
podesáté, tak vám to ani nepřijde. 

Jak veřejnost vnímá neziskové organizace? 
Jako sektor, ve kterém je málo peněz a který stále bo-
juje o přežití. A zároveň jako sektor, který dělá opravdu 
něco užitečného. Je to paradox. 

Jaký je váš názor na image neziskových 
organizací? 
Některé se dokáží prodat a veřejnost o nich ví a pod-
poruje je. Pak jsou organizace, které se, bohužel, pro-
dat neumí. 

Co s tím? Napadá vás něco, co by mohlo 
pomoci? 
Asi by měli ve svém rozpočtu najít nějaké peníze a po-
sílat své lidi na marketingová školení. 

Existuje tvrzení, že nejdříve musí neziskovka 
zapracovat na tom, aby byla známá 
a důvěryhodná, a pak až může žádat 
o peníze. Souhlasíte? 
S tím, samozřejmě, souhlasím. Já sama jsem v posílá-
ní peněz velice opatrná. Uvedu to na příkladu, i když 
zrovna není z neziskového sektoru. Když jsem viděla 
v televizi dokument Heleny Třeštíkové Marcela, tak 
mě tak zasáhl, že jsem druhý den šla do banky a paní 
Marcele jsem poslala určitý finanční obnos. Obdivu-
ji Helenu Třeštíkovou a stoprocentně jí věřím. Když 
mi ale do televize chodily dopisy, ve kterých mě lidé 
s různými osudy žádali o peníze, neposlala jsem ni-
komu nic. 

Jakou vidíte budoucnost neziskového sektoru 
u nás? 
Moc bych mu přála, aby se mu dařilo a aby získal větší 
podporu. Ale jaká bude jeho budoucnost, to si netrou-
fám odhadnout. 

A co plánujete do budoucna vy? 
Moje budoucnost – to jsou hlavně moji chlapečkové. 
A co se práce týče, tak se těším na další spolupráci 
s Neziskovkami.cz a jejich šéfem Markem Šedivým, 
kterého si moc vážím. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV ŠTĚPÁNKY DUCHKOVÉ
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Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací ve spolupráci 
s Národním informačním centrem pro mládež Národního institutu dětí 
a mládeže pořádají

Kdy: úterý 24. srpna 2010

Kde: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

Cena: 1 900 Kč

Program:
9.00 – 9.30
prezence
9.30 – 15.30
Robert Kawalko, Prezident Polské asociace fundraisingu
Fundraising jako profese – interaktivní seminář (tlumočení zajištěno) 
15.30 – 17.30
současná česká praxe
17.30
společenské setkání s pohoštěním

Robert Kawalko je spoluzakladatel a prezident Polské asociace fundraisingu, víceprezident Evropské 
asociace fundrasingu a majitel společnosti IQON Consulting. Po sedmi letech strávených v podnikání 
v oblasti PR a marketingu informačních technologií začal s fundraisingem pro několik neziskových 
organizací. Od roku 2000 provozuje své konzultační a tréninkové centrum IQON Consulting. Vede tré-
ninky, jejichž cílem je posilování procesů ve fundraisingu a zaměřuje se na příjmy generující aktivity. 
Školí a konzultuje jak v Polsku, tak na mezinárodní úrovni. Robert Kawalko je držitelem doktorátu z 
historie na Jagelonské universitě v Polsku a diplomu mezioborového studia na Universitě ve Fribour-
gu ve Švýcarsku.
Podrobnější informace naleznete na:  htt p://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/co-delame/aktuality/4429.html

Fundraising je profese!
Cílem setkání je odpovědět si na aktuální otázky, které se týkají práce 
fundraiserů a fundraisingu jako takového.
Jaké jsou současné trendy?
Mají lidé vykonávající fundraising  dostatečnou prestiž?
Umíme dostatečně pečovat o svoje dárce?
Jak je na tom fundraising v Polsku, kde je pravděpodobně nejsilnější 
neziskový sektor ze všech postkomunistických zemí?
Co řeší čeští fundraiseři?

LETNÍ SETKÁNÍ PRO FUNDRAISERY 
A ŘEDITELE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
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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.

Klub Neziskovky.cz 
pro II. pololetí 2010Manažer 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

Držitelem členské karty se auto-• 
maticky stává každý člen Klubu Ne-
ziskovky.cz.

Členská karta je přenositelná • 
v rámci jedné organizace.

Karta je platná pro rok 2010.• 
Prostřednictvím karty a čís-• 

la karty člen Klubu uplatňuje ná-
rok na slevy a výhody, jež člen-
ství poskytuje (aktuální seznam viz 
www.neziskovky.cz).

Členové klubu pravidelně 
dostávají:

elektronický Grantový kalendář • 
(cca 1x za 10 - 14 dní)

měsíční elektronický Zpravodaj • 
Svět neziskovek

Klubová karta Neziskovky.cz 
přináší tyto výhody:

15 % sleva na otevřené kurzy Ne-• 
ziskovky.cz

V případě, že si objednáte balí-• 
ček tří a více kurzů a jako balíček jej 
uhradíte, sleva pro vás se zvýší na 
20%. Tato nabídka se vztahuje pou-

ze na otevřené kurzy, netýká se tré-
ninkových workshopů.

5 % slevu pro své zaměstnance • 
na rekvalifikační kurzy Neziskovek.
cz – vztahuje se i na podzimní rekva-
lifikační kurz Manažer příspěvkové 
a neziskové organizace (více po-
drobností vlevo)

15 % sleva na konzultace z oblas-• 
ti práva, účetnictví a daní

20 % sleva na inzerci na webo-• 
vém portálu www.neziskovky.cz, ve 
Zpravodaji Svět neziskovek a v Gran-
tovém kalendáři

15 % sleva na rešerše (finanční • 
zdroje, informační zdroje atd.)

20 % sleva na zapůjčení techni-• 
ky (zpětný projektor, video, flipchart 
apod.)

20 % sleva na publikace vydané • 
společností Neziskovky.cz

Bezplatné využívání knihovny • 
Monitoring médií o předplatitel-• 

ské organizaci jednou ročně zdarma 
(na vyžádání) 

Slevy na produkty partnerů Klubu • 
Neziskovek.cz (viz přiložený leták)

Aktuální informace jsou k dispozici na www.neziskovky.cz.
Kontakt: Neziskovky.cz, o.p.s., tel.: 224 239 876, e-mail: klub@neziskovky.cz

Dále je možnost čerpat slevy u těchto 
partnerů Klubu Neziskovek.cz:

Členové Klubu Neziskovky.cz se stávají držiteli 
členské karty a mají možnost čerpat výhody 
a slevy jak u našich produktů, tak také 
u našich smluvních partnerů.
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Dne 29. června 2010 byla zapsána 
do registru zájmových sdružení práv-
nických osob na Magistrátu hl. města 
Prahy Asociace veřejně prospěšných 
organizací (AVPO). Asociaci založily 
a společnými rodiči jsou Neziskovky.
cz a Nadace Auxilia. Oba zakladatelé 
jsou neziskové organizace, v jejichž 
posláních se objevuje podpora in-
stitucionálního rozvoje neziskových 
organizací s cílem posílit jejich dlou-
hodobou udržitelnost – prosperi-
tu. Založením AVPO tak začíná další 
specifická etapa v historii českého 
neziskového sektoru, která by měla 
významně přispět k naplňování uve-
deného poslání. 

Co je AVPO?
AVPO - Asociace veřejně prospěšných 
organizací začne aktivně vyvíjet svoji 
činnost v říjnu 2010. V počátečním ob-
dobím vyvine AVPO veškeré úsilí, aby 
se v co nejkratší době stala profesio-
nálně fungující asociací, která sdružuje 
transparentní veřejně prospěšné orga-
nizace a poskytuje jim kvalitní všestran-
ný servis v úzké spolupráci s Neziskov-
kami.cz. Součástí uvedeného cíle bude 
také úsilí stát se rovnocenným partne-
rem pro jednání na úrovni státní správy, 
samosprávy, podnikatelského sektoru 
a médií.

Za účelem naplnění svého poslání 
bude AVPO:
a) poskytovat vzdělávací, informač-
ní a poradenské služby členům AVPO 
a také ostatním veřejně prospěšným 
a/ nebo neziskovým organizacím,
b) vytvářet a spravovat databázi veřejně 
prospěšných organizací,
c) všemi dostupnými způsoby prosazo-
vat zájmy veřejně prospěšných organi-
zací.

Proč vznikla AVPO?
Neziskovky.cz se společně s Nadací 
Auxilia rozhodly reagovat na stále vý-
raznější disharmonii mezi společen-
skou poptávkou po transparentnosti 
a průhlednosti neziskových organizací 
a současnou českou legislativou, která 
nedostatečně upravuje fungování ne-
ziskového sektoru jako celku. 

AVPO poskytne prostor těm orga-
nizacím, které to s vlastní transparent-
ností a poctivostí myslí vážně a nadále 
nechtějí být spojovány s těmi organi-
zacemi, které využívají nedokonalé le-
gislativy pouze k prosazování vlastních 
zájmů a vlastnímu prospěchu. Z tohoto 
pohledu bude AVPO velkou příležitostí 
pro mnoho občanských sdružení, kte-
rá chtějí dokázat, že transparentní jsou, 
i když to po nich současný zákon nevy-
žaduje.

Významným impulzem pro vznik 
AVPO byla také skutečnost, že vláda 
Jana Fišera odsouhlasila vznik zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti, jehož 
paragrafové znění se bude následující 
dva roky vytvářet. AVPO přináší již teď 
některé myšlenky z tohoto zákona do 
současné praxe. Nadále se bude aktiv-
ně podílet na připomínkování vznikající-
ho zákona.

Co je veřejně prospěšná 
organizace?
Legislativa v České republice zatím ter-
mín veřejně prospěšná organizace ne-
definuje. Podobně ale není v české le-
gislativě zakotven ani termín nezisková 
organizace nebo sociální podnikání.

Jak lze v této chvíli definovat veřejně 
prospěšnou organizaci, která se může 
stát členem AVPO? Jde o jakoukoli 
právnickou osobu, která splňuje násle-

dující podmínky:
1. vykonává činnosti, které jsou veřejně 
prospěšné - sleduje dosahování obecné-
ho (veřejného, společenského) blaha,
2. má-li její obecně prospěšná činnost 
předem stanovenu určitou skupinu ad-
resátů, musí být poskytována za spra-
vedlivých a rovných podmínek pro 
všechny zájemce,
3. její veřejně prospěšná činnost není 
primárně motivována vytvořením zisku,
4. je-li zisk vytvořen, je celý využit pro 
další výkon veřejně prospěšné činnosti,
5. vykonává-li i jiné činnosti než veřej-
ně prospěšné, jsou tyto činnosti vždy 
pouze doplňkové a slouží k získání pro-
středků pro poskytování veřejně pro-
spěšných činností, případně k lepšímu 
využití majetku organizace,

6. provozuje internetové (www) strán-
ky, na kterých pravidelně zveřejňuje 
údaje o své činnosti,
7. každoročně zveřejňuje výroční zprávu 
včetně hospodaření organizace, případ-
ně jiný dokument obdobného obsahu, 
a to nejméně vystavením plného zně-
ní k nahlédnutí na internetových strán-
kách organizace,
8. souhlasí se zanesením tzv. Povin-
ných údajů o sobě do databáze vedené 
AVPO a s jejich zveřejněním na interne-
tových stránkách, 
9. uhradí roční členský příspěvek ve sta-
novené výši (pro rok 2011 je částka sta-
novena na 2000 Kč).

Proč se stát členem AVPO?
Výhody členství v asociaci:

vyšší prestiž u dárců - propagace • 
členské organizace prostřednictvím re-
gistrace ve veřejně přístupné databázi

reprezentace a prosazování zájmů • 
členů

pravidelné zasílání aktuálních infor-• 
mací o stavu vytváření zákona a statusu 
veřejné prospěšnosti

možnost výměny zkušeností, navazo-• 
vání partnerství

pravidelný odběr grantového kalen-• 
dáře a zpravodaje Svět neziskovek zdar-
ma

prezentace organizace ve zpravodaji • 
Svět neziskovek zdarma

účast na vybraných akcích pořáda-• 
ných asociací zdarma

účast na vzdělávacích akcích pořáda-• 
ných asociací a společností Neziskovky.
cz za zvýhodněnou cenu

účast v rekvalifikačních kurzech po-• 
řádaných asociací nebo společností Ne-
ziskovky.cz za zvýhodněnou cenu

účast na konferencích a dalších ak-• 

cích pořádaných asociací nebo společ-
ností Neziskovky.cz za zvýhodněnou 
cenu

publikace vydávané asociací a spo-• 
lečností Neziskovky.cz za zvýhodněnou 
cenu

inzerce a propagace člena asociace • 
na www.neziskovky.cz a ve zpravo-
daji Svět neziskovek za zvýhodněnou 
cenu

přístup do knihovny Neziskovek.cz • 
zdarma

slevy na služby jiných dodavatelů – • 
partnerů asociace 

Registrovat se do Asociace veřejně pro-
spěšných organizací bude možné od 
1. října 2010.

Do té doby se bude AVPO podílet na 
pořádání vybraných vzdělávacích akcí 
ve spolupráci s Neziskovkami.cz.

ROMAN ANDĚL, NEZISKOVKY.CZ, 

Úsporné plány Nečasovy vlády se 
v příštích měsících a letech zcela jis-
tě dotknou i fungování neziskového 
sektoru v České republice. Utažení ko-
houtku státních financí, které do nezis-
kového sektoru nejen v sociální oblasti 
dlouhodobě proudí, ale nemusí samo 
o sobě předznamenávat jeho zkázu. To 
za předpokladu, že strany vládní koalice 
zároveň odšroubují některé lehce zarez-
lé kohoutky a splní své plány, které pre-
zentovaly před volbami.

V průzkumu, který mezi politickými 
stranami krátce před volbami proved-
lo informační a vzdělávací centrum 
Neziskovky.cz, se politici nejčastěji hlá-
sili k potřebě zvýšení transparentnos-
ti dotačních řízení a ke vzniku zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti. Chys-
tali se také podporovat daňové výhody 
pro dárce a slibovali zjednodušení da-
ňových předpisů, které jsou dnes noční 
můrou většiny neziskových organizací. 

Zelenou alternativním zdrojům na 
veřejně prospěšné činnosti
Z mého pohledu musí být vládní prio-
ritou číslo jedna v této oblasti příprava 
a schválení zmiňovaného zákona o sta-
tusu veřejné prospěšnosti. Ten by měl 
vytvořit transparentní prostředí pro po-
skytování veřejně prospěšných služeb, 
bez ohledu na to, zda je poskytuje ne-
zisková organizace nebo jiný soukromý 
subjekt.

Zejména by měl nastavit jasné 
a transparentní parametry pro posky-
tování státní podpory a měl by přinést 
jasné daňové benefity pro organizace, 
které status veřejné prospěšnosti bu-
dou mít. Nový zákon pomůže i lidem, 
kteří podporují neziskové organizace 
nebo o podpoře přemýšlejí a doposud 
mají pochybnosti o využití darovaných 
prostředků. Organizace se statusem ve-
řejné prospěšnosti budou muset napří-
klad zveřejňovat finanční zprávy a další 
povinné informace, navrhuje se napří-
klad i povinnost informovat o výši tří 
nejvyšších mezd v organizaci. Lidé tak 
budou mít možnost udělat si celkem 

podrobný přehled o fungování organi-
zace. To vyřeší současné nedostatky 
v zákoně o sdružování, podle kterého 
se řídí občanská sdružení, která po-
vinnost zveřejňovat data o své činnos-
ti nemají. O co méně prostředků na 
podporu neziskových organizací bude 
ve státním rozpočtu, o to větší úsilí by 
měla vláda vyvinout směrem k podpoře 
rozvoje alternativních zdrojů na veřejně 
prospěšné služby a činnosti. Konkrét-
ně by měla dokončit přípravu novely 
zákona o veřejných sbírkách, která by 
měla zjednodušit současný zbytečně 
komplikovaný stav, a upravit nový her-
ní zákon s ohledem na transparentní 
rozdělování povinného odvodu zisku 
na veřejně prospěšné činnosti. Vládu 
také čeká formulování nových progra-
mových priorit pro čerpání prostředků 
z Evropských strukturálních fondů. Prá-
vě neziskové organizace totiž stále čas-
těji patří k ohroženým skupinám příjem-
ců podpory z ESF. Veřejná správa raději 
investuje evropské peníze do vlastních 
příspěvkových organizací, čímž si še-
tří finanční prostředky ve svých roz-

počtech. Na neziskové organizace pak 
mnoho peněz nezbývá.

Významný zaměstnavatel
Osobně věřím, že i nadále bude chys-
taná legislativa konzultována se zástup-
ci neziskového sektoru prostřednictvím 
Rady vlády pro nestátní neziskové or-
ganizace, která za dobu své činnosti 
prokázala schopnost přicházet s kon-
struktivními návrhy a pomáhat vzniku 
užitečných a v praxi prospěšných le-
gislativních opatření rozvíjejících ne-
ziskový sektor. Z makroekonomického 
pohledu možná neziskové organizace 
nestojí v centru zájmu politiků, avšak 
jako stále významnější zaměstnavatel, 
který v mnoha oblastech přejímá na 
svá bedra práci státu, si zaslouží takové 
prostředí, které jim umožní dlouhodobý 
rozvoj nezávisle na kolísání zdrojů ze 
státního rozpočtu. 

MAREK ŠEDIVÝ, ŘEDITEL NEZISKOVKY.CZ,
ZDROJ: LIDOVÉ NOVINY ZE DNE 

29.7.2010

Představujeme: Asociace veřejně 
prospěšných organizací.

Neziskovky v nových 
podmínkách
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knihy
Zákon o ochraně 
osobních údajů 
s komentářem
JUDR. VÁCLAV BARTÍK, 
JUDR. EVA JANEČKOVÁ 

(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Publikace obsahuje souborný komen-

tář k zákonu 
o ochraně osob-
ních údajů, kte-
rý doznal v prů-
běhu let celé 
řady změn, 
čímž došlo k cel
kovému posunu 
v aplikačních pří
stupech, a je již 

možné vycházet ze znalostí praktické-
ho používání zákona. Komentář obsa-
huje také judikaturu, které je již v sou-
časné době relativní dostatek. Také se 
vyvíjí judikatura evropská, nehledě na 
výstupy z jednání pracovní skupiny Ev-
ropské komise pro ochranu osobních 
údajů. Všechny tyto aspekty publikace 
postihuje.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Management a organizační 
chování 
2., aktualizované a rozšířené 
vydání
VÁCLAV CEJTHAMR A JIŘÍ DĚDINA 
(NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Moderní publikace určená pro mana-
žery, podnikatele, trenéry, personalisty 

a studenty se 
komplexně za-
bývá chováním 
jednotlivců a 
týmů ve firmách 
a jiných organi-
zacích a prak-
ticky a srozumi-
telně vysvětluje, 
jak chování jed-

notlivců a skupin ovlivňuje výkonnost 
a úspěšnost firmy a jejích pracovníků. 
Druhé vydání titulu je rozšířeno o nové 
směry činností vedoucího pracovníka, 

problematiku organizačního chová-
ní manažerů expatriantů v zahraničí či 
vliv ceremoniálů a historek na organiza-
ci. Zcela nová je kapitola o virtuálních 
týmech a organizacích, nastíněna je 
problematika manažerských klíčových 
kompetencí, výrazně aktualizována je 
tematika zvyšování organizačního vý-
konu nebo problematika moci, vlivu 
a statusu a také přístupů k vedení. 
Autoři přibližují různé typy manaže-
rů, jejich role při vedení a řízení týmů, 
vlastnosti, postoje, styly řízení a vedení 
a způsoby řešení konfliktů. Ukazují 
cesty ke zvyšování výkonu organizace 
a způsoby rozvoje manažerské a orga-
nizační efektivity, věnují se organizač-
nímu systému podniku a organizač-
ním strukturám. Kniha, která je jedinou 
komplexní publikací na dané téma na 
českém trhu, podporuje rozvoj mana-
žerských znalostí a dovedností.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu w15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Hodnocení ohroženého dítěte 
a rodiny v kontextu plánování péče
OLDŘICH MATOUŠEK, HANA PAZLAROVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Příručka se zabývá hodnocením rodin, 

v nichž dítě 
může být ohro-
ženo špatným 
zacházením ze 
strany rodičů 
nebo jiných blíz-
kých osob. Hod-
nocení rodiny 
má ukázat, na-
kolik je prostředí 

rodiny pro dítě příznivé, případně nepří-
znivé. Autoři dávají určitá doporučení; 
dělají to však s vědomím, že je profe-
sionálové budou přizpůsobovat svým 
potřebám. Cílem publikace je umožnit 
odborníkům, kteří v pomáhajících pro-
fesích pracují s rodinami, aby se sezná-
mili se změnami podoby rodiny, s vy-
užitelnými obecnými teoriemi rodiny, 
s relevantními současnými názory na 
rodičovství, partnerství a sourozenectví, 

s teritoriálním chováním rodiny, ekono-
mickým chováním rodiny a s vnějšími 
vztahy rodiny. Text rovněž zahrnuje pro-
blematiku norem a postupů pro hodno-
cení vývojové úrovně dítěte a nasycení 
jeho potřeb, postupy pro plánování prá-
ce s dítětem a rodinou.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.

Ekonomický rozměr občanské 
společnosti
MAGDALENA HUNČOVÁ (NAKLADATELSTVÍ 
WOLTERS KLUWER ČR)
Ekonomický rozměr občanské společ-

nosti je v pub-
likaci zkoumán 
skrze veřejnou 
a institucionální 
ekonomii jako 
problém nezis-
kových (nestát-
ních či nevlád-
ních) organizací 
a také ekonomi-

ky samosprávné, sociální, demokratic-
ké, participativní a kooperativní. Vedle 
základních témat ekonomického tranzi-
tu, rozvoje občanské společnosti, civili-
zovanosti ekonomiky a reformy veřejné 
správy jsou předmětem zájmu vybraná 
témata, jako je neziskovost a „ne-pro-
ziskovost“, veřejný a obecný prospěch, 
veřejná služba, partnerství veřejného 
a privátního sektoru, vícezdrojové fi-
nancování, nikoli osobní vlastnictví, či 
sociální ekonomika a sociální podnik, 
sociální kapitál.

Publikace se pokouší oslovit odbor-
nou i laickou veřejnost, může být uži-
tečným zdrojem informací pro poro-
zumění pojmům sociální ekonomika 
a sociální podnik. 

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

Na tuto publikaci lze též uplatnit sle-
vu 20 %, a to po předložení klubové kar-
ty v sídle nakladatelství: U Nákladové-
ho nádraží 6, 130 00 Praha 3.


