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komerční a neziskové partnerství
k oboustrannému užitku
Mgr. Karolína Kříženecká pracuje sedmým rokem ve společnos-
ti Siemens témata jako Communication Manager a z této pozi-
ce má na starosti corporate  responsibility, sponzoring a částeč-
ně interní komunikaci a eventy. Od roku 2004 je manažerkou 
Siemens Fondu pomoci, který již pět let pomáhá formou grantů 
sociálně slabým a handicapovaným.
„Téma filantropie a společenské odpovědnosti je firmě Siemens 
vlastní od jejího vzniku. Zakladatel Werner von Siemens byl už 
v roce 1847 osvíceným filantropem, a to nejen navenek, ale i 
uvnitř firmy. Společnost Siemens byla jednou z prvních, která 
svým zaměstnancům nabízela pojištění,“ říká Karolína Kříženecká.  
„V červnu jsme oslavili páté výročí existence Siemens Fondu po-
moci a spočítali jsme, že jsme za dobu jeho existence obdrželi 
1400 žádostí, komise zasedala 60krát, vybrala více než 200 pro-
jektů, které podalo 150 neziskových organizací, a rozdělili jsme 
částku téměř 12 milionů korun. Pokud se rozpočítá na jednotlivé 
měsíce, pak jsme rozdělovali 200 tisíc korun měsíčně. Bohužel 
od nového obchodního roku, počínaje 1. říj-
nem ji musíme snížit na 100 tisíc měsíčně. 

tematická síť pro rozvoj 
sociální ekonomiky
V Praze proběhla dne 24. září 2009 
ustavující konference Tematické sítě pro 
rozvoj sociální ekonomiky (TESSEA) po-
řádaná obecně prospěšnou organizací 
Nová ekonomika.

Sociální ekonomika je protiváhou 
ekonomiky globální, cestou k rovnováze 
a udržitelnosti vztahů člověka, přírody  
a kapitálu.

                 Podrobnosti na str. 3 ç

dluhová problematika 
a dluhové poradenství
Dluhové poradenství se v současnosti 
zabývá především klienty, kteří jsou již 
předluženi. V této fázi se snaží klienty 
zorientovat v jejich situaci a následně 
je vést k uspořádání situace, v krajním 
případě a v případě splnění zákonných 
podmínek jim lze také pomoci podáním 
návrhu na insolvenční řízení.
                                      Více na str. 3 ç

Za ředitele Charity ČR, která je nej-
větším poskytovatelem sociálních, 
zdravotních a humanitárních služeb 
z řad NNO zaslal Parlamentu ČR Ing. 
Mgr. Oldřich Haičman otevřený dopis,  
v němž mimo jiné připomíná, že nezis-
kový sektor nebyl nikdy podporován 
tak, jak by si zasloužil, 
„Jednou z oblastí, kde se NO staly zce-
la nepostradatelnými, jsou sociální služ-
by,“ uvádí. „Mnohokrát jsme poukazo-
vali na to, že stávající podoba Zákona 
o sociálních službách nevyřeší situaci 
ani uživatelů, ani poskytovatelů a po-
vede k bezprecedentnímu plýtvání pro-
středky ze státního rozpočtu. Pokud se 

k tomu navíc přidají rozpočtová opatře-
ní na rok 2010, jedná se o praktickou 
likvidaci mnoha potřebných služeb  
a jejich poskytovatelů. Konkrétně dota-
ce v roce 2008 pro poskytovatele soc. 
služeb činila více než 6,5 mld., pro ten-
to rok činí 6,8 mld. Kč, pro rok 2010 je 
v rozpočtu naplánovaná částka 3 mld. 
Kč. Plánovat dlouhodobě podfinanco-
vaným službám cca 40% skutečnosti 
z roku, který pro ně byl finanční kata-
strofou, nám připadá nezodpovědné, 
ne-li přímo cynické.“
Celý dopis na http://neziskovky.cz/cz/
fakta/zpravodajstvi/celorepublikove-
akce/4205.html

Otevřený�dopis�ředitelů�
Charity�Česká�republika�
Parlamentu�ČR

���pro�všechny,�kteří�v�neziskové�organizaci�komunikují�s�médii
intenzivní trénink před kamerou, psaní tiskových zpráv a vyjádření pro tisk.
lektoři: Štěpánka duchková, kateřina Jurigová, Marek Šedivý  
a profesionální kameraman
termín: pondělí 7. prosince 2009, od 9.00 do 16.30
Místo: budova farmaceutické společnosti pFizeR, stroupežnického ulice, praha 5
vánoční cena: 2 975 kč
podrobnosti a přihlášky na: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavni/ 
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3892.html

Mediální�trénink

vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,
pomalu ale jistě se blížíme 
do kontroverzního období, které pro 
některé fundraisery znamená zlaté 
žně, pro jiné zase nemilé potkání se 
s realitou. Přichází konec roku, kdy 
jsou lidé obecně citlivější a štědřejší. 
Pro mnoho firem je to také konec 
fiskálního roku, plánují se rozpočty 
na další rok a případně se utrácejí 
finance, které ještě někde zbyly – to 
se ale asi netýká krizových let, i když 
… nikdy nevíte.

Podíváte-li se kolem, úspěch 
mají především známé organizace. 
V posledních dnech jsem si tuto 
skutečnost opět ověřil. A netýká 
se to jen dárcovství od lidí na ulici, 
ale dobré jméno a známá značka 
funguje i při jednáních ve firmách 

a při rozdělování 
peněz na úřadech 
a ministerstvech. 
V Neziskovkách.
cz jsme rádi, že 
můžeme přispět 
malou troškou do 
mlýna a pomoci 
neziskovým 

organizacím budovat a vylepšovat 
jejich značku. Letošní soutěž o 
nejlepší veřejně prospěšnou reklamu 
Žihadlo zná své nominované 
kampaně a vítězové budou oceněni 
v průběhu slavnostního večera 12. 
listopadu v budově ČSOB v Praze 5 - 
Radlicích.

Mediální a prezentační dovednosti 
si mohou pracovníci neziskovek 
nacvičit na mediálním tréninku 
se Štěpánkou Duchkovou, který 
pořádáme v prosinci. Inspirací může 
být i toto listopadové číslo našeho 
zpravodaje. V rozhovoru s Karolínou 
Kříženeckou, která má na starosti 
Siemens Fond pomoci, si můžete 
udělat obrázek, jak důležité je 
dobré jméno z firemního pohledu. 
Posilovat svoji důvěryhodnost a 
značku lze i tím, že vás někdo vybere 
jako nejlepšího. Tak jak to udělala 
společnost KPMG ČR ve svém 
vzdělávacím projektu ROK společně 
– KROK dopředu. Dočtete se o něm 
na straně 9. A na straně 10 vám 
poradí Irena Swiecicki, jak správně 
prezentovat sebe i organizaci.

Úspěšný podzim a začátek adventu 
vám přeje

Marek Šedivý
ředitel Neziskovek.cz
Foto: archiv redakce
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kurzyotevřené kalendář�akcí

výběr z nabídky kurzů neziskovek.cz na listopad—prosinec

Z E  Z E M Ě  P R O  Z E M I

18.�11.�2009�Řízení�výkonnosti�–�
hodnocení�pracovního�výkonu�–�
ing.�Pavel�Němeček

Hodnocení pracovního výkonu není 
nástroj moci nadřízeného, ale příleži-
tost pro rozvoj zaměstnance, protože 
správné hodnocení vede k jeho pozitivní 
motivaci. V kurzu získáte pro tuto mana-
žerskou dovednost náměty k vytváření 
hodnotících kritérií a poté můžete posí-
lit objektivitu hodnocení prostřednictvím 
zapojení vašeho týmu. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4067.html

19.�11.�2009�Řízení�kvality
v�organizaci�prostřednictvím�procesů�
–�Bc.�Lenka�Alešová

Cílem je objasnit základy řízení kvali-
ty prostřednictvím procesů, předat ná-
vod pro vytvoření systému vnitřní do-
kumentace v návaznosti na procesy  
a ukázat propojenost mezi procesy  
a hodnocením pracovníků. Zároveň si 
můžete ujasnit hlavní pochody v orga-
nizaci, pojmenovat základní procesy, je-
jich návaznost na vnitřní dokumentaci 
apod. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/3890.html

19.-20.�11.�2009�Nabídka�pro�firmy�
a�vyjednávání�se�sponzory�a�dárci�
–�MgA.�Irena�Swiecicki�(NOVINKA)

Účelem wokrshopu je zlepšit vyjed-
návací a prezentační dovednosti ve 
vztahu k fundraisingu. Naučíte se, jak 
připravit nabídku pro individuálního dár-
ce i pro firemního sponzora a před ka-
merou si můžete natrénovat vyjednáva-
cí rozhovor a získat tím zpětnou vazbu. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4164.html

23.�11.�2009�Facilitace�aneb�efektivní�
vedení�porad�–�Mgr.�Petr�Vrzáček

Víte, jak vést co nejefektivněji pora-
du, složité jednání nebo časově omeze-
né setkání? Představíme vám metody 
skupinové práce a zásady vedení facili-
tovaného setkání, seznámíte se se zása-
dami práce facilitátora a sami si vedení 
takového setkání vyzkoušíte. Bližší infor-
mace: http://neziskovky.cz/cz/vzde-
lavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/3680.html

23.�11.�2009�Úvod�do�samofinancování�
a�řízení�vzniku�podnikatelského�plánu�
v�NO�–�ing.�Pavel�Němeček

Workshop, který vám ukáže, jak je 
důležité vnášet do neziskové organizace 
prvky samofinancování, jak generovat 
nápady na něj, ověřit si jejich potenci-
ál, nastartovat proces strukturovaného 
společného uvažování v týmu a jak po-
mocí marketingových a ekonomických 
nástrojů modelovat hospodářský výsle-
dek vašeho podnikatelského projektu. 

Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4141.html

24.�11.�2009�Individuální�
fundraising�–�Bc.�Hana�Prchalová

Nabízí se vám možnost získat přehled 
jednotlivých metod individuálního fund-
raisingu, nastartovat jeho plánování, od-
halit použitelné metody s ohledem na kli-
enty organizace či uživatele jejich služeb  
a připravit se na pozitivní i negativní 
stránky individuálního fundraisingu. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4142.html

27.�11.�2009�Daňové�přiznání�neziskové�
organizace�–�Karel�Malý�(NOVINKA)

Pokud máte základní znalosti účetnic-
tví a potřebujete sestavit účetní závěrku 
ve vaší NO, je právě vám určen kurz, je-
hož mottem je Dobré účtování šetří prá-
ci a cílem zpracovat účetní závěrky pro 
konkrétní data, která si účastník přinese. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4081.html

30.�11.�2009�Motivace�a�demotivace�
ovlivňují�nejen�pracovní�výkony�–�
Jana�Tikalová,�M.A.

Ujasněte si rizika a faktory, které ovliv-
ňují vaši práci a výkonnost. Mezi ně patří 
mimo jiné motivace a její zdroje. Zjistí-
te, jak funguje motivace u vás a u jed-
notlivých typů lidí. Zanalyzujete si vlast-
ní motivační program a dozvíte se, jak 
zabránit, snížit či odstranit demotivaci. 
Bližší informace: http://www.neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4110.html

2.�12.�2009�Marketing�pro�
neziskovky�–�Bc.�Zdenka�Nosková

Marketing není jen prodej. Zkuste 
objevit účelnost marketingu a jeho dů-
ležitost. Můžete i posílit své dovednosti 
v této oblasti (tvorba marketingové stra-
tegie, plánu a marketingového mixu)  
a zajistit tak pro organizaci zdroj financí 
nezávislý na dotacích a grantech. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4043.html

3.-4.�12.�2009�Prezentační�
dovednosti�fundraisera�–�PaedDr.�
Olga�Medlíková�a�MgA.�Irena�
Swiecicki�(NOVINKA)

Vyzkoušejte si základní prezentač-
ní dovednosti ve vztahu k fundraisingu 
před kamerou od zahájení benefiční 
akce po prezentaci nového projektu na 
tiskové konferenci. Naučte se zaujmout 
a zvládnout techniky na korekci hla-
sového projevu a uvolnění od stresu  
a trémy. Bližší informace: http:// 
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4170.html

Světový�den�pasivních�domů
Kdy: 7.-8. 11. 2009
Kde: Centrum Veronica, Hostětín  
Chcete využívat obnovitelné zdroje, so-
lární kolektory, fotovoltaiku? Vyzkoušej-
te si pobyt v pasivním domě, využijte 
možnosti přespání a zároveň si užijte 
přírody Bílých Karpat. Program je bez-
platný, ubytování a stravu hradíte dle 
informací uvedených v přihlášce, kte-
rou s bližšími informacemi získáte na 
hostetin@veronica.cz (http://hostetin.
veronica.cz)

The�Tap�Tap�v�Rudolfinu�aneb�My�
jsme�to�nevzdali
Kdy: 14. 11. 2009
Kde: Rudolfinum, Praha
Pořadatel: o.s. TAP
Koncert kapely The Tap Tap proběhne 
u příležitosti konání výstavy My jsme 
to nevzdali, která se věnuje pamětní-
kům totality. Zároveň vystoupí orches-
tr BERG, Eva Holubová, Tomáš Hanák, 
Dan Bárta, David Koler, Matěj Ruppert, 
Kamil Střihavka, Ivan Mládek. Vstupné 
0,- Kč. Více na http://old.taptap.cz.

Svět�zblízka�-�Španělsko
Kdy: 18. 11. 2009 od 18 hodin  
Kde: klubovna Městské knihovny v Pra-
ze, Mariánské nám. 1
Víte, co mají společného Salvador Dalí, 
Pablo Picasso, Don Quijot de la Man-
cha nebo třeba Antonio Gaudí? Všich-
ni reprezentují Španělsko. V rámci cyk-

lu Svět zblízka se představí nejen oni, 
ale nahlédnete do životních podmínek 
na Pyrenejském poloostrově mimo jiné  
i prostřednictvím dokumentární foto-
grafií. Více na www.svetzblizka.cz. 

Táta�v�centru
Kdy: 24. 11. 2009
Kde: Rodinné centrum Andílek, Praha 5
Pořadatel: Síť MC a Liga otev. mužů
Seminář pro pracovníky a dobrovolní-
ky mateřských center. Aktivní otcovství, 
jak se pozná dobrý táta, jak muž pečuje 
- rodičovské kompetence u mužů, účast 
tátů v rodičovské komunitě příklady 
dobré praxe, praktický workshop o zapo-
jení mužů do činnosti mateřských cen-
ter. Vede PhDr. Martin Jára, psycholog  
a ředitel Ligy otevřených mužů. Registra-
ce na info@materska-centra.cz. Více na 
www.ilom.cz, www.materska-centra.cz.

Jakub� Jan� Ryba:� Česká� mše�
vánoční�
Kdy: 29.11.2009 od 15 hodin
Kde: Evan. kostel U Salvátora, Praha
Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s.
Tradiční Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby na podporu Domova Sue 
Ryder. Díky Nadaci Divoké husy bude 
výtěžek z koncertu zdvojnásoben a po-
může zrenovovat jídelnu v domově pro 
seniory. Více na www.sue-ryder.cz

Podrobnější informace na http://nezis-
kovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci/. 
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Vaše�finance:�gRANTOVý�KALeNDáŘ

slov
níček

Sociální�podnikání

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

Tematická�síť�pro�rozvoj�
sociální�ekonomiky

Dluhová�problematika��
a�dluhové�poradenství

V Praze proběhla dne 24. září 2009 
ustavující konference Tematické sítě 
pro rozvoj sociální ekonomiky (TES-
SEA) pořádaná obecně prospěšnou 
organizací Nová ekonomika.

Konference se zúčastnilo přes 150 zá-
stupců neziskových organizací, veřejné 
správy, akademické sféry i soukromého 
sektoru a program byl zaměřený na před-
stavení a formální vznik tematické sítě.

Na podporu sociální ekonomiky a so-
ciálního podnikání byla ustavena Tema-
tická síť pro rozvoj sociální ekonomiky 
(TESSEA) - názorová platforma, jejímž 
účelem je prosazovat koncept sociál-
ní ekonomiky a sociálního podnikání 
v podmínkách ČR, která bude sdružo-
vat a společně zastupovat zájmy svých 
členů a příznivců. Jimi jsou organizace 
i jednotlivci, kteří chtějí podporovat roz-
voj sociálního podnikání v ČR. TESSEA 
vytváří také odbornou platformu, které 
se účastní řada zástupců akademické 
sféry. V rámci odborných sekcí, jejichž 
činnost byla na konferenci představena, 
budou experti připravovat podklady pro 
jednání s veřejnou správou a politickou 
reprezentací.

Proč�sociální�ekonomika?
Sociální ekonomika je protiváhou eko-
nomiky globální, cestou k rovnováze  
a udržitelnosti vztahů člověka, přírody  
a kapitálu. Respektuje tržní vztahy, je ale 
motivována jiným pořadím hodnot. Jed-
ná se o perspektivní a v EU uznávané 
téma, které se netýká jen zaměstnávání 

znevýhodněných, ale přináší etické prin-
cipy do podnikání jako takového.

V průběhu konference zazněla řada 
velmi zajímavých informací, na které so-
ciální podnikatelé narážejí v praxi, až po 
pojetí sociální ekonomiky jako sociální 
inovace. 

„Byli bychom moc rádi, kdyby se nám 
podařilo vysvětlit zástupcům obcí a kra-
jů, že jim sociální podniky mohou při-
nést konkrétní prospěch v jejich regionu 
a pomoci ekonomicky, ekologicky i so-
ciálně,“ řekla ředitelka Nové ekonomiky, 
Petra Francová. 

Činnost Tematické sítě pro rozvoj 
sociální ekonomiky je financovaná pro-
střednictvím stejnojmenného projek-
tu z prostředků ESF, Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR. Zástupci TES-
SEA budou aktivně spolupracovat 
s MPSV, které finančně podporuje vznik 
sociálních podniků z prostředků struktu-
rálních fondů EU.

Nová ekonomika, o.p.s., byla založe-
na za účelem iniciovat progresivní změ-
ny v oblasti ekonomické, enviromentální  
a sociální. Tento účel naplňuje prostřed-
nictvím hledání a prosazování inovativ-
ních ekonomických nástrojů s pozitivní-
mi etickými a sociálními dopady. 

Další informace o projektu TESSEA: 
Petra Seidlová, koordinátorka projektu, 
tel.: +420 608 202 098, e-mail: petra.
seidlova@nova-ekonomika.cz
Web: www.socialni-ekonomika.cz, 
www.nova-ekonomika.cz

V současné době se jako o relativně 
novém jevu, který ohrožuje občany 
sociálním vyloučením, mluví o dluzích 
a předluženosti. Nejedná se ani tolik 
o celkový objem finančních závazků 
mezi všemi obyvateli, jako o fakt, že 
mnoho jednotlivců i celých rodin již 
překročilo rovnovážnou situaci 

V takový moment se lidé dostávají do 
spirály dluhů, na jejímž konci může být 
stav, kdy člověk přichází o všechen ma-
jetek, často také o svou sociální roli  
a status, v krajním případě dochází 
k úplnému sociálnímu vyloučení.

Člověka, který se dostane do dluhové 
spirály, však neohrožují pouze samotné 
dluhy, ale i mnoho dalších souvisejících 
nesnází. Nastávají obvykle potíže se za-
městnáním, bydlením, hroutí se rodin-
né vazby a člověk má i těžké psychické 
problémy.

Dluhové poradenství se v současnos-
ti zabývá především klienty, kteří jsou již 
předluženi. V této fázi se snaží klienty 
zorientovat v jejich situaci a následně 
je vést k uspořádání situace, v krajním 
případě a v případě splnění zákonných 
podmínek jim lze také pomoci podáním 
návrhu na insolvenční řízení. Mělo by 

ale zasahovat mnohem dříve, ideálně 
v momentě, kdy se občan teprve roz-
hoduje, zda si půjčku vezme, v době, 
kdy se učí pracovat se svým domácím 
rozpočtem. Velmi důležité je zaměřit 
se na prevenci vzniků nesplatitelných 
dluhů. Ze zkušenosti je patrné, že již na 
školách chybí výuka správy finančních 
prostředků.

Pracovníci velkého množství ne-
ziskových organizací se s touto pro-
blematikou skrze své klienty setkávají 
a v současnosti je zjištěno, že si s ní 
v některých případech neumí poradit. 
Práce s těmito klienty je složitá a dlu-
hové poradenství samotné se krysta-
lizuje jako specifické a specializované 
poradenství. Je jisté, že mnoha pracov-
níkům neziskových organizací chybí  
i základní informace o práci s nimi.

Myslím, že je také vhodné upozornit, 
že se i pro samotného pracovníka jedná 
o činnost značně frustrující, a proto je 
profesionální přístup nanejvýš důležitý 
pro udržení kvality sociální služby i pro 
samotné duševní zdraví sociálního pra-
covníka.

Kateřina VosičKoVá,
odborná sociální poradKyně se 

specializací V dluhoVém poradenstVí

Sociální podnikání 
řeší prostřednictvím 
samostatné podni-

katelské aktivity a účasti na trhu 
otázky zaměstnanosti, sociální sou-
držnosti a místního rozvoje. Svou 
činností podporuje solidární chová-
ní, sociální začleňování a růst soci-
álního kapitálu, zejména na místní 
úrovni s maximálním respektová-
ním trvale udržitelného rozvoje.

(Zdroj: Sociální ekonomika v Čr 
Z pohledu projektů ntS c cip eQual)

iluStraČní foto: Čtk n

15.11.2009 Olivova nadace
Nadační příspěvky z výnosů příspěvku z prostředků 
Nadačního investičního fondu v roce 2009_II.kolo
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2638
Kontaktní osoba: Jan Boček
Kontakt: info@olivovanadace.cz; 323 631 313
Adresa: Olivova 224, 251 01 Říčany

15.11.2009 Ministerstvo kultury, odbor umění 
a knihoven
Podpora vydávání české literatury v zahraničí pro 
rok 2010  
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2649
Kontaktní osoba: Květuše Nováková
Kontakt: kvetuse.novakova@mkcr.cz;  
+420 233 371 868 
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

15.11.2009 Ministerstvo pro místní rozvoj
Program podpory nestátních neziskových organizací 
pro rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2657
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Hošek
Kontakt: rostislav.hosek@mmr.cr; 224 864 003
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

16.11.2009 Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy
Regionální VaV centra
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2573
Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

18.11.2009 Ministerstvo kultury, odbor regionál-
ní a národnostní kultury
Podpora integrace příslušníků romské komunity
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2641
Kontaktní osoba: Mgr. Květoslava Gabrielová
Kontakt: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz;  
257 085 269
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 

26.11.2009 Nadace Terezy Maxové dětem
ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové 
dětem
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2496
Kontaktní osoba: Květa Humoudová
Kontakt: 257 474 527; granty@terezamaxovade-
tem.cz
Adresa: Plzeňská 5, 150 00 Praha 5 

27.11.2009 Ministerstvo kultury
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin žijících v ČR
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=463
Kontaktní osoba: PhDr. Václav Appl
Kontakt: vaclav.appl@mkcr.cz; 257 085 265
Adresa: odbor reg. a národnostní kultury, Maltézské 
náměstí 1, 118 11 Praha 1

27.11.2009 Education Audiovisual Culture Execu-
tive Agency, MEDIA
Podpora audiovizuálních festivalů v roce 2010 
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2648
Kontaktní osoba: Géraldine Hayez
Kontakt: geraldine.hayez@ec.europa.eu;  
+32(0)2 298 52 97
Adresa: Avenue du Bourget 1, B-1140 Brussels, 
Belgie

30.11.2009 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
kultury a památkové péče
Zachování kultury a kulturních tradic, rozvoj regionál-
ních kulturních aktivit
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2609
Kontaktní osoba: Iva Doležalová DiS.
Kontakt: dolezalova.i@kr-vysocina.cz; 564 602 260
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

30.11.2009 Magistrát hlavního města Prahy
Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na 
rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2614
Kontaktní osoba: Jarmila Střeláková
Kontakt: jarmila.strelakova@cityofprague.cz
Adresa: Jungmannova 35, 110 00 Praha 1

30.11.2009 Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy
Státní podpora sportu pro rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2645
Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

30.11.2009 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 
kultury a památkové péče
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_prog=2654
Kontaktní osoba: Karina Strnadová
Kontakt: strnadova.k@kr-ustecky.cz; 475 657 242
Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem
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po
radna

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

přestávka v práci
Může zaměstnavatel zakázat zaměst-
nancům opustit budovu firmy v době po-
lední přestávky v práci?

Odpověď:
Přestávky v práci na jídlo a oddech tak, 
jak je chápe zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění pozdějších před-
pisů, slouží k stanovení optimálního 
rozvržení (rytmu) pracovního výkonu 
a nezbytného odpočinku (relaxace) za-
městnanců. Zaměstnavatel je povinen 
poskytnout zaměstnanci nejdéle po  
6 hodinách nepřetržité práce přestávku 
v práci na jídlo a oddech v trvání nejmé-
ně 30 minut. Pokud je přestávka v práci 
na jídlo a oddech rozdělena do více čás-
tí, musí alespoň jedna její část činit nej-
méně 15 minut. Protože doba přestávky 
v práci není pracovní dobou a nezapočí-
tává se do pracovní doby, může zaměst-
nanec po dobu přestávky v práci opus-
tit pracoviště, popřípadě areál (budovu) 
zaměstnavatele, pokud tomu nebrání 
technologické či bezpečnostní podmín-
ky práce u konkrétního zaměstnavatele. 
Technologické důvody mohou být na-
příklad při práci v dolech, bezpečnostní 
například při manipulaci s větším množ-
stvím peněz při práci v bance, čili pouze 
v případech, kde by přechod z místa pra-
coviště do veřejného prostranství a zpět 
byl spojen s ohledem na dobu trvání pře-
stávky v práci s neúměrnými problémy. 

nový platový výměr při 
návratu po rodičovské 
dovolené
Od 1. 10. 2009 by měla pracovnice dle 
předběžné písemné dohody nastou-
pit do zaměstnání z rodičovské dovole-

né (synovi jsou 2 roky a 2 měsíce). Pro 
syna je zajištěno hlídání. Dle dohody 
se zaměstnavatelem nastupuje na stej-
né místo se stejnou pracovní dobou  
a stejnou pracovní náplní. Zaměstnava-
tel však chce dát zaměstnankyni pode-
psat jiný platový výměr, než měla při od-

chodu na mateřskou dovolenou. Má na 
to právo?

Když se pracovník vrací po rodičovské 
dovolené, musí s firmou podepisovat ně-
jaký dodatek ke smlouvě či nový platový 
výměr, když se vrací na stejné místo?

Odpověď:
Z dotazu vyplývá, že tazatelka je od-
měňována platem a nikoliv mzdou. 
V takovém případě, pokud jde o pla-
tové poměry zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, se plat stano-
ví podle § 122 a následujících zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen ZP). Zá-
sadně platí, že plat určuje zaměstnanci 
zaměstnavatel podle ZP a příslušného 
nařízení vlády, a v jeho mezích podle 
kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního 
předpisu. Plat není možné určit jiným 
způsobem v jiném složení a jiné výši 
než stanoví ZP a právní předpisy k jeho 
provedení. Výši platového tarifu zaměst-
nance určují tři veličiny, z nichž dvě jsou 
stanoveny přímo zákonem, a to platová 
třída a platový stupeň, do nichž je za-
městnanec zařazen, třetím prvkem je 
pak stupnice platových tarifů stanovená 
na základě zákonného zmocnění naří-
zením vlády. Pro zařazení zaměstnance 
do platové třídy je rozhodující druh prá-
ce sjednaný v pracovní smlouvě. Zařa-
zení zaměstnance do platového stupně 
se odvíjí od tzv. započitatelné praxe. Do 

doby započitatelné praxe se započítá-
vá i doba péče o dítě nebo doba výko-
nu vojenské základní či náhradní služby 
nebo civilní služby. Platové tarify pak 
stanoví vláda nařízením (nařízení vlády  
č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů). Platový výměr je jednostran-
ný právní úkon zaměstnavatele (zaměst-
nanec podepisuje pouze jeho převzetí 
a nemůže na něm nic měnit), kterým 
se zakládá právo zaměstnance na plat 
určený zaměstnavatelem. Podle § 136 
ZP je zaměstnavatel povinen vydat za-
městnanci platový výměr nejen v den 
nástupu do práce, ale i při změnách pla-
tu zaměstnance. Vydává-li zaměstnava-
tel zaměstnanci platový výměr z důvo-
du změny platu (některé jeho složky), je 
povinen uvést odůvodnění provedené 
změny. Z výše uvedeného vyplývá, že ke 
změně platu zaměstnance může dochá-
zet i v případě, kdy jeho pracovní smlou-
va se nemění (například zvýšení z důvo-
du délky započitatelné praxe).

judr. jaroSlav jakubka,
Spolupracovník nakladatelStví WolterS 

kluWer a ČaSopiSu uneS
Ilustrační foto: ČTK n

stále více českých společností  
a domácností pociťuje dopady finanční  
a hospodářské krize. klesající tržby  
a příjmy nutí tyto subjekty k úsporám 
ve výdajích. tento fakt se přímo či 
nepřímo podílí na velikosti příspěvků 
neziskovým organizacím a je důvodem 
k širšímu zamyšlení nad využitím 
stávajících možností trhu. Jedním 
z hlavních směrů úvah je efektivní 
zhodnocení vlastních finančních 
prostředků a úspor při zachování 
bezpečnosti a jistoty jejich návratnosti.
Jak v této nelehké době zvolit správnou 
strategii pro správu finančních 
prostředků? na to jsme se zeptali ing. 
Miloslava Uhlíře, manažera firemních 
bankéřů pražské pobočky ČsoB v ulici 
na příkopě.

Jaké�aspekty�by�měla�nezisková�
organizace�zvážit�při�tvorbě�
strategie�pro�správu�svých�
finančních�prostředků?
Nejprve je důležité stanovit si investič-
ní horizont (časový úsek), v jakém chce 
nechat prostředky vydělávat. Poté musí 
zvážit velikost rizika, které je ochotna 
podstoupit s ohledem na výnos. Dále 
je dobré zabývat se náklady na správu 
prostředků a v neposlední řadě se za-
měřit na bezpečnost a jistotu finanční-
ho ústavu, kterému prostředky svěřuje.

Co�nabízí�ČSOB�právě�neziskovým�
organizacím?
Naše nabídka je přímo „šitá na míru“ 
jejich potřebám. Zahrnuje produkty  
a služby šetřící čas i náklady na správu 
finančních prostředků. Tyto úspory pak 
mohou neziskové organizace věnovat 
společensky prospěšné činnosti.

Jaké�produkty�a�služby�zájemcům�
konkrétně�doporučujete?
Zajímavé je ČSOB Konto pro nezis-
kové organizace. Nabízí zvýhodně-
né úročení běžného účtu a možnost 
profesionálního poradenství zdar-
ma od našich specialistů při tvorbě  
a správě investičního portfolia. Dále 
mohou využívat výhod nabízených 
členy skupiny ČSOB, například zdar-

ma analýzu po-
jistných rizik  
s návrhem op-
timální skladby 
pojistných pro-
duktů od ČSOB 
Pojišťovny nebo 
poradenství od 
ČSOB Asset Ma-
nagementu.

Proč�byste�
klientům�
doporučil�
právě�ČSOB?
Na prvním mís-
tě je u nás kli-
ent, spolupráce 
s ním, porozu-
mění jeho přá-
ním, snaha a 
ochota nachá-
zet pro něj ta 
nejlepší a nej- 
efektivnější ře-
šení. Právě z  
těchto důvodů 
patříme mezi 

nejdůvěry-hodnější banky na čes-
kém trhu. Výhodou je i kompletní na-
bídka finančních služeb a poraden-
ství ČSOB. Naši vysoce kvalifikovaní 
profesionálové jednají s každým kli-
entem individuálně a kladou důraz 
na to, aby každé navrhované řeše-
ní mělo vedle zajímavých finančních 
podmínek i tolik potřebnou jistotu  
a bezpečnost.

marek Šedivý

Foto: archiv ČSOB n

Jistota�a�bezpečnost�
financí�na�prvním�místě
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Jak se připravujete na úbytek 
financí z veřejných zdrojů?

Na úbytek financí z veřejných zdrojů se Hnutí 
DUHA připravuje několik let, když se rozhodlo jít 

cestou individuálního fundraisingu. Dalo se předpo-
kládat, že štědré zahraniční nadace půjdou do zemí, 
kde je jejich peněz více potřeba, a české zdroje bu-
dou rok od roku nejistější. Jako ekologická organiza-
ce, která zásadně lpí na nezávislosti práce a vlastních 
financí, navíc kontrolujeme každý zdroj, odkud žádá-
me o podporu naší práce. Individuální fundraising 
nám dává potřebnou dávku nezávislosti a určité jisto-
ty. Je pravděpodobnější přijít o grant za milion korun 
než najednou o 2000 dárců, kteří se na ten milion 
skládají. Dnes se tyto příjmy pohybují kolem 35 %.
Ota Kubinec, vedoucí spolupráce s přispěvateli, 
hnutí DUHA

Na snížené peníze ze státního rozpočtu se připra-
vit nelze. Pevně doufám, že peníze  z evropských 

fondů nedocházejí. Nemám takové informace, a nao-
pak si myslím, že se stanou hlavní hybnou silou soci-
álních služeb pro některé typy neziskovek minimálně 
do roku 2013, kdy končí aktuální programovací ob-
dobí. Suplovat státní dotace firemním fundraisingem 
nebo sbírkami je utopie, tyto příjmy vždy byly a jsou 
v celém objemu financování sociálních služeb napro-
sto marginální a pak, firmy si vybírají jen úzké spek-

trum aktivit, které není ve veřejnosti konfrontační.  
V okamžiku, kdy stát a obce nebudou schopny zabez-
pečit fungování sociálních služeb, pak přestávají plnit 
základní státotvornou a obecní funkci (to platí už od 
antického Říma), takže konají špatně, nikoliv na zákla-
dě sníženého rozpočtu, ale na základě priorit, které si 
samy volí. V celkovém součtu rozpočtových výdajů 
tvoří sociální služby zcela minimální položku, takže je 
to věc politická. A s tím se nedá dělat nic.
Jakub Čihák, ředitel, R-Mosty, o.s.

Nijak. Nevíme, jak velký tento úbytek bude, 
jaké budou stanoveny priority a zda nás úby-

tek financí významně postihne. Jsme na výkyvy 
finančních nálad ze strany ministerstev a magis-
trátů zvyklé, takže poměrně trénované. To nám po-
máhá zachovávat si pružnost a bdělost, jen s tím 
nervovým systémem je to trochu horší: zbytečně 
se předčasně opotřebováváme. Obecně k naší fi-
nanční filozofii: Zastáváme teorii voru, kdy nám 
běží současně více projektů, oproti Titaniku, což 
je závislost více méně pouze na jednom sponzoro-
vi. Je to pracné, ale zatím nám to pomohlo přežít  
sedmnáct krušných let.
Hana Malinová, výkonná ředitelka, Rozkoš bez  
rizika, o.s.

Snažíme se šetřit (finance, čas i zaměstnance), 
pracovat efektivně a důležité jsou pro nás akti-

vity, vedoucí k podpoře samofinancování.
Lenka Felcmanová, výkonná ředitelka, Step by 
Step ČR, o.s.

Sdružení Linka bezpečí je organizací poskytující 
služby telefonické krizové pomoci, které jsou 

podle zákona o sociálních službách poskytová-
ny bez finanční spoluúčasti klienta. Naší stěžejní 
službou je Linka bezpečí, která je dětem a mladist-
vým z celé České republiky k dispozici nepřetr-
žitě 24 hodin denně. Na telefonní číslo 116 111 
se dovolají jak z pevné, tak z mobilní sítě zdarma.  
V roce 2008 jsme zaznamenali 260 000 dovolání,  
z toho bylo 110 000 hovorů řešených. 

Dalšími námi poskytovanými službami jsou Linka 
bezpečí on-line (chat a e-mailová poradna pro děti  
a mladistvé), poradna bezpečného internetu Po-
moc online, Linka vzkaz domů a Rodičovská linka.

Zajištění těchto služeb je finančně velmi ná-
ročné a při získávání finančních prostředků ne-
lze spoléhat pouze na veřejné finanční zdroje,  
u kterých lze podle stávající ekonomické situa-
ce předpokládat, že dojde k jejich úbytku. Z to-
hoto důvodu se Sdružení Linka bezpečí zaměřuje 
na získávání finančních prostředků také z jiných 
zdrojů, a to především z ESF, EK, nadací a od sta-
bilních dlouhodobých firemních partnerů. Dále se 
začínáme více zaměřovat na individuální dárce, 
kteří se Sdružením Linka bezpečí sympatizují.

V letošním roce jsme se poprvé rozhodli zapo-
jit do pomoci ve financování služeb SLB i širokou 
veřejnost. V den státního svátku České republiky 
28. října byl pořádán benefiční koncert, který pře-
nášela Česká televize a diváci mohli posílat dár-
covské sms.
Lucie Pešková,ředitelka Sdružení Linka bezpečí

anketa

knihy
Vztahy�mezi�zřizo-
vatelem�a�příspěv-
kovou�organizací�
ÚSC
karla maderová 
voltnerová, petr tégl 

(nakladatelStví anag)
Publikace je věnována novele zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, účinné od  

1. 4. 2009. Ob-
sahuje podrob-
ný komentář 
ke všem usta-
novením, tý-
kajícím se pří- 
spěvkových or- 
ganizací, je-
jich zřizování, 
slučování, ru-

šení, jejich zřizovacím listinám, a ze-
jména vlastnictví majetku a vymeze-
ní práv pro nakládání s tzv. svěřeným 
majetkem, přijímání darů a dědictví  
a jiným právním úkonům, které vyža-
dují předchozí písemný souhlas zři-
zovatele. Pozornost je věnována také 
tvorbě a použití fondů. Komentář je 
doplněn praktickými příklady a příkla-
dy účtování a zejména výkladem teo-
reticko právních pojmů, kterým je pro 
správnou aplikaci zákona třeba správ-
ně porozumět. 
Publikace je určena zástupcům zřizova-
telů ÚSC, tj. zaměstnancům obecních 
úřadů, městských úřadů, magistrátů  
a krajských úřadů, kteří se podílejí na 
zajištění vztahů s jimi zřízenými pří-
spěvkovými organizacemi a dále ře-
ditelům, ekonomům, hospodářům  
a účetním příspěvkových organizací. 
Publikace je pro svou názornost a za-

řazené praktické příklady vhodná i pro 
studenty středních a vysokých škol, 
kteří se v rámci studia setkají s proble-
matikou příspěvkových organizací.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Sociální�správa
igor tomeŠ a kol. (nakladatelStví portál)
Kniha podává obecnou teorii sociál-
ní správy i popis současných úkolů  
a institucionálního zajištění v této ob-

lasti u nás a ve 
světě, zejména  
v EU. Vysvětluje, 
jak u nás funguje 
správa zaměst-
nanosti, zdra-
votní správa, so-
ciální pojištění a 
podpora, pomoc  
a služby a kte-

ré orgány se na nich podílejí a jakými 
předpisy. Druhé, rozšířené a přepraco-
vané vydání v obecné části pojednává 
o subjektech sociální správy, jejím po-
stavení, výstavbě a výkonu, financová-
ní a řízení. Zvláštní část je zaměřena na 
jednotlivá odvětví sociální správy podle 
mezinárodně přijatého členění.
Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.ne-
ziskovky.cz.

Zdravotní�péče�a�zdravotní�způso-
bilost�zaměstnanců�podle�předpi-
sů�platných�v�polovině�roku�2009�
kolektiv autorů (nakladatelStví WolterS 
kluWer Čr)

Publikace je sestavena z již publikova-
ných odborných článků a ze studijních 
materiálů, které připravili přední odbor-
níci na problematiku závodní preven-
tivní péče na základě nejčastějších do-
tazů z praxe ke zdravotní péči obecně,  
a zejména ke zdravotním prohlídkám.  
V publikaci naleznou informace i ob-
čané (např. od určitého věku vznika-
jí požadavky na zdravotní způsobilost 

při řízení vo-
zidel, zdravot-
ní prohlídky a 
jejich povinné 
hlášení pro ma-
jitele zbrojních 
průkazů, aktivis-
ty působící jako 
myslivecká, ry-
bářská nebo les-

ní stráž nebo jako dobrovolní hasiči).
Samostatně je zařazena kapitola s in-
formací k problematice zdravotní způ-
sobilosti dětí, žáků a studentů, a to 
nejen při jejich studiu a činnosti umě-
lecké, kulturní, sportovní a reklamní, 
ale i pro účast na školách v přírodě 
a obdobných zotavovacích akcích 
(včetně jejich doprovodu). V závěreč-
ných kapitolách jsou uvedeny sankce, 
které mohou být uděleny v souvislosti 
s nedodržením stanovených zdravot-
ních požadavků; dále je naznačena  
i připravovaná legislativa.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz. 
Na tuto publikaci lze též uplatnit sle-
vu 20 %, a to po předložení klubové 
karty v sídle nakladatelství: U Nákla-
dového nádraží 6, 130 00 Praha 3.

Delegování�jako�způsob�manažer-
ského�myšlení
martin cipro  
(nakladatelStví grada)
Většina manažerů považuje delego-
vání za standardní přístup při předá-
vání odpovědností a pravomocí, ale 
ve skutečnosti manažeři málokdy 
skutečně delegují. Nejčastější výhra-
dou vůči delegování je, že než aby 
manažer podřízeným vše složitě vy-
světloval, tak si práci raději udělá sám  
s jistotou vlastní kontroly kvality. 
Publikace se zaměřuje na skryté příči-

ny této neocho-
ty delegovat, na 
analýzu mana-
žerovy motiva-
ce k delegová-
ní a na hledání 
východiska z 
tohoto problé-
mu. Objasňuje 
přínosy delego-

vání pro manažera, pracovníka a fir-
mu, ukazuje jak správně delegovat a 
jaké jsou znaky špatného delegová-
ní, radí jak vybrat správného pracov-
níka pro delegování, jak poskytovat 
zpětnou vazbu či jak delegování vyu-
žít k motivování pracovníka. 
Kniha nenabízí laciné návody, ale 
hlubší zamyšlení nad souvislostmi 
mezi delegováním, motivováním lidí, 
řízením priorit a koučováním. Delego-
vání v této souvislosti chápeme spíše 
jako součást leadershipu a manaže-
rovy sebereflexe než jako pouhé ma-
nažerské řemeslo. Publikace provádí 
manažera úskalím sebepoznávání  
a základní „filosofie“ úspěšného ří-
zení.
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roz
ho
vor

Komerční�a�neziskové�
partnerství��
k�oboustrannému�
užitku

Mgr. karolína kříženecká pracuje 
sedmým rokem ve společnosti 
siemens jako Communication 
Manager a z této pozice má 
na starosti témata corporate 
responsibility, sponzoring  
a částečně interní komunikaci  
a eventy. od roku 2004 je 
manažerkou siemens Fondu  
pomoci, který již pět let pomáhá 
formou grantů sociálně slabým  
a handicapovaným.

Chtěla�jste�takovou�práci�dělat�vždy?
Odmalička jsem měla vztah k lidem, kteří potřebovali 
pomoc. Moji známí mě označují jako bojovnici za prá-
va, a to nejen za svoje, ale i ostatních. Jsem ráda, že 
jsem se za tu dobu, co ve společnosti Siemens pracuji, 
mohla v této oblasti hodně osobně rozvinout, ale také 
pomoci našemu fondu.

Jak�fond�vznikl?
Téma filantropie a společenské odpovědnosti je firmě 
Siemens vlastní od jejího vzniku. Zakladatel Werner 
von Siemens byl už v roce 1847 osvíceným filantro-
pem, a to nejen navenek, ale i uvnitř firmy. Společnost 
Siemens byla například jednou z prvních, která svým 
zaměstnancům nabízela pojištění. Jakmile bylo v roce 
1990 obnoveno zastoupení firmy v České republice, 
přišla s ní k nám i tato filantropická tradice. Jelikož jsou 
výrobní závody a administrativa společnosti Siemens 
rozesety po celé republice a nechtěli jsme najímat žád-
nou externí agenturu, která by zajišťovala a kontrolo-
vala tok peněz na charitativní projekty, založili jsme  
v roce 2004 vlastní projekt, který jsme nazvali Sie-
mens Fond pomoci. Myslím si, že úspěšně funguje 
právě i proto, že jsou jeho základy postaveny přede-
vším na vlastnoruční práci zaměstnanců firmy.

Jakým�způsobem�fond�funguje?
Mezi základní pravidla patří, že si u nás mohou nezisko-
vé organizace, fungující minimálně dva roky, požádat  
o materiální pomoc na projekt, na nějž jim poskytne-
me finanční prostředky. Od začátku jsme chtěli, aby byl 
výběr projektů co nejobjektivnější a neprobíhal pouze 
uvnitř firmy. I proto jsme oslovili zástupce neziskového 
sektoru a vytvořili z nich komisi, která má v současné 
době sedm členů. Společnost Siemens zastupuje je-
diný hlas, o který se navíc dělí tři lidé. Neexistují tak 
žádné tlaky, abychom nějaký projekt podpořili třeba  
z obchodního důvodu. Navíc je rozhodování nastaveno 
tak, že každý komisař má k dispozici 20 bodů, avšak 
jednomu projektu může dát maximálně 10 bodů.

O�podporu�je�asi�velký�zájem...
I díky Grantovému kalendáři Neziskovky.cz máme ne-
ustále velké množství žadatelů. Každý měsíc se jedná 
o 20-30 žádostí. Jakmile byla některá neziskovka pod-
pořena částkou vyšší než 50 tisíc korun, vstupujeme 
s ní do osobního kontaktu, navštěvujeme ji, povídáme 
si s jejími představiteli, máme zájem prohlédnout si je-
jich prostředí, načerpat atmosféru a zároveň se snaží-
me těmto organizacím pomáhat i nadále.

Jakou�částku�vlastně�měsíčně�rozdělujete?
V červnu jsme oslavili páté výročí existence Siemens 
Fondu pomoci a spočítali jsme, že jsme za dobu jeho 
existence obdrželi 1400 žádostí, komise zasedala 
60krát, vybrala více než 200 projektů, které podalo 
150 neziskových organizací, a rozdělili jsme částku té-
měř 12 milionů korun. Pokud se rozpočítá na jednot-
livé měsíce, pak jsme rozdělovali 200 tisíc korun mě-
síčně. Bohužel od nového obchodního roku, počínaje  
1. říjnem, ji musíme snížit na 100 tisíc měsíčně. Ne-
znamená to ale, že bychom se chtěli v oblasti firem-
ní filantropie stáhnout, ale naopak hledáme jiné cesty, 

jak bychom neziskovému sektoru pomohli. Tak např. 
pro neziskové organizace, které podpoříme od října, 
nabízíme novinku. Pokud budou mít zájem, pomohli 
bychom jim napsat tiskovou zprávu o tom, že právě 
oni byli úspěšní v  grantovém řízení.

V�jakých�oblastech�byste�jim�ještě�chtěli�
pomoci?
Díky osobním kontaktům s neziskovými organizacemi 
jsme před třemi lety zjistili, že kromě finanční podpory 
je často zájem o know how, o manažerskou pomoc,  
a na základě této zkušenosti jsme ve spolupráci s Ne-
ziskovkami.cz, konkrétně s Markem Šedivým a Hankou 
Prchalovou, začali organizovat školení. Abychom uspo-
kojili co nejvíce zájemců, pořádáme vždy jedno v Praze 
a jedno na Moravě. Témata jednotlivých školení vybírá-
me po poradě s neziskovými organizacemi. Ptáme se 
jich, co by je zajímalo, v čem jim můžeme jako velká fir-
ma pomoci. Snažíme se jít cestou potřeb neziskových 
organizací, a ne tou, co si myslíme, že potřebují. Zatím 
máme kladné ohlasy a jsme rádi za každého účastníka 
a za jakékoliv připomínky, ať už pozitivní nebo negativ-
ní, protože to je to, co nás žene dopředu.

O�jaká�témata�je�ze�vzdělávání�největší�zájem?
Určitě o fundraising nebo např. vedení týmu. Jedno-
značně ale vede public relations. Velký zájem je také 
o sdílení zkušeností mezi lidmi z velkých firem s lidmi 
z neziskového sektoru. Lidem z nezisku se snažíme vy-
světlit, že jsme jejich rovnocenní partneři a že jako zá-
stupci komerční firmy očekáváme i od nich profesio-
nální chování. Jenom takové partnerství může přinést 
větší užitek.

V�čem�je�největší�rozdíl�mezi�komerčními�
a�neziskovými�firmami,�kromě�své�vlastní�
podstaty?
Rozdíl bych viděla ve dvou rovinách. Jedna předsta-
vuje manažerské vedení neziskovek, kde už podle mě 
došlo k obrovskému posunu. Práce v neziskové orga-
nizaci nemůže být dlouhodobě vykonávána pouze srd-
cem. Je to v podstatě stejná práce, jakou vykonávám 
třeba já. Nemohu ji dělat jenom s nadšením, potřebuji 
se vzdělávat, posouvat se dál a jenom tak jsem přínos-
ná pro společnost. Vždyť i oddělení, ve kterém pracuji, 
je v rámci naší firmy neziskové a musíme přesvědčovat 
společnosti skupiny Siemens a divize, které generují 

zisk, že naše služby jsou kvalitní, a pravidelně jim před-
kládat výsledky. V tom jsme s neziskovými organizace-
mi naprosto na stejné lodi.
A pak je druhá rovina, rovina výrobků a služeb. Věřím 
tomu, že i tady se situace zlepšuje. Na druhou stranu 
jsem ale právě na brněnském veletrhu Medical Fair 
viděla, jak neziskovky nabízejí téměř stejné výrobky 
z keramických a šicích dílen. Většina produktů je za-
měřena na děti a ženy. Už pátým rokem se snažím vy-
tipovat nějakou organizaci či chráněnou dílnu, od kte-
ré bych získala dárky pro naše zákazníky, kterými jsou 
díky technickému zaměření firmy Siemens, především 
muži.

Objevila�jste�díru�na�trhu...
Možná ano. Bylo by fajn, kdyby se nad tím neziskovky 
zamyslely, a opravdu se snažily co nejvíce se odlišit od 



7svět neziskovek 8 - listopad/2009

konkurence. Nerada bych ale, aby to vyznělo příliš kri-
ticky. Sama jsem si na veletrhu koupila u čtyř nezisko-
vek dárky na Vánoce...

...�přesto�by�si�ale�měly�neziskovky�
zmapovat�trh...
Cílem je najít odbyt. A čím bude sortiment zajímavěj-
ší a kvalitnější, tím se bude mít neziskovka lépe. Je 
to stejné jako v byznysu. Nejde ale jen o výrobky, ale  
i o služby, které nabízejí například chráněné dílny za-
městnávající zdravotně postižené občany. Ani tady ne-
smí existovat polovičatost. Buď je služba dobrá a něja-
ká firma si ji koupí, nebo je špatná a firma si ji nevezme. 
Mám na mysli třeba likvidaci neekologického odpadu, 
zajišťování distribuce, kopírovací služby a podobně.

Angažují�se�v�CSR�projektech�i�vaši�
zaměstnanci?
Ano. Jedním ze způsobů je dobrovolnictví. Z pohledu 
firmy podporujeme zejména týmové projekty. Práce 
v týmu, ať už s kolegy v rámci jednoho nebo více od-
dělení pomáhá vedoucím pracovníkům poznat, jak se 
umí lidé postavit k práci. Při práci v  neziskovce se člo-
věk mnohem více odhalí a zároveň si může zlepšovat 
své soft skills - dovednosti v komunikaci s kolegy, s ci-
zími lidmi, ve vedení týmu, které jsou potřeba v kaž-
dodenní práci a jejichž lepší ovládání vytváří hodnotu 
pracovníka na trhu. 

Jak�svoje�filantropické�aktivity�komunikujete?
Rozhodně netlačíme na pilu. Jedinou naší placenou 
inzercí je zápis do Grantového kalendáře. Snažíme se 
spíše o mnohavrstevnou pravidelnou komunikaci. Pro 
kontaktování médií jsme zvolili částečně alternativní 
metodu. Při oslavě 5. výročí Siemens Fond pomoci 
jsme pozvali kolem 80 novinářů, aby si sami vyzkouše-
li, jaké je to být handicapovaný. Na vlastní kůži tak zá-
stupci mediálního světa zjistili, jak pro zdravotně posti-
ženého člověka může být obtížné např. jenom sebrání 
drobných předmětů ze stolu, zavázání tkaničky u boty, 

pro nevidomé nalití vody do skleničky nebo hledání 
cesty pouze podle zvukového signálu. Ti nejodvážnější 
si mohli z vozíku vystřelit na basketbalový koš. Velkou 
komunikační sílu mají ale i naši zaměstnanci a zákaz-
níci. O CSR projektech proto informujeme na nástěn-
kách, v interních a zákaznických časopisech, na spo-
lečných eventech. Nejdůležitější zákazníci dostávají už 
pět let dárky z chráněných dílen. Společně s výrobkem 
jim nabízíme i příběhy postižených lidí, kteří pro ně dá-
rek vyrobili, aby věděli, že se svět netočí jenom kolem 
obchodu a byznysu. Samozřejmě, že přidáváme i infor-
maci o našem charitativním projektu, ale zároveň pro-
pagujeme i samotnou neziskovku. Jsme rádi, že lidé 
z chráněných dílen, kterým jsme zadali práci, vědí, že si 
každý jejich výrobek najde svůj nový domov.

Myslíte�si,�že�se�vztah�velkých�firem�
k�neziskovému�sektoru�posunul�k�lepšímu?�
Míním�tím,�že�velké�firmy�podporují�především�
sport,�někdy�kulturu�a�třeba�zdravotně�
postižené.�Zbývá�ale�ještě�mnoho�oblastí,��
o�něž�zájem�nejeví...�Mám�pocit,�že�jste�taková�
spravedlivá�oáza...
To nás těší, ale určitě nejsme sami, i my se inspirujeme 
jinými velkými firmami. A to i přesto, že ve srovnání 
s ostatními máme trošku jiný rozpočet. Jasně je to vi-
dět například v žebříčku TOP firemní filantrop, kde se 
v kvantitativní kategorii držíme na konci druhé desítky. 
O to více se ale snažíme být aktivní v nabídce naše-
ho know how, času a aktivního přístupu... Celkově se 
ale situace v oblasti firemní filantropie změnila k lepší-
mu. Velký podíl na tom měl a má příliv nadnárodních 
firem, v nichž má oblast filantropie třeba i stoletou tra-
dici. V tomto ohledu dobré příklady táhnou. Nárůst lze 
zaznamenat i mezi individuálními dárci. V dobách mi-
nulých nechyběly Čechům jenom peníze, ale i ty po-
zitivní příklady. Rok od roku je to ale lepší a Češi stále 
více ukazují, že umějí soucítit s ostatními. Jakmile při-
jdou povodně, dokážeme se semknout a přispět. Na 
tomto příkladu je krásně vidět, že když Češi o potřebě 

pomoci vědí, rádi dají. Z toho by se měly poučit ně-
které neziskovky. Pokud lidé mají dostatek informací o 
tom, co která neziskovka dělá, a vědí, kam jejich peníze 
půjdou, nebojí se přispět. Také proto se snažíme pře-
svědčit neziskovky, aby o sobě dávaly co nejvíc vědět, 
aby psaly články do novin, aby zvaly lidi na Dny otevře-
ných dveří, aby se chlubily tím, co se jim povedlo, aby 
se prezentovaly na veřejnosti… tady jsou ještě meze-
ry...Pozor ale na způsob komunikace. Lidé nemají rádi 
pozitivní diskriminaci, a to žádné ze skupin, ani  han-
dicapovaných. Na jedné straně mluvíme o integraci  
a o rovných podmínkách, ale na druhé straně sami vy-
tváříme podmínky nerovné. Jako příklad mohu uvést, 
že je mnohem jednodušší sehnat finanční příspěvek 
na letní tábor pro zdravotně postižené děti než na tá-
bor, na který pojedou zdravé děti. Tohle také není úpl-
ně fér. 

Přednášíte�na�vysoké�škole�ekonomické...�
Jaké�máte�zkušenosti�s�„budoucností�
národa“?
Je to nejlepší sdílení zkušeností, které může manager 
mít. Byla jsem moc ráda, když jsem dostala nabídku 
přednášet na Podnikohospodářské fakultě o spole-
čenské odpovědnosti. Studentům se snažím ukázat 
hlavně věci z praxe. Povídám si s nimi o tom, jak vše 
v současnosti funguje, co některé firmy dělají dobře 
a co špatně. Vysvětluji jim, že společenská odpověd-
nost není jenom o firemní filantropii, ale že zahrnuje 
i taková témata, jako jsou trvalá udržitelnost rozvoje, 
ekologie, energetická účinnost produktů, vztahy k za-
městnancům, zákazníkům a dodavatelům. 
Společenskou odpovědnost tvoří miliony základních 
kamenů. Nelze nastavit žádnou firemní strategii, aniž 
bychom si byli jisti, že jednotlivé kameny na sebe na-
vazují a chtějí se na výstavbě aktivně podílet. I jeden 
špatný kámen může zbořit celý dům.

eva pavlatová

foto: archiv karolíny kříženecké n



8 svět neziskovek 8 - listopad/2009
Tereza_salek deti A4.indd   1 18.9.2009   16:32:03



9svět neziskovek 8 - listopad/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 

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.

1650 Kč

1485 Kč

Penzion�Berona
„Rodinný penzion, kde se budete 
cítit jako doma“

 • 10 % slevy na ubytovaní
individuální cenové nabídky k po-• 

řádání seminařů a workshopů  
Kapacita: 12 míst bez přistýlek (20 
včetně), 3x jedno-dvoulůžkový, 1x dvou
-čtyřlůžkový pokoj, 1x apartmán s ka-
pacitou až 8 lůžek, možnosti přistýlek

Rodinný penzion Berona se nalézá v his-
torickém centru města Beroun. Příjem-
né městečko na soutoku řek Berounky a 
Litavky uprostřed Českého Krasu je vy-
hledávaným místem pro sport, relaxaci, 
výlety, cyklistiku, jezdectví na koni nebo 
romantické víkendy. Je vhodnou alter-
nativou ubytování či pořádání různých 
akcí, zejména pro dobrou dostupnost  
z hlavního města, levné a kvalitní služby, 
široké možnosti sportovních a outdoo-
rových aktivit, bohatý kulturní program 
a klidné prostředí s možností výletů do 
překrásného okolí.

Prostor�na�semináře:
Penzion lze využít k pořádání menších 
konferencí, seminářů a workshopů, fi-
remních i rodinných akcí, svateb apod. 
s využitím upraveného podkrovního 
apartmá a se zajištěním promítací tech-
niky, CD/DVD přehrávače, počítačů, 
TV apod. V celém penzionu je možnost  
Wi-Fi připojení k internetu. Mimo ubyto-
vání je možné zajistit i doplňkové služ-
by jakéhokoli typu, jako je catering, jiné 
prostory, pomůcky, zprostředkování dal-
ších služeb atd.

Ubytování:
Pět útulných pokojů v domáckém pro-
středí, každý s kapacitou dvou až čtyř 
lůžek. V nabídce je rovněž podkrov-
ní apartmán o velikosti 50 m2 až pro 
osm hostů vybavený sprchou, toaletou 
a menší kuchyňkou. Jeho součástí je  
i venkovní terasa o rozloze 20 m2 se se-
zením a venkovním grilem. Každý z po-

kojů má sprchu či koupelnu a WC, TV 
se satelitním přijímačem a Wi-Fi připoje-
ním k internetu. 

Děti a zvířecí miláčci jsou více než ví-
táni. 

Hostům jsou poskytovány komfortní 
služby „šité na míru“ individuálním po-
třebám. V ceně ubytování je zahrnuta 
bohatá domácí snídaně ze speciálního 
snídaňového menu nebo podle hostova 
přání, úklid pokoje a lůžek, ručníky, to-
aletní potřeby a použití Wi-Fi připojení. 
Společná kuchyňka a jídelna penzionu 
je k dispozici všem hostům jak pro pří-
pravu vlastních pokrmů, tak i kávy, čaje 
a dalších nápojů dostupných ze zásob 
penzionu.

Ceny se utvářejí dohodou, individuál-
ně dle potřeb a možností nájemce.

Berounsko�a�tipy�na�výlet:
Berounský region je vzdálený pouze  
15 min. jízdy autem od Prahy, obklopen 
mnoha vyhledávanými turistickými cíly, 
jako jsou hrady Karlštejn, Křivoklát, Toč-
ník a Žebrák, nebo Zbiroh, Svatý Jan 
Pod Skalou, zámky Hořovice, Dobříš  

a Liteň, románská rotunda Tetín či mno-
hé přírodní skvosty jako Koněpruské 
jeskyně, Brdský přírodní lesní park nebo 
zatopené vápencové lomy Velká a Malá 
Amerika. 

Sportovní�aktivity:
Síť cyklostezek a turistických stezek, te-
nisové kurty, stolní tenis, squash, aqua-
park, venkovní přírodní a umělá kou-
paliště, golf, minigolf, bowling, billiard, 
fitness, yoga, sjíždění řek, jezdectví na 
koni, rybaření, fotbal, volejbal, hokej,  
aerobik, běžky, sjezdařské lyžování, pa-
intball, vyhlídkové lety, adrenalinové 
sporty atd.
Penzion Berona
Havlíčkova 116, 266 01 Beroun
Kontakt: Eva Van Wagenen, majitelka
Tel: +420 311 626 184
Mobil: +420 773 555 392
Email: info@berona.cz,  
www.berona.cz 

Jak�vznikla�myšlenka�takový�
projekt�realizovat?�
Chtěli jsme systematicky rozvíjet naši 
pomoc neziskovým organizacím, posky-
tovat služby s dlouhodobým dopadem 
a zároveň umožnit našim zaměstnan-
cům aktivně se do CSR projektů zapojit. 
Zároveň jsme chtěli poznat neziskové 
organizace z regionů, ve kterých naše 
společnost působí. Cílem projektu je 
podpořit všechny účastníky v profesi-
onálním přístupu, rozvíjet jejich vnitřní 
řízení a kapacitu, zvýšit kvalitu i stabilitu 
jejich činnosti. 

Které�neziskové�organizace�se�
do�projektu�přihlásily�a�které�jste�
vybrali?
Projekt byl otevřen neziskovým organi-
zacím všech právních forem, z 59 při-
hlášených jsme jich dle plánu vybrali de-
set. Potěšilo nás, že z každého města, ve 
kterém má KPMG Česká republika po-
bočku, byla zastoupena alespoň jedna 
neziskovka. Vybírali jsme neziskové or-
ganizace dle jejich zaměření, očekávání 
a možností další spolupráce, jež by od-

povídaly prioritám naší firmy – partner 
dostatečně malý na to, aby mu KPMG 
Česká republika mohla výrazně pomoci, 
ale dostatečně velký na to, aby mohl mít 
prospěch z naší podpory.

Jak�probíhala�školení�a�s�jakými�
výsledky?
Moc nás potěšilo, že nebyl problém na-
lézt lektory z řad našich zaměstnanců, 
kteří chtěli dobrovolně do projektu při-
spět svými vědomostmi a zkušenostmi. 
Účast na školení jsme vždy nabídli dvoji-
ci pracovníků z neziskovek - odborníkovi 
na danou oblast a jeho nejbližšímu spo-

lupracovníkovi. Měli jsme kladné ode-
zvy od účastníků i lektorů. Neziskové 
organizace ocenily možnost sdílení in-
formací mezi sebou, protože často řeší 
podobné problémy. Lektoři navíc získali 
praxi v prezentačních i lektorských do-
vednostech. 

Jak�jste�rozhodli�o�finalistovi��
a�která�nezisková�organizace�se�
jím�stala?�
Výběr jedné vítězné neziskové organiza-
ce byl velmi náročný. O finalistovi jsme 
rozhodovali celofiremním hlasováním. 
Do hlasování se zapojilo 184 našich za-
městnanců, kteří se rozhodovali podle 
profilů organizací, možnosti spolupráce 
a hodnocení zpracovaných úkolů. Nejví-
ce hlasů získalo občanské sdružení Aso-
ciace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR - Klub Klubíčko. 

Co�všechno�vás�v�průběhu�vaší�
nové�spolupráce�s�Klubíčkem�
čeká�za�projekty?�
Existuje mnoho okruhů, ve kterých mů-
žeme Klubíčko podpořit. V oblasti od-

borné pomoci například v rozvoji inter-
ních procesů, efektivního financování 
nebo interní i externí komunikace. Plá-
nujeme společně i řadu projektů - sbí-
rek, dobrovolnictví a budeme sdružení 
prezentovat na vybraných klientských 
formálních i neformálních setkáních.

Věříme, že Klubíčko je pro nás zároveň 
zárukou spolehlivého partnera pro naše 
aktivity v oblasti CSR a že i pro nás bude 
spolupráce obrovským přínosem a zají-
mavou zkušeností. 

Hana Prchalová
Foto: archiv KPMG Česká republika n

Cesta�s�Klubíčkem
společnost kpMG Česká republika ve spolupráci s neziskovkami.cz zahájila v roce 
2009 vzdělávací projekt pro neziskové organizace nazvaný Rok společně – kRok 
dopředu, v jehož rámci odborníci z kpMG Česká republika školí neziskové 
organizace v oblastech, které společnost běžně nabízí svým klientům – audit, 
daně, poradenství. Školením projekt nekončí, naopak, pro jednu vítěznou z deseti 
vyškolených neziskovek začíná v podobě dlouhodobého partnerství s kpMG Česká 
republika. obě strany se v rámci nově zahájené spolupráce chtějí něco naučit, 
dozvědět a vzájemně se obohatit o nové zkušenosti. Jak vznikl tento nápad a jaká 
jsou od projektu očekávání, se ptáme partnera kpMG Česká republika odpovědného 
za CsR Rogera Gascoigne. 



10 svět neziskovek 8 - listopad/2009

Jak se připravit na prezentace
Co�očekávám�od�svého�výkonu?
Klaďte si konkrétní jasně rozpoznatel-
né cíle. V čem se vy sami můžete v této 
prezentaci zlepšit? To je váš první cíl. 
Nebuďte megalomanští, klaďte si reál-
né a dosažitelné cíle. 

Třeba se vám vždy při prezentacích 
chvěje hlas. Vaším cílem pak může být 
najít cvičení, která vám pomůžou chvě-
ní odbourávat, a tato cvičení začít dělat. 
Při prezentaci si pak všímat, zda nastal 
moment, kdy se vám dařilo, aby se vám 
hlas nechvěl. 

Nebo máte silné slovní parazity. Bez 
„prostě“ se zkrátka neobejdete. Pak si 
jako první cíl klaďte to, že své parazity 
při prezentaci zaregistrujete. V rámci 
další prezentace pak místo třikrát řeče-
ného „prostě“ budete prostě mlčet. Při 
další prezentaci počet zvýšíte a tak bu-
dete pokračovat. 

Když pak prezentace skončí, prověř-
te, jestli jste svého cíle dosáhli. Každý 
krok je cestou ke změně. Dívejte se 
vždy zpět, kolik už jste toho dosáhli, 
v čem všem jste se ve svých prezen-
tacích posunuli. Tato radost z úspěchů 
vám bude pomáhat v dosažení vyšších 
a vyšších ideálů. Když byste si vybrali 
nedosažitelný nereálný cíl, budete vždy 
smutní a zklamaní, a to bude bránit vaší 
změně. 

Jak�má�reagovat�moje�publikum?
Podle reakcí publika můžeme rozdělit 
prezentace buď na ryze informativního 
charakteru, nebo přesvědčovacího (ba-
vícího) charakteru či přímo prezentace 
prodejní. 

U informativních prezentací jste čas-
to odsouzení k unuděné reakci publi-
ka. Dnes jsou dostupná různá média 
a zdá se, že je škoda lidského faktoru 
na ryze informativní prezentaci. Infor-
mace se můžeme dočíst na internetu, 

v odborném tisku, v rozhlase, v tele-
vizi, prostřednictvím direct-mailu atd. 
Když nám dnes sděluje něco živý člo-
věk, očekáváme něco víc. To něco by 
se dalo shrnout do dvou základních zá-
měrů spojených s reakcí publika: buď 
je zaujaté názorem prezentujícího, po-
bavilo se, nebo jde do akce – zkouší si 
něco, bere si informační letáky, diskutu-
je, kupuje. Odtud prezentace přesvěd-
čovací a prodejní. Rozdíl mezi nimi? 
Míra nátlaku na diváka. 

Co vy chcete od vašeho publika? 
Chcete je vyburcovat k akci? Či vám sta-
čí lehký úsměv na tváři? Nebo zaujetí? 
Jak poznáte, že jste docílili svého? To je 
druhý cíl vaší přípravy na prezentaci. 

Kdo�jsou�moji�diváci?
Většina z nás, když chce cokoli komukoli 
prezentovat, je ovládána potřebou 
sdělit to, co já vnímám jako důležité. Ne 
vždy se to shoduje s tím, co považuje za 
důležité váš divák. Při každé prezentaci 
stojí proti sobě dvě strany, z nichž 
každá má nějakou potřebu, proč se 
dané prezentace účastní. Úspěšnost 
naší prezentace je do velké míry závislá 
na tom, jak budeme schopni divákovi 
předat informaci: já tvoje potřeby 
znám, svojí prezentací ti je uspokojím. 
Pokud je to možné, tak se na začátku 
posluchačů zeptejte na cíle, potřeby, 
očekávání a svoji následnou prezentací 
navažte na tyto potřeby. 

Někdy však není možné se doptat – 
v televizi, v rozhlase, před velkým gré-
miem – tehdy se již při přípravě doma 
zamyslete, co diváky vede k tomu, že 
vás chtějí poslouchat. Všimněte si na-
příklad televizních znělek, jak přesnou 
informaci sdělují v jednotlivých televi-
zích, jaké potřeby se chystají svými po-
řady naplnit. 

 ČT 1 svojí znělkou, kdy lidé, kteří • 
jsou „obyčejnými lidmi“, mohou být 
každým z nás, s úsměvem vytvářeli 
logo ČT. Tato televize vám nabídne 
program, který nevybočí, který vám 
dá dostatek informací, který neurazí, 
který na určité vlně uspokojí každého 
normativního diváka. 
 Oproti tomu ČT 2 svojí znělkou upo-• 
zorňuje na inovaci, alternativu, extré-
my, jedinečnost, originalitu. Nechce-
te sem zapadnout? Pak vaše potřeby 
neuspokojíme. 

 A Nova – „Vy jste naše hvězdy“ – co • 
dodat...
Divák na počátku jakékoli prezenta-

ce očekává, že mu bude jasně řečeno, 
zda prezentace je pro něj, či zda se má 
obrátit někam jinam. 

Vím�vůbec�něco�o�tématu,�které�
chci�prezentovat?
Existují dva extrémní příklady, jak při-
stupovat k tématu. Souvisejí s prezen-
tačními dovednostmi versus znalostí 

tématu. Jedním příkladem by mohly 
být vědecké prezentace. Přesná, velmi 
podrobná znalost, často slabé prezen-
tační dovednosti. Výsledek? Bez cha-
rismatické osobnosti nuda. Druhým 
příkladem jsou skvělí prezentátoři – nu-
lová znalost tématu. Výsledek? Možná 
nás to baví, ale nic podstatného si ne-
odneseme. Příště asi už na takovou pre-
zentaci nepůjdeme. 

Proto se snažte pracovat s obojím. 
Studujte své téma, pokud ho neznáte 
dostatečně dobře, přizvěte ke spoluprá-
ci odborníky. Zároveň však nezanedbej-
te své prezentační dovednosti, protože 
procentuální rozvržení toho, co na nás 
diváci při prezentacích vnímají, je neú-
prosné. 

 Co prezentujete – divák registruje  • 
7 % své pozornosti. 
 Jak prezentujete – divák registruje • 
38 % své pozornosti.
 Řeč těla – divák registruje 55 % své • 
pozornosti. 

Pokud se tedy budete soustředit pouze 
na to „co prezentujete“, zabezpečujete 
tím pouze 7% úspěšnost své prezenta-
ce!

Čím�mohu�diváky�přesvědčit?�
Máme dvě základní možnosti, čím pod-
pořit svoji hodnověrnost. Buď půjdeme 
po logice, nebo po emocích. Logickou 
oporou naší prezentace budou všech-
na fakta, data, statistiky, tvrzení důvě-
ryhodných osob, odkazy na věrohodné 
zdroje. Připravte si pro svoji prezentaci 
dostatek takových argumentů. 

Druhou možností je podpora emoci-
onální. Jak jí docílit? Ne jinak než dob-
ře odvyprávěným příběhem. Zkuste si 
uvědomit, co vás kdy na které prezen-
taci zaujalo, co jste si nejvíce zapama-
tovali. Příběh je něco, co zanechává sil-
nou paměťovou/citovou stopu. Ovšem 
ne každý prezentátor je zručným vy-
pravěčem příběhu. Někteří tak dlouze 
a dopodrobna popisují úvod do vyprá-

věné akce, že diváci u pointy už nejsou 
schopní vnímat a příběh vyzní naplano. 
Jiní horlivci naopak tak rychle vychrlí 
pointu, že diváka příběh nestihne za-
ujmout. 

Nejlepší recept na vyprávění příbě-
hu dal již dávno ve starověkém Řecku 
Aristoteles, který ho rozdělil na 5 jas-
ných fází: 
1.  expozice – uvedení do děje – před-

stavení postav a prostředí,
2.  kolize – postavy se dostávají do situ-

ace, která je směřuje k hrůzné, těžké, 
nepřekonatelné události,

3.  krize – hrůzná, těžká, nepřekonatelná 
událost neodvratně nastává, 

4.  peripetie – světlo v tunelu, je šance 
se osvobodit, 

5.  katastrofa/happy-end – dochází 
k osvobození či ke katastrofě (dle 
druhu příběhu). 
Čím stručnější dokážete v jednotli-

vých fázích být, tím bude příběh úder-
nější, silnější. Rozvleklé popisování 
jednotlivých fází vede u posluchače 
k pocitu nudy. Pro sílu příběhu je ne-
smírně důležitá dobře vybudovaná ko-
lize. Na tu lidé při vyprávění nejčastěji 
zapomínají. Pokud kolizi vybudujete do-
statečně silně a jasně, stačí na krizi jed-
na věta, výkřik. 

*********
Kdybyste byli hercem či herečkou  
a měli těsně před premiérou, přišli by 
k vám všichni, kteří vás mají rádi, dali 
by vám pořádný kopanec a úderně pro-
nesli: „Zlom vaz!“ A vy byste na to zary-
tě a s efektním odplivnutím odpověděli: 
„Čert tě vem!“ Tak vám všem na dálku 
přeji: „Zlomte vaz!“ a jen skrytě doufám, 
že mě při možném setkání na kurzech 
Neziskovek.cz moc nepoplivete.

mga. irena SWiecicki,
lektorka a Spolupracovnice neZiSkovek.cZ

iluStraČní foto: Čtk n
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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.

nevládky a krize
Ministr Michael Kocáb se dne 6. 10. 
2009 zúčastnil jako předseda Rady vlá-
dy pro NNO setkání premiéra Fischera 
se zástupci nevládních neziskových or-
ganizací. Zástupci nejvýznamnějších 
asociací třetího sektoru informovali pre-
miéra o tíživé situaci některých organi-
zací a o možnostech spolupráce vlády  
a třetího sektoru v době krize. 

Setkání navázalo na zahájení kampa-
ně nevládního sektoru Nevládky a krize. 
Premiér ujistil zástupce nevládek, že si 
jejich aktivity velice váží, uložil ministru 
Kocábovi zpracovat detailní analýzu do-
tačních politik ministerstev a na jejím 
základě předložit aktualizované zásady 
vlády pro poskytování dotací nevládní-
mu sektoru. Ministr financí spolu s mi-
nistrem pro místní rozvoj by potom měli 
navrhnout, jak řešit předfinancování pro-
jektů pomocí úvěrů od Českomoravské 
záruční a rozvojové banky a řešení před-
ložit vládě. Premiér také pověří ministra 
práce, aby v rámci Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvo-
řil fond malých projektů a tak usnadnil 
čerpání nevládkám.

Ministr Michael Kocáb bude poža-
dovat, aby se od nynějška jednání Rady 
vlády pro NNO účastnili minimálně pří-
slušní náměstkové. Premiér Jan Fis-
cher zase navrhuje užší spolupráci Rady  
s Českým statistickým úřadem, zejmé-
na při přípravách analytických podkladů 
pro vládu týkajících se třetího sektoru.

lejla abbaSová, tiSková mluvČí a 
poradkyně miniStra pro lidSká práva

ojedinělá příručka pro 
úspěšné fungování 
neziskové organizace
Na trhu najdete publikaci Úspěšná nezis-
ková organizace autorů Marka Šedivého 
a Olgy Medlíkové vydaná nakladatelstvím 
Grada. Kniha je koncipována jako praktic-
ká příručka, která přináší přehledné a sro-
zumitelné informace o tom, co je třeba 
mít, udělat a zajistit pro efektivní a správ-
né fungování neziskové organizace.

Křest knihy se konal v  ústředí ČSOB  
v Praze 5 - Radlicích a knihu pokřtily 
Jana Šnýdrová z Poštovní spořitelny a 
Kateřina Drongová z nakladatelství Gra-
da.
„Knihu jsme vydali, protože skutečně 
praktická a užitečná příručka pro ne-
ziskové organizace na trhu dosud chy-

běla. Navíc zkušenější autory než Mar-
ka Šedivého a Olgu Medlíkovou jsme si 
nemohli přát,“ řekla Kateřina Drongová, 
šéfredaktorka redakce Ekonomie a pod-
nikání nakladatelství Grada.

„Jedním z důvodů, proč nás nabídka 
podpořit vydání této publikace oslovila  
je dlouhodobá snaha Poštovní spořitel-
ny podporovat neziskový sektor, ať už 
prostřednictvím naší produktové nabíd-
ky či aktivit jako je Program překlenova-
cí pomoci či Grantový program,“ uvedla 
Jana Šnýdrová, manažerka marketingu 
segmentu podnikatelé Poštovní spoři-
telny. „Avšak v tomto případě byl hlav-
ním motivem vlastní obsah knihy spolu 
s jejím posláním.“ 

„Oba se ve sféře neziskových orga-
nizací pohybujeme přes deset let. Spo-
lečně školíme lidi z neziskových organi-
zací. A právě účastníci našich seminářů 
si stěžovali, že jim chybí praktická ku-
chařka, jak řídit a vést neziskovou nebo 
příspěvkovou organizaci. Tak jsme sedli  
a dali na papír naše zkušenosti,“ uved-
li její autoři Marek Šedivý, ředitel obec-
ně prospěšné společnosti Neziskovky.
cz a Olga Medlíková, nezávislá lektorka  
a konzultantka.

monika Srchová

(již) 20 let na cestě 
sledujte kampaň tÝden RanÉ pÉČe 
23.-29.11.

www.ranapece.cz
V roce 2009, kdy rané péče završuje 

20 let, dohnala teorie (definice novely 
Zákona 108/2006 sb. O sociálních 
službách vymezuje ranou péči jako 
terénní službu) praxi (služba je 
poskytována v domácím prostředí 
rodiny, tudíž pracovníci služby jsou 
permanentně v terénu). Raná péče je 
sociální služba pro rodiny, ve kterých se 
narodilo dítě s postižením, poskytuje jim 
služby a podporu, aby jim umožnilo žít 
spolu běžný život doma, v komunitě. 

Při příležitosti oslavy těchto 20. naro- 
zenin chci poděkovat Neziskovkám.cz, 
že připravují semináře a vzdělávání, které 
nám pomáhá v řízení a práci, distribuují 
informace, které potřebujeme při 
shánění financí, organizují setkání, kde si 
vyměňujeme nezastupitelné zkušenosti, 
fígle a postupy. Na stránkách zpravodaje 
hledáme potenciální spolupracovníky  
a zveřejňujeme své nabídky na práci. 

Díky i vám všem čtenářům a dopiso-
vatelům, že jste ochotni sdílet radosti i 
starosti, pochybnosti, otázky, dobrou 
praxi, návody, postupy... Bez vás by ta 
naše dospělá slečna Raná péče nadě-
lala spoustu kopanců, možná by odešla  
i ze studií.

Zapojte se do naší oslavy a kampa-
ně, představující tuto slečnu. Oslavte  
s námi, že dobrá věc se podařila. Když 
se vás někdo na ranou péči zeptá, sděl-
te mu, kdo je, zmiňte její dobré vlastnos-
ti, pochvalte vzhled a seznamte je! 

tereZie hradilková, ředitelka SpoleČnoSti 
pro ranou péČi


