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Nejvíce mě zajímá dobrovolnictví
Jediný zaměstnanec Nadačního fondu Veolia, jeho 
ředitel Jan Dolínek, se pomáhajícím profesím a so-
ciální práci věnuje vlastně odjakživa. Dobrovolnic-
tví ovšem považuje za svou srdeční záležitost.

„Dobrovolnictví mně hodně zajímá a vlastně 
i v rámci lektorování pro neziskový sektor je to 
téma, které mám rád. Není totiž o financích, ale 
o tom, aby lidé něco prožili a pomohli bližním,“ 
vysvětluje. „Naši zaměstnanci jsou opravdovými 
dobrovolníky, kteří třeba pracují ve vodárně, v tep-
lárně nebo řídí autobus a v rámci volného času po 
pracovní době, o víkendech nebo v létě jezdí na 
tábory s dětmi, mají asistenčního psa a dělají ca-
nisterapii nebo zachraňují 
včely.“

Na stránkách Rady vlády pro nestát-
ní neziskové organizace (RVNNO) byly 
zveřejněny informace o Mezinárodní 
odborné konferenci o statusu veřejné 
prospěšnosti, kterou ve dnech 9. - 10. 
září 2010 pořádá zmocněnec vlády pro 
lidská práva ve spolupráci s Fórem dár-
ců, o.s., Poslaneckým klubem České 
strany sociálně demokratické a za fi-
nanční spoluúčasti Velvyslanectví Spo-
jených států amerických a CEE Trustu 
pro Střední Evropu. 
Bližší informace o konferenci, včetně 
přihlášky, naleznete na adrese http://
www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuali-
ty/mezinarodni-odborna-konference-o-
statusu-verejne-prospesnosti-75293/

Zprávy z Rady vlády
Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

nevím jak vám, ale mě nějak připadá, že 
prázdninové měsíce již nejsou tak „mrt-
vé“ měsíce, jak se o nich někdy mluví. 
Pravda, některé lidi neseženete hned, 
protože jsou na dovolené, obecně je ale 
tempo úplně stejné jako v ostatních mě-
sících. Takže moje předsevzetí pořádně 
si uklidit pracovní stůl a dořešit resty se 
nějak nesplnilo.

Tentokrát vycházíme prvního dne 
v měsíci a to je dobře, neboť v září se 

toho děje docela dost. 
Pokud jste z organiza-
ce, která sdružuje paci-
enty nebo jejich rodin-
né příslušníky, můžete 
se přihlásit zdarma 
na rekvalifikační kurz 
zaměřený na řízení or-
ganizace v rámci pro-

jektu Se společností Novartis Oncology 
k rozvoji a stabilitě. Uzávěrka je 7. září.

Jestliže čtete náš zpravodaj hned po 
jeho vydání a zajímá vás, jak je to s ve-
řejnou prospěšností ve světě a jak to 
s ní bude u nás, máte ještě dostatek 
času zajistit si místo na konferenci 
8. a 9. září v Senátu a na Úřadu vlády. 
Vy, kteří jste z „ópéesky“, určitě si pře-
čtěte článek o velké novele, která začne 
platit 1. 1. 2011. Blíží se také uzávěrka 
Žihadla, soutěže o nejlepší veřejně pro-
spěšnou reklamu. Tak neváhejte...

V rozhovoru naše redaktorka Eva 
Pavlatová podrobila svým otázkám Jana 
Dolínka z Nadačního fondu Veolia, který 
v něm mluví především o dobrovolnictví.

A nakonec ještě malé rozloučení 
a zároveň uvítání. S tím souvisí článek 
na straně 11, kde se dozvíte, jaké změny 
chystají Neziskovky.cz od 1. 10. 2010. 
Naposledy píšu tento editoriál jako ředi-
tel Neziskovek.cz. Ve chvíli, kdy jej bude-
te číst, budu už na jiné pozici, a to jako 
manažer fundraisingu a PR. Novým ře-
ditelem Neziskovek.cz se stává Roman 
Anděl, který doposud spravoval finanční 
fondy. Větší část mého pracovního 
úvazku se přesouvá do Asociace veřejně 
prospěšných organizací.

Příjemné babí léto přeje
MAREK ŠEDIVÝ

Změny v 
Neziskovkách.cz 
a změny v o.p.s. 
Neziskovky.cz založily červnu 2010 
společně s nadací Auxilia novou 
Asociaci veřejně prospěšných 
organizací (AVPO) a počínaje 1. 
říjnem 2010 připravily změny, které 
se dotknout i klientů.

Kromě úpravy cen otevřených kurzů 

a personálních změn se dočtete také 
o připravovaných nových webových 
stránkách a o konkrétní spolupráci 
Neziskovek.cz s AVPO.

S hlavními změnami zákona, které 
budou vyžadovat nemalé nasazení 
při jejich implementaci do praxe, se 
můžete seznámit v článku konzultanta 
v oblasti práva a spolupracovníka 
Neziskovek.cz Mgr. Petra Víta.

PODROBNOSTI NAJDETE NA STR. 11

http://www.neziskovky.cz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuali-ty/mezinarodni-odborna-konference-o-statusu-verejne-prospesnosti-75293/
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aktuality

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 500 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.

Komunitní 
centrum Motýlek 
pro děti
Centrum denních služeb 

v Komunitním centru Motýlek v Praze 
14 na Černém Mostě umožňuje dětem 
se zdravotním postižením od 2 do 18 
let, které vyrůstají v domácím prostře-

dí, trávit čas s ostatními dětmi. Dává jim 
příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti 
podle jejich potřeb, napomáhá k jejich 
začlenění do společnosti a tomu, aby 
žily stejně jako jejich vrstevníci a v do-
spělosti potřebovaly co nejmenší pod-
poru svého okolí. Nabízí muzikoterapii, 
canisterapii, logopedii, plavání, drama-
terapii, keramiku, klub pro náctileté, 
klub rodičů pečujících o děti s handica-
pem a další. Více informací najdete na 
www.motylek.org.

MGR. ALICE BERANOVÁ, KOMUNITNÍ 
CENTRUM MOTÝLEK PRAHA

FOTO: MOTÝLEK PRAHA

Kocábka se nepotopila
Vilu Kocábka, která stojí vysoko na 
Strážném vrchu v Rumburku, potopa 
při letošních záplavách příliš nehrozila. 
Již rok a půl v ní žije, a čím dále větší 
míru odpovědnosti za svůj život přebírá, 
několik klientů Agentury Pondělí, která 
poskytuje služby lidem s mentálním 
postižením. Jedná se o lidi, kteří se 
rozhodli odejít z ústavu a žít život takový, 
jaký je. Toto by možná znělo jako fráze, 
kdyby nebylo letošních povodní.

„Při záplavách jsme pomáhali na ně-
kolika místech v Rumburku uklízet. Vi-
děli jsme všechnu tu spoušť, kterou do-
káže voda. Bylo to hrozné,“ svěřuje se 
Lucie, obyvatelka vily. „Řekli nám, že si 
potom musíme všechno vyprat a vy-
dezinfikovat, abychom nedostali něja-
kou nemoc,“ přidává se Marie.

Na konkrétní místa klienty vysíla-
lo povodňové krizové centrum. Větši-
nou uklízeli naplaveniny na zahradách 
a plotech. Majitelé si jejich pomoc vel-
mi chválili.

Štěstí bohužel neměl jiný klient agen-
tury, který se před nedávnem z vily od-
stěhoval k jedné rodině do Chřibské. 
Jejich dům byl vodou poničen a sta-
tik nařídil zbourání. Rodina se uchýlila 
k příbuzným a klient nalezl dočasné 
útočiště v azylovém domě.

MONIKA LAMPOVÁ, ŘEDITELKA AGENTURY 
PONDĚLÍ, RUMBURK

Fotbalový turnaj 
Sue Ryder Charity Cup
Domov Sue Ryder chystá (opět za 
laskavé podpory Britské obchodní 
komory a AC Sparta) již druhý ročník 
benefičního turnaje v malé kopané 
na pražském Strahově. Letos se bude 
hrát ve čtvrtek 9. září a cílem je zapojit 
do turnaje ještě více firemních týmů 
a tím získat ještě vyšší částku na péči 
o klienty. Loni se jich zúčastnilo 20 
a výtěžek turnaje se vyšplhal na 628 
340 Kč. Letos činí startovné opět 30 
000 Kč za tým. Tato částka může 
v domově pro seniory znamenat např. 
zdravotnický materiál na 4 měsíce, 250 
hodin osobní asistence nebo materiál 
na výtvarné činnosti a ergoterapii do 
Denního stacionáře téměř na 8 měsíců. 
Více informací na: www.sue-ryder.cz/
fotbal 

ELIŠKA FROSCHOVÁ STEHLÍKOVÁ, 
DOMOV SUE RYDER

FOTO: DSR

Příspěvek SOS Dětským 
vesničkám
Hypoteční banka, specialista na 
poskytování hypotečních úvěrů, 
poslala na účet SOS Dětských vesniček 
dalších 168 380 korun. Spolu s touto 
částkou tak již za devět let spolupráce 
poslala Hypoteční banka na konto 
SOS Dětských vesniček více než 
2 400 000 korun. Tyto peníze pomohou 
s provozem a údržbou vesniček. 
Použity budou například na dovybavení 
rodinných domů pro nové pěstounské 

rodiny i na nezbytné opravy domů ve 
vesničkách. 
„Každá zodpovědná firma hledá 
způsob, jak pomáhat těm, kteří pomoc 
potřebují. Naše spolupráce s SOS 
Dětskými vesničkami zapadá i do 
poslání Hypoteční banky. Naplňujeme 
jí naše poslání a dává mu smysl, když 
můžeme pomoci vytvořit zázemí 
rodinného prostředí dětem, které by 

jej jinak nepoznaly,“ říká Jan Sadil, 
generální ředitel Hypoteční banky.

Banka umožňuje také svým 
zaměstnancům spolupráci s SOS 
Dětskými vesničkami podporovat – 
v minulosti např. uspořádala dražbu 
obrazů dětí z vesniček. Výtěžky 
z  dobrovolných příspěvků zaměstnanců 
poukázala SOS Dětským vesničkám.

MARCEL BODNÁR, HYPOTEČNÍ BANKA

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.motylek.org
http://www.sue-ryder.cz/
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na září - říjen 2010
14. 9. 2010 Jak založit sociální 
podnik - Podnikatelský plán - 
Ing. Pavel Němeček
Ve spolupráci s o.p.s. Nová ekonomika 
je seminář (případové studie) určen pro 
všechny, kteří chtějí vytvořit podnika-
telský plán nebo na něm pracují. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4400.html

16. 9. 2010 Vnitřní účetní směrnice 
- Karel Malý
Máte možnost seznámit se s náplní 
účetních směrnic, koloběhem a archi-
vací dokladů v souvislosti s přípravou 
účetní uzávěrky a jejím provedením. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/3992.html

17. 9. 2010 Jaké jsou mé kompetence 
a jak se dál profesně a osobnostně 
rozvíjet? - M.A. Jana Tikalová
Pomocí metody zapojení všech, indi-
viduální práce a práce ve skupinkách, 
diskuse, vyzkoušení modelové situace 
a studiem teorie vám lektorka pomů-
že uchopit vaši roli a pozici v organizaci 
a ujasnit si osobní cíle, očekávání a mo-
tivaci. Zanalyzujete vlastní kompetence, 
vypracujete svůj self-assessment a se-
známíte se s modelem work-life-balan-
ce. Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4327.html

23. 9. 2010 Jak založit sociální 
podnik s pomocí strukturálních 
fondů - Taťána Plecháčková, 
Petra Francová
Kurz pořádaný ve spolupráci s o.p.s. 
Nová ekonomika bude zajímat všech-
ny, kteří mají v úmyslu podat žádost na 
založení sociálního podniku do výzvy 
č. 1 IOP a/nebo č. 30 OP LZZ. Účast-
níci budou informováni o výzvách, o 
způsobu hodnocení projektů, o opaku-
jících se slabých místech a příkladech 
úspěšných projektů. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4398.html

24. 9. 2010 Aby byl fundraising 
úspěšný - Hana Prchalová 
a Marek Šedivý
Cílem kurzu je, abyste zvládli vytvořit 
funkční systém pro fungování fund-
raisingu, jeho prostřednictvím posílit 
stabilitu organizace, umět nalézt nové 
možnosti získání zdrojů a zajistit tak 
rozvoj organizace. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4392.html

29. 9. 2010 Komunikace s klientem 
v poradenství - PhDr. Ing. Jana 
Sladká Ševčíková

Především pro pracovníky sociálních 
služeb registrovaných v systému soci-
álních služeb dle zákona č. 108/2006 
Sb. je určen seminář, který pomůže na-
lézt nejvhodnější formu řízeného indi-
viduálního rozhovoru, orientovat se při 
identifikaci klientova problému a zorien-
tovat se v užívaných psychologických 
metodách. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4331.html

1. 10. 2010 Funkční propagační 
materiály - co mohu udělat lépe? 
- Bc. Zdena Nosková
Naučte se rozpoznávat, chápat a vyu-
žívat zásady a zákonitosti tvorby funkč-
ních propagačních materiálů, účinněji 
oslovovat cílové skupiny, poznáte nej-
častější chyby a společně s lektory ro-
zeberete své tiskoviny a webové strán-
ky. Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4396.html

4. 10. 2010 Oslovujeme pomocí 
webu - Marek Čapla ( NOVINKA)
Objevíte možnosti prezentace na in-
ternetu, naučíte se správně cílit a zdů-
razňovat důležité informace a usnad-
nit zájemcům vyhledávání, abyste lépe 
a účinněji prezentovali vlastní organi-
zaci, produkty nebo služby (část 1. – 
design a uživatelská přístupnost, část 
2. – využití SEO). Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4434.html

5. 10. 2010 Jak být úspěšnější při 
získávání grantů a dotací 
- Mgr. Jan Horký
Prostřednictvím tohoto workshopu mů-
žete odhalit, proč nejste tak úspěšní, jak 
byste chtěli být, a získat konkrétní tipy 
a doporučení pro další činnost. Bude-
te vedeni interaktivním způsobem tak, 
abyste dokázali pojmenovat oblasti 
nutné k vyřešení vašich konkrétních 
případů a sami se budete na jejich ře-
šení podílet. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3900.html

8. 10. 2010 Praktické dopady 
novely zákona o obecně 
prospěšných společnostech - 
Mgr. Petr Vít
Dozvíte se o změnách týkajících se 
zakládací listiny a pravomocí zakla-
datele, v případě likvidace o.p.s., 
v hospodaření, v obsahu výroční zprá-
vy, o zápisu změn do rejstříku. Také vše 
o řediteli jako statutárním orgánu, nové 
úpravě postavení správní rady, nově za-
vedené možnosti odměňování členů 
správní a dozorčí rady. Bližší informa-
ce: http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4431.html

Vinohradské vozíkohraní
Kdy: 3. 9. 2010 od 15.00 do 22.00 hod.
Kde: Bzenecká 23, Brno – Vinohrady, 
ve venkovním areálu Ligy vozíčkářů
Pořadatel: Liga vozíčkářů
Pestrý program pro děti i dospě-
lé, vystoupí např. kouzelník, šermíři, 
břišní tanečnice, děti čeká řada her 
a soutěží o ceny. Tombola a prodej 
výrobků chráněných dílen. Více na: 
http://www.ligavozic.cz

Jesenka - Podzimní škola 
Společnosti pro Fair Trade
Kdy: 9. 9. 2010 - 12.9.2010
Kde: Litomyšl
Pořadatel: Společnost pro Fair Trade
Účastníky čekají zajímaví hosté a před-
nášky, interaktivní workshopy a hry, dis-
kuze, aktivity indoor i outdoor. Potkat 
se můžete nejen s lidmi ze Společnosti 
pro Fair Trade, ale také s hosty z jiných 
organizací, kteří se věnují rozvojové 
problematice, lidským právům či udrži-
telnému rozvoji. Bližší informace a při-
hlášky na: bara.mrazkova@fairtrade.cz, 
více na: http://www.fairtrade.cz

Dílna Zdravé kašičky
Kdy: 15. 9. 2010, od 17.00
Kde: Brno
Pořadatel: EkoCentrum Brno
Při setkání s poradkyní pro výživu Pav-
lou Hejnovou si sami vyrobíte, ochut-
náte a odnesete domů několik druhů 

kaší pro nejmenší děti. Je potřeba se 
předem přihlásit. Účastnický poplatek 
200 Kč. Více na: http://www.ecb.cz

Kosení luk v Českém středohoří 
s Arnikou
Kdy: 17. - 19. 9. 2010
Kde: Lipská hora mezi obcemi Medvě-
dice a Lhota kousek od Lovosic
Pořadatel: Arnika
Chcete pomoci zachovat typické bioto-
py Českého středohoří? Přijďte pomoci 
vyčistit stráně pod Lipskou horou od ná-
letových dřevin a kosit trávu. Pomůžete 
tak zlepšit podmínky pro růst vzácných 
rostlin. Více na: http://www.arnika.org/
akce/tabor-tymu-borena

Manželská setkání pro seniory
Kdy: 30. 9. 2010 - 3. 10. 2010
Kde: Jánské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
- Diecézní centrum pro seniory
Setkání se bude skládat z přednášek od-
borníků a manželských párů, po nichž 
bude následovat buď beseda nebo prá-
ce ve skupince. Cena: 3100 Kč (za je-
den manželský pár, cena zahrnuje uby-
tování ve dvoulůžkovém pokoji a plnou 
penzi). Více na: http://www.dcshk.cz

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

vypisuje 1. kolo výběrového řízení na udělení nadačních příspěvků
pro projekty přijaté do Nadačního programu roku 2011.

Záchrana a údržba hornických památek a dokumentů.
Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo
kdykoliv v minulosti souvisely.
Osvětová a publikační činnost související s tématikou hornictví, hornické historie a geologie.
Podpora kultury v regionu i mimo něj.

Projekty zpracované podle „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ spolu s vypl-
něným formulářem přihlášky do výběrového řízení podle výše uvedených zásad  spolu 
s uvedením záměrů a cílů projektu musí být doručeny nadaci do termínu

Nadace LANDEK Ostrava, Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava
nebo elektronickou poštou na adresu nadace.landek@okd.cz

Zásady pro poskytování nadačních příspěvků a závazné formuláře přihlášky do výbě-
rového řízení je možno získat na adrese nadace, informace na telefonních číslech 596 
262 228 a 604 168 008, nejlépe však na internetových stránkách nadace
www.volny.cz/nadace-landek

Zde jsou uvedeny veškeré potøebné údaje o podkladech pro pøihlášky vèetnì 
„Zásad pro poskytování nadaèních pøíspìvkù“. Pøihlášku je možno podat pouze 
v jednom vyhotovení.

Výsledek výbìrového øízení zveøejní nadace po ukonèení výbìrového øízení. 
Správní rada, která rozhoduje o výsledku výbìrového øízení a pøijetí projektù do 
Nadaèního programu pøíslušného roku,  nevrací pøihlášené projekty a rovnìž 
nesdìluje dùvody nepøijetí projektu.

NADACE 
LANDEK 
OSTRAVA

15. října 2010
na adresu:

Tématické okruhy pro přihlášky :

http://neziskovky.cz/cz/
http://neziskovky.cz/
http://neziskovky
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-zy/4398.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-zy/4398.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-zy/4398.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-zy/4398.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-zy/4398.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4331.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4331.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4331.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4331.html
http://neziskovky.cz/
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4434.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4434.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4434.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4434.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3900.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3900.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3900.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3900.html
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
http://www.ligavozic.cz
mailto:bara.mrazkova@fairtrade.cz
http://www.fairtrade.cz
http://www.ecb.cz
http://www.arnika.org/
http://www.dcshk.cz
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
http://neziskovky.cz/cz/fakta/kalendar-akci
mailto:nadace.landek@okd.cz
http://www.volny.cz/nadace-landek
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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

Představte si příklad nějakého téma-
tu, se kterým si v danou chvíli nevíte 
rady. Nevíte, jaký zvolit postup, váháte 
nad možnostmi, nevidíte žádné uspo-
kojivé řešení. Anebo se může jednat 
o oblast, v níž jste se poněkud zasekli 
a z nějakého důvodu se nemůžete 
„hnout z místa“. 

Pokud máte téma, na chvíli jej opusť-
me a obraťme list. Nalezněte nyní nao-
pak koníčka, který vás baví a naplňuje. 
Činnost, při níž zapomenete na čas – 
může to být cokoliv od vaření, přes fot-
bal, golf, šachy, kreslení, rybolov až po 
hru na klavír či kutění v domácí dílně. 
Jde jen o to, aby to byla aktivní činnost, 
která vás maximálně naplňuje.

Jakmile máte před očima svoji milo-
vanou činnost, je velmi pravděpodob-
né, že jste okřáli, že jste se probrali už 
při představě dané činnosti. Už sama 
představa naší milované činnosti je to-
tiž schopna navýšit míru naší osobní 
energie. 

Nyní vás ale opět poprosím, abys-
te se vrátili k tématu číslo jedna – čili 
k něčemu, co byste potřebovali vyře-
šit. Pokuste se prosím pro téma, nad 
kterým přešlapujete, vytvořit metaforu: 
Co by se muselo stát v případě vašeho 
koníčku, abyste se dostali do podobné 
situace : „Nevím, co s tím. Nevím kudy 
kam.“

Na ukázku toho, jak může transfer 
fungovat, uvádím příběh klienta Matě-
je, který byl téměř ze dne na den po-
výšen a ve své nové situaci čelil silné-
mu stresu. V první fázi jsem nechala 
Matěje, aby mi popsal, jak se má, co 
přesně se u něj v práci děje a jak se si-
tuace odráží na Matějovi a jeho životě. 
V další fázi jsem Matěje k jeho překvape-
ní požádala, aby mi řekl o svém nejoblí-
benějším koníčku. Matěj vypráví o vaře-
ní, svítí mu oči, dokáže si užít už pouhé 
vyprávění o tom, co a jak rád vaří. Další 
otázka směřuje opět k současné situaci. 
„Matěji, popište mi metaforou, co by se 

muselo stát v rámci vašeho milované-
ho vaření, abyste se dostal do podob-
né stresové situace, v jaké jste se ocitl 
nyní v práci.“

„To je snadné,“ zasmál se Matěj, „to 
je stejně absurdní, jako kdybych se stal 
přes noc šéfkuchařem hotelu Four Sea-
sons.“

„Dobrá, Matěji, chápu, že by to byl 
obrovský stres, přesto se zkuste vžít do 
toho, že jste se stal přes noc šéfem ku-
chyně ve Four Seasons. Jak byste po-
stupoval?“

Odpovědi se z Matěje sypaly tak 
rychle, že jsem je jen tak tak stihla za-
pisovat:

Pokud bych se tam rozhodl zůstat, • 
udělám vše pro to, aby na mě nikdo ne-
jistotu nepoznal. 

Najdu si recepty nejlepších šéfů • 
v oboru.

Seženu si nejschopnější kuchaře.• 
Alespoň dva dny věnuji školení, jak • 

funguje místní kuchyně.
Pokusím se i na tomto novém poli • 

uplatnit osobní přístup… 
Matěj toho vymyslel mnohem víc, 

spokojme se s ukázkou Matějovy vnitř-
ní strategie. Poslední fází techniky 
transferu, jak už možná mnozí tušíte, je 
probrání vlastních metaforických návr-
hů a jejich vytřídění podle použitelnos-
ti v praxi. Matěj se zorientoval a našel 
dokonce víc než pět konkrétně použitel-
ných možností, které v práci následně 
úspěšně zrealizoval.

Na technice transferu je důležité, že 
čerpáme pouze ze své vlastní strategie. 
Řečeno jednoduše, transfer nám nabízí 
řešení, která jsme schopni realizovat.

Poměrně často se ve své praxi setká-
vám s tím, že se šéfové dívají skrz prsty 
na koníčky svých podřízených. Dívají se 
na ně jako na něco nepodstatného, co 
jejich lidi odvádí od nasazení v práci. Po-
važuji za jeden z největších omylů, kte-
rý existuje napříč generacemi, že pouze 
závažné věci či málo radostné záležitos-
ti jsou považovány za skutečně serióz-
ní práci. Jsem naopak přesvědčená, že 
v práci lze realizovat mnoho moudrosti 
a radosti, kterou neseme sami v sobě, 
a že nám tento přístup může pomoci 
proměnit i zdánlivě nudné úkony či ne-
řešitelné situace v sérii zajímavých čin-
ností. 

MGA MAGDALENA VOKÁČOVÁ,
KREATIVNÍ ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI INN WINN

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Hýčkejte si své koníčky aneb 
o transferu v koučování
Pro jednu z vynikajících technik v koučování, která nám umožňuje 
nahlédnout do strategie vlastního nitra, se užívá termín transfer. 
V době zahlcení informacemi se sami k sobě obracíme o radu jen 
zřídka, ačkoliv jsme jediným skutečným znalcem a expertem vlastního 
života. Pokud si nyní můžete pro sebe udělat alespoň pár minut času, 
zvu vás ke krátkému výletu do světa koučování. Budete potřebovat 
pouze chvilku klidu, papír a tužku. 

Koučování 
je forma osobního a pra-
covního rozvoje, která 
vede klienta k navýšení 

pracovní výkonnosti. Cílem je pomoci 
klientovi naplnit a uplatnit osobnostní 
potenciál. 

Transfer v koučování
je technika, která se používá v procesu 
koučování a která míří ke zmapování kli-
entovy úspěšné strategie a k její aplika-
ci v jiné životní oblasti.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

10. 9. 2010 Nadace VIA
Fond T-Mobile
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, ochrana 
nemovitých památek, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2886
Kontakt: marketa.krausova@nadacevia.cz; 
233 113 370
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

15. 9. 2010 International Visegrad Fund
Standardní granty
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, volný čas, 
ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=1854
Kontakt: smallgrants@visegradfund.org; 
+421 259 203 811; +421 259 203 805 (fax)
Adresa: Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika

15. 9. 2010 Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad
ROP NUTS II Severozápad, 1.1 Podpora rozvo-
jových pólů regionu, IPRM Děčín, Chomutov, 
Karlovy Vary, Ústí nad Labem
Oblast podpory: životní prostředí, ochrana nemovi-
tých památek,
regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2884
Kontakt: lenka.holasova@nuts2severozapad.cz; 
475 240 666
Adresa: Masarykova 3488/1, 400 01 
Ústí nad Labem

17. 9. 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování 
MPSV ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.1 Podpora 
procesů plánování sociálních služeb
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2851
Kontakt: jana.ludvikova@mpsv.cz; 221 922 896
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

17. 9. 2010 Nadační fond obětem holocaustu
PROGRAM OBNOVA
Oblast podpory: kultura, ochrana nemovitých pa-
mátek, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2030
Kontakt: mala@fondholocaust.cz; 224 261 615; 
224 262 563 (fax)
Adresa: Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2

17. 9. 2010 Nadační fond obětem holocaustu
PROGRAM PÉČE
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2031
Kontakt: fictumova@fondholocaust.cz; 
224 261 573; 224 262 563 (fax)
Adresa: Legerova 22/1854, 120 00 Praha 2

30. 9. 2010 Nadace Veronica
Místní i regionální projekty na zachování přírod-
ních a kulturních hodnot krajiny zejména 
na Moravě a Slezsku
Oblast podpory: životní prostředí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2714
Kontakt: nadace@veronica.cz; 542 422 775
Adresa: Panská 9, 602 00 Brno

30. 9. 2010 Nadace Pražské komorní filharmonie
Podpora české hudební kultury v roce 2011
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2519
Kontakt: 728 929 284
Adresa: Krocínova 1050/1, 110 00 Praha 1

30. 9. 2010 Městský úřad Vsetín
Podpora činnosti neziskových organizací v oblas-
ti poskytování sociálních služeb pro rok 2010
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2878
Kontakt: alena.bekova@mestovsetin.cz; 
571 491 601; 571 491 655 (fax) 
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

30. 9. 2010 Ministerstvo kultury, odbor umění 
a knihoven
Podpora projektů profesionálního hudebního 
umění v oblasti klasické hudby na rok 2011
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2894
Kontakt: marie.novotna@mkcr.cz; 257 085 217
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

průběžná uzávěrka Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod
ROP Jihovýchod, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch
Oblast podpory: ochrana nemovitých památek, 
volný čas, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2861
Kontakt: karasek@jihovychod.cz; 532 193 505
Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno

průběžná uzávěrka Nadační fond Veolia
Environnmentální projekty
Oblast podpory: životní prostředí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2834
Kontakt: jan.dolinek@nfveolia.cz; 222 321 648; 
222 231 650 (fax); 724 825 933
Adresa: Pařížská 11, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Cesty k integraci
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2712
Kontakt: vdv@vdv.cz
Adresa: Senovážné náměstí 2, 111 21 Praha 1

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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mailto:lenka.holasova@nuts2severozapad.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:jana.ludvikova@mpsv.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:mala@fondholocaust.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:fictumova@fondholocaust.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
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mailto:vdv@vdv.cz


5SVĚT NEZISKOVEK 9 / 2010

Pište nám!
Na této stránce budete nacházet 
také odpovědi na některé vaše 
dotazy. Pokud máte nějaký pro-
blém, sdělte nám ho. Na nejzají-
mavější dotazy najdete zdarma 
odpověď odborníka v některém 
z dalších vydání Světa nezisko-
vek (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

Dluhopisy
Nezisková organizace (nadační 
fond, vede účetnictví) pořídila v roce 
2009 desetiletý sběrný dluhopis 
(s předpokladem držet tento dluhopis 
do splatnosti; účtováno na 065) 
v pořizovací ceně 543 505,24 Kč 
(528 930,00 Kč cena + 14 575,24 AÚV).
K 31. 12. 2009 je hodnota dluhopisu ve 
výši 544 142,88 Kč (522 018,00 Kč 
cena + 22 124,88 Kč AÚV). Jaké bude 
zaúčtování k 31. 12. 2009? Jak bude 
zdaněn AÚV (k 31. 12. 2009 nebo až 
při splatnosti dluhopisu)? 

Odpověď:
Úvodem jenom pro úplnost uvádím, 
že osvobození výnosů z cenných pa-
pírů, které jsou součástí nadačního 
jmění, jenž je upraveno v § 19 odst. 1 

písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., zákon 
o daních z příjmů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „ZDP“), se týká 
pouze nadací, nikoliv nadačních fon-
dů. Pokud předpokládáme, že úroko-
vý výnos bude představovat v souladu 
s § 18 odst. 4 písm. a) ZDP 
a § 18 odst. 6 ZDP příjem, který je 
předmětem daně, bude pro jeho 
případné zdanění rozhodující způ-
sob jeho zaúčtování. Pro zjištění zá-
kladu daně u poplatníků, kteří ve-
dou účetnictví, se vychází z výsledku 
hospodaření a v souladu s § 23 
odst. 10 ZDP se pro zjištění základu 
daně vychází z účetnictví, pokud zvlášt-
ní předpis nebo ZDP nestanoví jinak, 
anebo pokud nedochází ke krácení da-
ňové povinnosti jiným způsobem.

Účtování cenných papírů je v přípa-
dě nadačního fondu upraveno Českým 
účetním standardem č. 406. Z bodu 
4.6 tohoto účetního standardu vyplývá, 
že u dluhových cenných papírů se účtu-
je o úrokovém výnosu na vrub analytic-
kého účtu k příslušnému účtu cenných 
papírů a ve prospěch příslušných účtů 
v účtové skupině 65. Důležité je, že 
o úrokovém výnosu se účtuje ve věcné 
a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, 
která uplyne mezi nákupem a splatnos-
tí cenného papíru). To tedy znamená, 
že alikvotní úrokový výnos bude proúč-
tován do výnosů k 31. 12. příslušného 
účetního období, čímž bude součástí 
výsledku hospodaření, a pokud nebu-
de vyloučen při úpravě na základ daně, 
bude takto také v příslušném zdaňovací 
období zdaněn. Tato skutečnost vyplý-
vá mimo jiné z toho, že nadační fond 
vede účetnictví. 

Další účtování pak vyplývá z bodu 
4.6.3 tohoto ČÚS č. 406 a liší se pod-
le toho, zda se jedná o kupónový nebo 

bezkupónový dluhový cenný papír drže-
ný do splatnosti. Protože předpokládám, 
že se jedná o kupónový cenný papír, je 
nutné časově rozlišit rozdíl mezi pořizo-
vací cenou bez kupónu a jmenovitou 
hodnotou tohoto dluhopisu, časové roz-
lišení bude provedeno na dobu, která 
zbývá do splatnosti tohoto dluhopisu. 

Pokud tedy AÚV nebude součástí 
výnosů ztrátové hlavní činnosti, které 
by nebyly předmětem daně v souladu 
s § 18 odst. 4 písm. a) ZDP, což nepřed-
pokládám, AÚV bude zdaněn k 31. 12. 
2009 jako součást celkového základu 
daně nadačního fondu. 

Komunální odpad
Akciová společnost je dceřinou společ-
ností statutárního města a na základě 
uzavřené smlouvy pro město zajišťuje 
sběr, svoz a zpracování komunálního 
odpadu. V rámci této smlouvy s měs-
tem poskytuje službu sběru, svozu 
a zpracování komunálního odpadu pro 
občany, podnikatelské subjekty a ne-
ziskové vzdělávací a výchovné institu-
ce (školy a školky). Komunálním odpa-
dem je dle znění zákona o odpadech 
veškerý odpad vznikající na území obce 
při činnosti fyzických osob, s výjim-
kou odpadů vznikajících u právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání.

Akciová společnost uplatňuje ve 
smyslu znění přílohy č. 2 k zákonu 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“), a ve smyslu vymezení SKP 
90.02.1 sníženou sazbu daně ve výši 
10 %. Může tuto sazbu daně použít také 
při sběru, svozu a zpracování odpadu 
vyprodukovaného u neziskových vzdě-
lávacích a výchovných institucí (školy 
a školky) a obdobných subjektů?

Odpověď:
Jak vyplývá z přílohy č. 2 ZDPH, sběr, 
svoz a zpracování komunálního odpadu 
podléhá snížené sazbě daně. Komunál-
ním odpadem je v souladu s § 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerý odpad 
vznikající na území obce při činnosti fy-
zických osob a který je uveden jako ko-
munální odpad v prováděcím právním 
předpisu, s výjimkou odpadů vznikají-
cích u právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání. Z toho 
tedy vyplývá, že odpad vyprodukovaný 
neziskovými a vzdělávacími institucemi 
nemůže být považován za komunální 
odpad, protože tyto neziskové subjekty 
jsou právnickými osobami. V tomto pří-
padě tedy musí být uplatněna základní 
sazba daně. 

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES

Přitom při použití alespoň základních 
pravidel a určitých postupů může být 
webová prezentace na zcela jiné úrovni, 
působit na klienta nebo jiného návštěv-
níka důvěryhodně a profesionálně. Ta-
kováto prezentace pak může usnadnit 
přístup uživatelů k jimi hledaným in-
formacím a zároveň dopraví podstatné 
a neziskovou organizací protěžované in-
formace ke správnému cíli.

Velmi častou chybou, která se ve 
světě internetu objevuje, je nesprávné 
zvýraznění důležitých informací, které 
chce nezisková informace za každou 
cenu dostat k uživateli, byť na úkor vizu-
álu. V extrémních případech se může-
me setkat s typickým červeně podbar-
veným bílým odstavcem textu. Zkusme 
se při přípravě takovýchto informací 
pro webovou prezentaci vždy zamyslet 
nad tím, zda způsob, jakým je prezen-
tujeme, není až přespříliš výrazný a ve 
výsledku až kontraproduktivní. Pravidlo 
„méně může znamenat více“ zde platí 
dvojnásob. Vizuální pojetí textů ve we-
bové prezentaci velmi zásadním způso-
bem ovlivňuje jeho vnímání návštěvní-
kem.

Důležité prvky prezentace
Dalším důležitým prvkem webové pre-
zentace, u jehož vizuální zpracování 
ovlivňuje chování a vnímání návštěvní-
ka, je navigace. Zdravá navigace dává 
návštěvníkovi možnost pohybovat se 
a vyhledávat informace, které jsou pro 
něj podstatné a zajímavé. Mnohdy myl-
ně podsouváme odkazy na stránky pre-
zentace, které jsou důležité pro nás, 
a snažíme se je uživateli vnutit. Vnímání 
uživatele je však jiné a takovéto postu-
py bývají obvykle neúspěšné. Správně 
strukturované hlavní menu prezentace 
je dostupné na všech stránkách a pod-
stránkách, navigace u článků by pak ne-
měla nabízet odkazy na důležité, ale na 
související články.

Vizuální podání prezentace samozřej-

mě není prvním ani posledním, ale roz-
hodně patří mezi velmi důležité vlast-
nosti, na které je potřeba zaměřit svou 
pozornost. Tím důležitějším je však ob-
sah. Samozřejmostí je informační hod-
nota prezentace, což je ale jiná, velmi 
obsáhlá kapitola. Ve smyslu důležitosti 
obsahu se ale musíme zaměřit také na 
v posledních letech často skloňovaný 
výraz „optimalizace pro vyhledávače“.
Byť je tato problematika velmi rozsáhlá, 
osvojení si základních pravidel a princi-
pů zvládne každý správce webové pre-
zentace.

Směřování významu SEO se za po-
slední dobu změnilo. Dříve měl význam 
„protěžení“ naší webové prezentace na 
první pozice ve vyhledávačích, dnes je 
to však velice obtížné, často u někte-
rých klíčových slov téměř nemožné. 
Hlavním významem SEO optimalizace 
se tak stává co nejkvalitnější zpřístup-
nění poskytovaných informací vyhle-
dávacím serverům a boje o první místa 
jsou významově až na druhém místě. 
Mezi nástroje, které se k optimalizaci 
používají, patří např. správná definice 
klíčových slov k danému článku (pokud 
to redakční systém umožňuje) a jejich 
přiměřené užití v textu.

Některá výše zmíněná zobecnění 
a základní pravidla pro prezentaci na in-
ternetu vám již mohou být známa nebo 
vám mohou připadat samozřejmá. Pra-
vidla pro vytváření kvalitní prezenta-
ce jsou však mnohem komplexnější 
a hlubší a nelze je v těchto několika od-
stavcích popsat. Pokud vás tato proble-
matika zajímá, potřebujete ji pro svou 
práci znát nebo se chcete posunout na 
další úroveň znalostí z oblasti správy 
a tvorby webových prezentací, pak pro 
vás bude vhodné absolvovat seminář 
Oslovujeme pomocí webu, které pořá-
dají Neziskovky.cz dne 4. 10. 2010. 

MAREK ČAPLA, LEKTOR NEZISKOVEK.CZ

FOTO: ARCHIV MARKA ČAPLY

Marek Čapla – 
ředitel interne-
tové agentury 
NATIO Soluti-
ons CZ s.r.o. se 
přes 8 let věnu-
je tvorbě inter-
netových pre-
zentací, jejich 
optimalizacím a 
designu. Velkou 
část profesionál-
ních zkušeností 
získal na velkých projektech vývoje 
webů například pro skupinu ČSOB 
nebo ministerstvo zahraničních věcí. 
Svou lektorskou činnost zaměřuje na 
komplexní informace o tvorbě webu 
a užívání kancelářských aplikací v ba-
líku MS Office. 

Oslovujeme pomocí webu
Provoz a správa webové prezentace je v poslední době každodenním 
životem téměř každé neziskové organizace, ale často je ponechávána 
na zodpovědnosti nezkušeného zaměstnance. Práce pak může být 
zdlouhavá, nesnadná či nepraktická, výsledky nepříliš kvalitní, vizuálně 
nezajímavé.

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
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Soutěž Žihadlo roku je naprosto ojedi-
nělá, protože hodnotí reklamní kam-
paně, propagující neziskové organi-
zace a jejich projekty bez ohledu na 
zaměření.

Zúčastnit se mohou neziskové organizace (občanská 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, na-
dační fondy, církevní právnické osoby), které zviditel-
nily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím medi-
ální kampaně v období od 1. září 2009.

Poprvé budou moci soutěžit kampaně zadané pří-
spěvkovými organizacemi.

Ceny budou rozdány v kategoriích
A. Tištěná reklama
B. Televizní a kino spot
C. Rozhlasový spot
D. Internetová kampaň
a poputují neziskovým organizacím jako jejich zada-
vatelům.

Hlavní cenu představuje Žihadlo od zlínského sochaře 
Jiřího Pašky pro neziskovou organizaci coby zadavate-
le kampaně a plaketa pro tvůrce.

V odborné porotě zasednou zástupci neziskového 
sektoru, médií, reklamních a PR agentur i firem, kte-
ré neziskový sektor dlouhodobě podporují. Vedle kre-
ativního zpracování kampaní se hodnotí také účelnost 
zvolené komunikační strategie a vliv na vybrané cílo-
vé skupiny.

Vítězové soutěže budou slavnostně vyhlášeni v polo-
vině listopadu v Praze. 

Uzávěrka je 27. října 2010

Přihlášku a bližší podmínky účasti v soutěži najdete na 
internetových stránkách www.neziskovky.cz.

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

Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost 
Neziskovky.cz. Hlavním partnerem Žihadla 2010 je 
ČSOB, hlavním mediálním partnerem týdeník Strate-
gie a Marketing Magazine. 

FOTO: ARCHIV NEZISKOVEK.CZ

Soutěž Žihadlo roku 2010
Zúčastněte se 4. ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu

2010

http://www.neziskovky.cz
mailto:prchalova@neziskovky.cz
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Jaký význam přikládáte 
prezentaci na internetu?

Stále větší. ADRA má dokonce své webové strán-
ky, jejichž prostřednictvím mohou lidé přispět na 

konkrétní pomoc v projektech rozvojového charak-
teru. Využíváme rovněž internetové televize a také 
facebooku, který nám obvzláště o povodních v pří-
padě zpětné vazby poskytl skvělý obraz a dostatek 
čerstvých informací o situaci v postižených místech. 
Myslím si, že význam internetu ještě poroste. Vyho-
vuje potřebě individualistického a osobního přístupu 
k informacím.

JAN BÁRTA, VÝKONNÝ ŘEDITEL, 
ADRA ČESKÁ REPUBLIKA, O.S., PRAHA

Pro nás jako neziskovou organizaci zaměřenou na 
pomoc dětem a mladistvým je prezentace a vyu-

žití služeb internetu stále důležitější.
Již nyní prezentujeme své služby na www.lin-

kabezpeci.cz, na facebooku. Náš internetový pro-
jekt www.richardmaproblem.cz, který odstar-
toval letos v lednu, získal prestižní ocenění Žihadlo 
jako nejlepší reklama v neziskovém sektoru na in-
ternetu. Nabízí atraktivní formou flashové prezenta-
ce podkreslené hudbou, kterou složil patron Linky 
bezpečí Richard Krajčo, zásadní informace nejen 
dětem a teenagerům, ale také rodičům. 

Děti na nás najdou odkaz na různých stránkách, 
na kterých hledají pomoc. Snažíme se spolupraco-
vat s partnery z internetového prostředí, jako jsou 
například Centrumholdings, Seznam, Dětská tisko-
vá agentura nebo server Alík.cz, který je zaměře-
ný na děti. Vymýšlíme, jak zaujmout na internetu 
mládež.

Jsme součástí Českého centra bezpečnějšího 
internetu, takže umíme poradit dětem s problémy 
na internetu.

Do budoucna chceme na internetu prezentovat 
ještě více a přiblížit se našim klientům v prostředí, 
které pokládají pro svou komunikaci za naprosto 
zásadní.

PETR HOŘEJŠ, ZÁSTUPCE ŘEDITELE A VEDOUCÍ 
EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ, SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ, PRAHA

Prezentaci na internetu v dnešní rychlé době, kdy 
dostupnost informací přes různá zařízení (PC, 

netbooky, mobily) není žádný problém, přikládám 
velký význam. Podle průzkumu společnosti Nielsen, 
který se uskutečnil v 50 zemích po celém světě, věří 
70 % lidí prezentaci formou firemních webstránek. 
Více lidí věří jen doporučení od známého člověka. 
Nejen proto občanské sdružení Máme otevřeno? 
pracuje nyní na nové podobě webových stránek.

HELENA SMOLOVÁ, MARKETING MANAŽER, 
MÁME OTEVŘENO?, O.S., PRAHA

Obrovský. Každá, i ta nejmenší neziskovka má 
díky internetu příležitost se veřejně prezentovat. 

A taky to libovolně často aktualizovat. Dobrý web 
může posilovat i důvěryhodnost neziskovky, pro-
tože návštěvník si díky němu může udělat obrázek 
nejen o práci organizace, o jejím hospodaření, ale 
i o lidech, kteří za tím vším stojí.

Internet není jednosměrná záležitost, takže nám 
obratem nabízí zpětnou vazbu. Můžeme tak zjišťo-
vat názory návštěvníků, získávat kontakty či pod-
poru a vůbec budovat spřízněnou komunitu. Navíc 
tím, že lidé na internetu zanechávají stopu, může-
me relativně snadno zjistit, jak se k nám dostali, co 
je nejvíc zajímalo nebo kolik jich udělalo to, k čemu 
jsme je vyzvali.

Jen to všechno nespadne shůry. V záplavě inter-
netového obsahu musí i neziskovky bojovat o svůj 
„ostrůvek“. Vyžaduje to nápaditost, přehlednou na-
vigaci, a především zajímavou nabídku (exkluziv-
ní informace, bezva rady, nejlepší služby, pomoc 
v nouzi, účast v sympatickém společenství, mož-
nost podpořit dobrou věc...). Nic není zadarmo. 
Hlavně by se nemělo zapomenout, že ani ten nejo-
riginálnější web neobstojí bez dobré práce v reálu. 
Jste-li skvělí off-line, je jen na vás, budete-li stejně 
dobří i on-line.

JIŘÍ KOREŠ, VÝONNÝ ŘEDITEL, 
VAVÁKY, O.S., TĚCHONICE

aktuality

anketa

Historický 
autobus pro děti
V srpnu se klienti 
NZDM Klídek vydali 

historickým autobusem na další zážit-
kový pětidenní pobyt. Letošním téma-
tem byla Kreativita.

„Na zážitkové víkendové programy 
jezdíme pravidelně přes šest let. Po-
řádáme je čtyřikrát do roka, o prázd-
ninách jezdíme na pět dnů,“ popisuje 
programy Simona Zatloukalová, koor-
dinátorka NZDM Klídek. „Děti je proží-
vají v přírodě, daleko od šedivých ulic 
města. Zde klademe zvláštní důraz na 
rozvoj komunikačních a týmových do-
vedností a na rozvoj schopností. Té-
matem pro tento rok byla Kreativita 
a cílem bylo podpořit kreativitu dětí 
v každodenním životě a celkově tvo-
řivý přístup k životu.“ Na Pastviny do 

penzionu Lesanka děti odvezl historic-
ký autobus Škoda 706 RTO, který bez-
platně zapůjčila GFI Česká republika 
a Slovensko. Sám ředitel společnosti 
PB Com Hradec Králové Martin Říha, 
který společnost GFI zastupuje, auto-
bus řídil a děti odvezl tam i zpět.

DAVID PETR, PUBLIC RELATIONS 
PROSTOR PRO, O. S., HRADEC KRÁLOVÉ

FOTO: PROSTOR PRO

Už jdou ženci do dvora…
Biojarmark ekofarem a Dožínkové slav-
nosti zaplní prostory v hostivařském 
Středisku ekologické výchovy hl. m. 
Prahy Toulcův 17. a 18. září 2010. Je-
jich pořadatelé – Liga ekologických al-
ternativ a Základní článek Hnutí Bron-

tosaurus Botič tak chtějí navázat na 
velmi úspěšnou čtyřletou spolupráci. 
Vyhlášené akce se zúčastní více než 
pět desítek ekozemědělců a obchod-
níků s biopotravinami z ČR i zahraničí. 
Chybět nebudou přední zelináři, pro-
ducenti výrobků z kravského i kozího 
mléka, ale ani ti, kdo nabídnou šťávy, 
mošty, biovíno, biopečivo, cukrovinky, 
studené i teplé vegetariánské či nao-
pak masné speciality. Na své si samo-
zřejmě přijdou i vegetariáni. Program 
bohatě zaplněných řemeslných a kuli-
nářských stolů vyvrcholí v sobotu 18. 
září v 15.00, kdy vjede do dvora našňo-
řený žebřiňák s pentlemi a květinami. 
Bude vlečen koňmi a doprovázen cha-
sou či folklórní muzikou. Průvod projde 
dvorem a vybídne návštěvníky k oslavě 
ukončení sklizně. Ti si budou moci za-
tančit, zazpívat a pohodovat tradiční ku-
linářské speciality. Vstupné na oba dny 
je dobrovolné.
RENATA HLADNÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ , STŘEDISKO 

EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR, PRAHA

FOTO: TOULCŮV DVŮR

Koncert pro hospicové 
hnutí
Komorní koncert souboru AD LIBI-
TUM na podporu Asociace poskytova-
telů hospicové paliativní péče se bude 
konat v pátek 17. září 2010 v 19 ho-
din v Arcibiskupském paláci v Praze. 
Účinkují členové Vlachova kvarteta 
a klavíristka Helena Suchárová Weiser. 
Záštitu poskytl arcibiskup pražský, met-
ropolita a primas český Mons. Dominik 
Duka OP, který pronese úvodní slovo. 
Na programu budou skladby Ludwi-
ga van Beethovena a Antonína Dvo-
řáka. Základní cena vstupenky je 200 
Kč, ale částku lze navýšit dle uvážení 
s tím, že vám asociace vystaví darova-
cí smlouvu či potvrzení o daru pro da-
ňové účely. Výtěžek z koncertu podpoří 
hospicové hnutí v České republice. Pro 
rezervaci míst a informaci o platbách 
kontaktujte Jarmilu Neumannovou, 
tel. 731 625 951, e-mail: propaga-
ce@asociacehospicu.cz. Více na: 
www.asociacehospicu.cz.

MUDR. MARIE SVATOŠOVÁ, PREZIDENTKA 
APHPP, PRAHA

Dar za textilky
Zaměstnanci těžební společnosti OKD 
podpořili chráněnou textilní dílnu ost-
ravské Asociace Trigon, ve které pracu-
je 24 hendikepovaných osob. Provětrali 
své šatníky a našli v nich látky, knoflíky, 
šňůrky, stuhy a další nepotřebnou kon-
fekci, která pomůže zachovat provoz 
chráněné dílny. Ta má problémy kvůli 
krachu českých textilek, jež zařízení dří-
ve podporovaly.

„Zájem lidí nás velmi překvapil. Po-
dobnou sbírku jsme organizovali v rám-
ci firmy poprvé, takže naše plány byly 

skromnější. Nakonec jsme ale museli 
objednat dodávku, abychom vše do-
pravili do Trigonu,“ řekla Lenka Marko-
vá, zástupkyně ředitelky Nadace OKD. 
Největšími dárci byly pode ní pracovni-
ce povrchových provozů dolů Darkov 
a Paskov.

VLADISLAV SOBOL, 
MLUVČÍ NADACE OKD, OSTRAVA

FOTO: NADACE OKD

Mezinárodní konference 
TESSEA 2010
Mezinárodní konference se bude ko-
nat 17. 9. 2010 na Novotného lávce 
5 v Praze 1. Hlavním řečníkem bude 
Alastair Wilson, ředitel Školy pro so-
ciální podnikatele v Londýně. Dále se 
představí úspěšní sociální podnikatelé  
a bude možnost diskutovat se zástupci 
MPSV o zkušenostech s financováním 
sociálních podniků z evropských fondů. 
V předvečer konference se uskuteční 
neformální setkání za účelem výměny 
zkušeností a navázání kontaktů mezi 
členy sítě.

Odpovědi na dotazy a informace zís-
káte na: petra.seidlova@nova-eko-
nomika.cz nebo konference@no-
va-ekonomika.cz 

PETRA SEIDLOVÁ, 
NOVÁ EKONOMIKA, O.P.S., PRAHA

http://www.lin-kabezpeci.cz
http://www.lin-kabezpeci.cz
http://www.lin-kabezpeci.cz
http://www.richardmaproblem.cz
mailto:propaga-ce@asociacehospicu.cz
mailto:propaga-ce@asociacehospicu.cz
http://www.asociacehospicu.cz
mailto:petra.seidlova@nova-eko-nomika.cz
mailto:petra.seidlova@nova-eko-nomika.cz
mailto:petra.seidlova@nova-eko-nomika.cz
mailto:konference@no-va-ekonomika.cz
mailto:konference@no-va-ekonomika.cz
mailto:konference@no-va-ekonomika.cz
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Co vás ovlivnilo při výběru profesního 
zaměření?
V mých čtyřech letech začala máma pracovat v man-
želské poradně, kterou tehdy zakládal PhDr. Miroslav 
Plzák. Vlastně jsem vyrostl mezi poradci a přirozeně 
mě zajímala oblast pomáhajících profesí. Střední ško-
la podobného zaměření tady po revoluci nebyla, takže 
jsem vystudoval strojní průmyslovku a poté vyšší od-
bornou sociálně-právní školu. Vysokou v Hradci Králo-
vé jsem ale nedokončil, protože jsem neodevzdal zá-
věrečnou práci. Vždycky byla pro mě přednější nějaká 
ta grantová výzva, čemuž lidé z neziskovek dobře ro-
zumí. Státnice sice mám, ale jsem bez titulu.

Sociální práce mě vždy přitahovala svým posláním. 
Sociální pracovníci nám ve škole říkali: „Lékaři mají za 
cíl uzdravovat tělo, pro pedagogy je hybnou silou vý-
chova, záměrem psychologů a terapeutů je změna, 
ale sociální pracovník s tím člověkem má prostě být.“ 
Neříkám, že pouze sociální pracovníci jsou ti jediní, 
kteří člověka drží za ruku. Existuje krásná knížka Lid-
ský vztah jako součást profese od Karla Kopřivy, která 
se hodí pro všechny pomáhající profese. 

Jaké byly vaše první zkušenosti po škole?
V 90. letech se u nás začal obnovovat občanský sek-
tor a vznikala spousta organizací. V roce 1996 běžel 
v kinech Svěrákův film Kolja, v němž byla zobrazena 
sociální pracovnice Zubatá, kterou hrála Regina Ráz-
lová, jako zlá teta, která bere děti. Spousta lidí sociál-
ní práci přesně takhle vnímala. A my – studenti soci-
ální práce – jsme cítili, jak úžasná by mohla sociální 
práce být, chtěli jsme něco udělat, změnit a živit se 
tím. Rozhodli jsme se vymyslet něco takového, kde by 
těžiště a náplň byly v sociální oblasti. Věděli jsme, že 
pomáhající profese jako byznys by trh nezvládl, takže 
logicky vznikl model trojúhelníku – my, klient a spon-
zor. Pamatuji si, jak jsme šli na MPSV, že zkusíme zalo-
žit občanské sdružení, abychom se vše jakoby naučili 
a až to budeme umět, tak že založíme neziskovou 
organizaci. Po dvou, třech letech existence sdružení 
jsme si uvědomili, že nám nic nechybí a že v tom ne-
ziskovém sektoru vlastně už dávno jsme.

Ve škole jsme ani netušili, co to znamená projekt. 
Znali jsme stavební projekty s ryskami na domy a dál-
nice, ale třeba projekt na lidské zdroje? To nám znělo 
tajemně. Už v roce 2000 jsme pro sdružení spouště-
li internetové stránky a jako jedni z mála jsme tehdy 
věděli o důležitosti klíčových slov a co je to SEO. Ni-
kdy by nás nenapadlo, že budeme mít obrovské pří-
jmy, hezky jsme si od studentských let všechno sami 
„vyťapali“ a na koleně se všechno naučili. A jsem za to 
vděčný, dodnes z těchto zkušeností těžím.

Jak to občanské sdružení fungovalo?
Na škole jsme měli velmi silnou třídu, vznikla z ní dvě 
občanská sdružení. Naše bylo až to druhé, které získa-
lo peníze později, ale existuje dodnes. První mělo sice 
vše dříve, velkou podporu, protože jejich tématem 
byly drogy, ale po třech letech se rozpadlo, protože 
chybělo spojení s posláním. Už je to tři roky, co jsem 
z občanského sdružení odešel a předal ho mladším. 
Zjistil jsem tehdy, že ho mám tak moc rád, že by mělo 
mít jiného, „lepšího“ ředitele. Před čtrnácti dny jsem 

dostal výroční zprávu a udělalo mi obrovskou radost, 
že si organizace žije vlastním životem. Měl jsem mož-
nost si užít „zakladatelství“, které v klidu ukončilo svoji 
etapu v mém životě. 

O jakém sdružení se vlastně bavíme?
Jedná se o občanské sdružení Jahoda na pražském 
Černém mostě, nyní komunitní centrum, které pomá-
há ohroženým a znevýhodněným dětem a rodinám. 
Začínali jsme s pomocí dětem v azylových domech. 
Na základě této zkušenosti jsem měl po čase možnost 
být vtažen do projektu Pomozte dětem!, protože má-
lokdo měl tehdy zkušenosti s organizací v neziskovém 
sektoru.

Od začátku naše sdružení stálo na dobrovolnictví, 

prvních šest let stoprocentně. V roce 2001 jsme spo-
luzaložili první dobrovolnický portál v Čechách. Od 
té doby mě dobrovolnictví hodně zajímá a vlastně 
i v rámci lektorování pro neziskový sektor je to téma, 
které mám rád. Není totiž o financích, ale o tom, aby 
lidé něco prožili a pomohli bližnímu. Veřejné sbírky 
jsou také hezké, také jsme se jim věnovali... Jde o ji-
nou formu pomoci a využívají je především ti, kteří ne-
mají čas pracovat jako dobrovolníci a přesto chtějí po-
máhat. Mně osobně je ale bližší, když se lidé potkají. 

Nadační fond Veolia je také postavený na 
dobrovolnících. Jste v něm dokonce jediný 
zaměstnanec. Vlastně jenom přerozdělujete 
peníze...

Nejvíce mě zajímá 
dobrovolnictví

Jediný zaměstnanec Nadačního fondu Veolia, jeho ředitel Jan Dolínek, 
se pomáhajícím profesím a sociální práci věnuje vlastně odjakživa. 
Dobrovolnictví ovšem považuje za svou srdeční záležitost.
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Nadace by měla mít nadání, což se dnes už moc nepo-
užívá. A to nadání by mělo rozdělovat peníze a nic jiné-
ho. Organizace Člověk v tísni se musela transformovat 
do obecně prospěšné společnosti, protože předmět 
jejich činnosti začal být víc projektový, a to by nadace 
dělat neměly. Měly by jenom přerozdělovat.

Když přednáším sociálním pracovníkům, tak jako 
příklad fungování nadace a správní rady používám 
provoz pivovaru ve filmu Postřižiny. Správce v podání 
Jiřího Schmitzera a správní rada se všemi mouchami, 
které třeba pánové Hrušínský a Čepek mají. Pamatuji 
si mnoho velevážených správních rad, jejichž členové 
se byli schopni pohádat nad barvou nebo fontem vý-
roční zprávy. Ovšem aby měli nějakou vizi, to ne. Tak-
že ten správce, manažer, ředitel, ať se mu říká jakkoliv, 
se stává hlavním hybatelem. A správní rada? Musíte 
se víc snažit, pane správče!

Jsem rád, že Veolia patří mezi málo českých spo-
lečností, které pochopily, že na charitu by měli mít 
člověka z nezisku, který ví, jak to v něm chodí. Vede-
ní byznys firem netuší, jak fungují státní dotace, ne-
vědí, že třeba nějaký vozík hradí zdravotní pojištěny 
a že není nutné všechno kupovat. Už v NROS jsem se 
o neziskovém sektoru dozvěděl to, co bych ani vědět 
nechtěl. Že fixluje. Že někteří říkají něco, co není úpl-
ně pravda. Nyní jsem trochu na druhém břehu, a tak, 
když mi někdo pláče do telefonu, že mu MPSV zkrátilo 
dotaci a já před sebou vidím ve vyúčtování 100 tisíc, 
ptám se, co to je. Mezi projekty, které přicházejí do 
nadačního fondu tedy odděluji zrno od plev. Správní 
rada pak, a tak je nastavený zákon, rozděluje peníze. 
A já mám právo veta – možnost přijít a říct: „Pozor, to-
hle je sice hezký projekt, ale víte, že oni...“

Není moc nadací, které by byly jednozaměstna-
necké. Správní rada pracuje dobrovolnicky, což je 
všude stejné, ale u nás kromě mě jako ředitele už ni-
kdo jiný není. Fakt je, že na ekonomiku a právní zále-
žitosti mám možnost využívat zázemí velké firmy. Ne-
vnímám to nijak dramaticky, i když se snažím být na 
místech všech podporovaných projektů, pobýt s těmi 
lidmi a poslechnout si, co dokázali.

Jak jste se k této práci vlastně dostal?
Měl jsem už možnost si zkusit kromě občanského 
sdružení také státní službu na ministerstvu práce 
a jako jediná zkušenost mi chyběl firemní svět. Jak-
mile jsem se rozhodl skončit v Jahodě a jít za něčím 
jiným, kamarádi mě odrazovali, abych do byznysu ne-
chodil, že na něj nejsem uzpůsobený. Prý bych nepře-
žil. Babička měla hračkářství, slýchal jsem, že jsem 
po ní „do kšeftu“, ale stejně mě varovali. Musel bych 
přijmout třeba to, že někdy je v byznysu cílem jedno-
ho vydělat na tom druhém. Měl jsem tedy obrovské 
štěstí, že jsem tehdy narazil na inzerát Veolie. Vždycky 
jsem si zakládal na tom, že vím, co se kde v nezisko-
vém sektoru šustne, a najednou jsem objevil nadaci 
velké firmy, kterou jsem neznal. Poprvé v životě jsem 
udělal něco, co jsem do té doby nikdy neudělal. Na-
psal jsem e-mail ředitelce komunikace a marketingu. 
Na schůzce jsme si pak povídali o tom, co jsem dělal 
já, co oni, jak je to komplikované a za hodinu jsem od-
cházel s tím, že vstupuji do jiného světa. Byla to výji-
mečná životní chvíle. Působím i nadále v neziskovém 
sektoru - nadace je neziskovka, ovšem s přívlastkem 
firemní.

Veolia je nadnárodní společnost?
Hlavní skupina akcionářů Veolia sídlí v Paříži a jejich 
společnost s celosvětovou působností má čtyři zá-
kladní divize, které se objevují pod označením Veolia 
Environnement, přičemž Environnement je pro nás 
v Česku trochu nepřeložitelné slovo. Divize tvoří Voda, 
Transport, Environmentální servis, což jsou úklidy, od-
pady, čističe, a Energie, fungující pod značkou Dalkia. 
V některých zemích je jen jedna divize, v jiných všech-
ny, jako je tomu u nás. Nadace Veolia Environnement 
řeší globální problémy jako třeba zemětřesení na Hai-

ti. U nás působí nadačních fondů několik. Divize Dal-
kia má tři nadační fondy a Veolia Voda jeden, pro který 
pracuji já. Protože i Veolia Transport projevila zájem 
zapojit se do české charity, došlo letos od 1. ledna 
k tomu, že se náš nadační fond stal společnou platfor-
mou pro nadační aktivity všech divizí Veolia Environ-
nement v ČR.

Takže ty rozdělované finance jsou jen firemní?
Naše zdroje jsou dvojí. „Maminka“ firma pravidelně 
přispívá určitým procentem svého rozpočtu a zároveň 
dostáváme věcné dary. Třeba tiskárna, která dodává 
kancelářské tiskopisy, vytiskne zadarmo nadační vý-
roční zprávu. 

To je celkem výhodné, když nemusíte chodit 
a shánět...
Když člověk deset, patnáct let psal projekty, výroční 
zprávy a vyúčtování a najednou má v lednu volné ví-
kendy, je to paráda. Zrovna jsem si říkal, že bych si 
někdy nějaký ten projekt zase napsal, ale pak jsem po-
máhal mateřskému centru u nás doma dodělat formu-
lář pro dotaci, a v deset večer jsem si uvědomil, že se 
mi zase až tak moc nestýská.

Co jsou MiNiGRANTY, které váš nadační fond 
nabízí?
Sama správní rada například vymyslela stavbu hřišť 
na pétanque. Myšlenka se nabídla domovům pro se-
niory a městům jakožto zřizovatelům coby výborný 
komunitní projekt. Místní stavební společnost hřiště 
postaví a my vše zaplatíme. Žádná organizace nemusí 
vypisovat projekt, čekat na grant, řešit průzkum trhu 
a hledat dodavatele. Stejně funguje spolupráce s Čes-
kým rybářským svazem, který nejlépe ví, kdy a kam 
vysadit jaké ryby do našich vod.

Sami zaměstnanci Veolie jsou aktivními členy růz-
ných neziskových organizací, ve svém volném čase 
pomáhají a sami přicházejí s nápady, kam by se moh-
la část našich financí nasměrovat. Děláte něco po prá-
ci, co je veřejně prospěšné? Tak o tom řekněte nám 
a my vám pomůžeme. V Čechách je už běžné, že fir-
ma své zaměstnance uvolňuje třeba na den pro prá-
ci v neziskovém sektoru. Mnozí se sice ptají: „Jsou to 
vůbec dobrovolníci, když to dělají v pracovní době?“ 
Je to prostě dar určité organizace. Naši zaměstnanci 
jsou však opravdovými dobrovolníky, kteří třeba pra-
cují ve vodárně, v teplárně nebo řídí autobus a v rám-
ci volného času po pracovní době, o víkendech nebo 
v létě jezdí na tábory s dětmi, mají asistenčního psa 
a dělají canisterapii nebo zachraňují včely. 

Správní rada, řečeno zjednodušeně, účetně spra-
vuje tři hromádky peněz - na projekty, které sami ini-
ciujeme, na projekty, které nás oslovují samostatně, 
a na MiNiGRANTY, tj. na projekty našich zaměstnan-
ců. Hlásí se jich každý rok víc a je příjemné vnímat, 
jaký má naše pomoc dopad. Jsou většinou velice 
skromní, myslí si, že když dostanou finanční podporu 
jednou, tak už nemohou žádat podruhé. Ale my jsme 
nestanovili pravidlo, že každý může dostat příspěvek 
jenom jednou. Dobrovolnictví se meze klást nemají. 
Pokud přijdou lepší projekty, nedá se nic dělat, pokud 
nepřijdou, můžete být úspěšní několikrát. 

Prošel jste několika neziskovkami, máte 
srovnání... jaký je neziskový sektor u nás?
Závisí na zaměření - životní prostředí, sociální oblast, 
kultura, sport, volnočasové aktivity - všude je to tro-
chu specifické ... a do toho ještě firemní marketingo-
vý pohled sponzora nebo dárce, pro kterého jsou lidé 
z nezisku trochu mimozemšťané a naopak. V posled-
ní době ale hodně neziskovek dokázalo pochopit, že 
rozdíl mezi neziskovkou a ziskovkou je pouze v tom, 
že zisk, který vygeneruje neziskovka, se vrací do jejího 
poslání, avšak provozně může fungovat úplně stejně 
jako prosperující firma. Na počátku 90. let se projek-
ty psaly a hodnotily po obývácích, ta doba je pryč. Po 

vstupu republiky do Evropské unie vyrostla spousta 
neziskovek díky obrovským možnostem. Myslím si, že 
je u nás neziskový sektor rozvinutý, v některých přípa-
dech až velmi.

Problém je, že se často snaží vystupovat jako mo-
rální a poctivá Popelka, která na to vždycky „dojede“, 
ale sám jsem zažil několik vlků, nemluvě o tom, když 
darované peníze končí jinde. I neziskový sektor má na 
sobě pár skvrnek. Byznys je o penězích, o loktech, ale 
všichni to vědí, všichni s tím vědomím do toho jdou 
a je to naprosto zjevné. Cílem je udělat výhodný ob-
chod a tečka. O státu a jeho výběrových řízeních a za-
kázkách nebo dotacích si nikdo iluze nedělá, někdy 
umí a někdy neumí finanční prostředky rozdělit. Ale 
neziskový sektor si hraje na to, že jsme občansko-spo-
lečenští a tudíž ti čistí. Jenomže bezpochyby existu-
jí projekty, které nedopadly dobře. Všimněte si na-
příklad, kolik veřejných sbírek potkáte v metru nebo 
s nezapečetěnými kasičkami. Mnoho neziskovek buď 
z nedbalosti, nebo úmyslně prostě nehraje fér a pak 
je vždycky otázkou, jestli bychom to v zájmu ochra-
ny ostatních měli zveřejňovat. Kde není žalobce, není 
soudce. Asi se většinou bojíme, aby to v důsledku ne-
ublížilo všem.

To by byla voda na mlýn pro ty, kteří se bojí 
věnovat určité částky na neurčité dobro.
Český skeptik často raději dar nedá, protože neví, kde 
jeho peníze skončí. Vyplynulo to z jednoho výzkumu. 
Jenomže na otázku „Pokud by byla možnost získat in-
formaci, že peníze půjdou třeba na výrobu v chráněné 
dílně nebo na rozjezd internetových stránek neziskov-
ky, chtěli byste ji vědět?“, Češi odpověděli v tomtéž vý-
zkumu, že je to vlastně ani nezajímá. To je fundraisin-
gově naprosto neprůstřelné.

Jsem si stoprocentně jistý, že v nás to dobro je, což 
se ukazuje jak při povodních, tak i v případě tsunami 
na druhé straně zeměkoule, ale pro fundraisery je ve-
lice těžké si k Čechům najít cestu. Člověk v tísni na-
příklad potřebuje mít na účtu dostatečnou částku tzv. 
pro strýčka Příhodu, protože než se rozeběhnou DMS, 
potřebují mít hotovost k dispozici mnohem dříve. Řek-
něte ale někomu, ať vám dá peníze na konto „X“. To 
je nadlidský úkol. 

Myslela jsem si, že jsme větší grandi...
Z jedné statistiky vyplynulo, že za určitý rok si z daní 
odepsali na dary firmy 2,5 miliard a jednotlivci 1,5 mi-
liardy. Ve vyspělých státech Evropy nebo v Americe 
jsou při tom jednotlivci vždy více aktivní než firmy. 
V Česku už drtivá většina firem nějakou formu dárcov-
ství nebo sponzoringu praktikuje, ovšem individuál-
ních dárců je stále okolo 10 %, a to je pořád opravdu 
velmi málo.

A co regiony?
Poslední zkušenost, kterou jsem v regionech udělal 
a která mně potěšila, je, že často potkávám aktivní 
lidi z příspěvkových (řeklo by se státních) organizací. 
Třeba ředitelka mateřské školky dobrovolně dělá pro 
obec spoustu věcí, nebo ředitelka gerontocentra pra-
cuje výrazně nad rámec své pracovní náplně. Občan-
ská solidarita funguje a probíhá i na jiné platformě než 
prostřednictvím neziskových organizací. Občanskou 
společnost totiž podle mě netvoří neziskovky, ale lidé. 
U nás v mnoha dotačních kolech mají neziskovky stá-
le exkluzivní práva pro své projekty, zatímco Evropa 
už nerozlišuje příjemce podle právního subjektu, ale 
sleduje hlavně veřejnou prospěšnost projektu. Pokud 
splní stanovené podmínky, tak je jedno, zda se jedná 
o akciovku, společnost s ručením omezeným nebo 
občanské sdružení. Důležité je prostě dělat něco uži-
tečného pro sebe navzájem. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV NADAČNÍHO FONDU VEOLIA
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Na letišti v Panenském Týnci se 
ve dnech 11. – 13. 8. 2010 sešlo 
18 000 návštěvníků Open Air Festi-
valu. Neziskovky.cz a Nadace Auxilia 
dostaly výjimečnou možnost upou-
tat na sebe pozornost a současně 
pomocí veřejné sbírky získat finanč-
ní prostředky na podporu vzdělává-
ní pracovníků neziskových a nestát-
ních organizací. 

Díky podpoře společností F&N 
dodavatelé, s.r.o., a  HARTMANN - 
RICO, a.s. rozdávali pracovníci obou 
organizací a dobrovolníci návštěvní-
kům festivalu balíčky záchrany. Každý 
měl možnost ošetřit si drobná zraně-

ní voděodolnými náplastmi, případ-
ně spasit své podrážděné zažívací 
ústrojí a unavený organismus perli-
vým elixírem Samaritan. Týmy byly 
nepřehlédnutelné díky neobvyklým 
parukám v jasně oranžové barvě. Vy-
rážely ze své základny – stánku v od-
počinkové zóně - vyzbrojeny dárečky 
a nezbytnými pokladničkami. 

Naší velkou podporou byla pomoc 
Original Rhytm Teamu. V pátek večer 
na COOL stage vystoupil Tokhi a Vlá-
ďa Třebický. V sobotu odpoledne po-
mocí bubnů rozpohyboval proudící 
davy kreativní ředitel společnosti Jiří 
Vokáč Čmolík (www.rhythm-team.cz). 

Podařilo se nám získat téměř 
8000 Kč a obrovské PR.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli 
pomoci. Děkujeme tímto i organizá-
torům festivalu, paní Marii Markové, 
manažerce festivalu, a Martinovi Na-
vrátilovi, který nás měl na starosti. 
Díky patří i společnosti SPEED PRESS 
Plus a.s.

Ráda bych také poděkovala všem 
svým kolegům a dobrovolníkům, že se 
zapojili do netradiční akce a svou dob-
rou náladou a úžasným nábojem ji po-
sunuli na akci více než příjemnou. 

HANA PRCHALOVÁ

FOTO: NEZISKOVKY.CZ

Neziskovky.cz vyhlašují otevřené výběro-
vé řízení na podporu pacientských nezis-
kových organizací v projektu „Se společ-
ností Novartis Oncology k rozvoji a stabi-
litě“.

V rámci projektu mají pacientské or-
ganizace možnost nominovat svoje za-
městnance nebo dobrovolníky do rekva-
lifikačního kurzu Manažer neziskových 
a příspěvkových organizací, který je akre-
ditován pod čj. 5 611/10-24/188. Bě-
hem 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 organiza-
ce získají tento kurz zdarma. Podpora za-
hrnuje účast na kurzu, pracovní materiály 
a občerstvení. Dopravu do místa konání 
kurzu a stravu si účastníci hradí z vlast-
ních zdrojů.

Uzávěrka příjmu žádostí 
PRODLOUŽENA: do 7. září 2010

Vzdělávání bude probíhat 
od 16. 9. 2010 do 14. 12. 2010

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

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

Neziskovky.cz a Nadace 
Auxilia na Open Air 
Festivalu

http://www.rhythm-team.cz
http://neziskovky.cz/cz/


11SVĚT NEZISKOVEK 9 / 2010

Zároveň však, díky svému rozsahu a 
hloubce změn, které přináší, bude od 
každé obecně prospěšné společnosti 
vyžadovat nemalé nasazení při jejich 
implementaci do praxe. Seznamte se 
s popisem těchto změn a jejich prak-
tických důsledků.

I. Hlavní změny zákona:
a) Statutárním orgánem již není správ-
ní rada, nýbrž ředitel. Správní rada 
ředitele nadále jmenuje a odvolává 
a také schvaluje některá jím učiněná 
jednání (např. zcizení či zastavení ne-
movitého majetku společnosti).
b) Zákon nově umožňuje změnu zakla-
datele v případě, že stávající zaklada-
tel zemře nebo zanikne bez právního 
nástupce (taková situace v dosud plat-
né verzi zákona neměla žádné řešení).

Ruší se omezení trvání výkonu funk-
ce člena orgánu společnosti na dvě 
po sobě jdoucí funkční období (nyní je 
možno vykonávat funkci ve správní či 
dozorčí radě neomezeně dlouho).
c) Ruší se zákaz vyplácet odměny čle-
nům orgánů společnosti. Tito členové 
mohou nyní nejen pobírat odměnu za 
výkon funkce, ale někteří (nejvýše tře-
tina celkového počtu) mohou být i za-
městnanci společnosti. 
d) Členové správní rady (a ředitel) jsou 
nově povinni vykonávat svou funkci 
s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích 
a skutečnostech, jejichž prozrazení 
by mohlo způsobit obecně prospěšné 
společnosti škodu. V případě pochyb-
ností, zda člen správní rady (nebo ře-
ditel) jednal s péčí řádného hospodá-
ře, musí tato osoba prokázat, že s péčí 
řádného hospodáře jednala.
e) Vydání statutu obecně prospěšné 
společnosti její správní radou je nyní 
dobrovolné.

Toto jsou pouze nejvýznamnější 
změny – novela obsahuje ještě mnohé 
další, drobnější (týkají se např. obsa-
hu zakládací smlouvy/listiny, výroční 
zprávy, pravomocí orgánů společnos-
ti, likvidace společnosti aj.).

II. Důsledky změn pro praxi 
obecně prospěšných společností:
Důsledky se budou jistě do určité míry 
lišit v závislosti na tom, jak je která 

obecně prospěšná společnost vnitř-
ně organizována, nicméně nepodstat-
nější z nich lze ve stručnosti shrnout 
takto:
a) Každá obecně prospěšná společ-
nost bude muset změnit svoji zaklá-
dací smlouvu/listinu. Přitom změna 
zakládací listiny (při jediném zakla-
dateli) musí mít formu notářského 
zápisu. Změny se budou týkat vždy 
přinejmenším nového rozdělení pra-
vomocí mezi správní radu a ředite-
le. V návaznosti na konkrétní obsah 
té které zakládací smlouvy/listiny lze 
s jistotou očekávat i řadu dalších 
změn.
b) Každá obecně prospěšná společ-
nost bude muset podat návrh na zá-
pis změn do rejstříku obecně pro-
spěšných společností – přinejmenším 
půjde o zápis ředitele, který se dosud 
do rejstříku nezapisoval, a výmaz způ-
sobu jednání správní rady, která za 
společnost již nadále nejedná.
c) Obecně prospěšná společnost, kte-
rá dosud neměla ředitele, bude nuce-
na jej jmenovat.
d) Každá obecně prospěšná společ-
nost bude muset provést změnu sta-
tutu tak, aby byl uveden do souladu 
s novým zněním zakládací smlouvy/
listiny (alternativním řešením je zruše-
ní statutu).

Tento text si nečiní ambice být vy-
čerpávajícím popisem všech konsek-
vencí velké novely zákona 248/1995 
Sb., nýbrž je pouhým upozorněním, 
že v tomto případě opravdu nejde 
o „drobnost“ či „technickou novelu“, 
nýbrž o takřka revoluční zásah do do-
savadního fungování obecně prospěš-
ných společností. V případě zájmu 
o podrobnější informace a/nebo do-
poručení, jak postupovat při imple-
mentaci změn, které novela přináší, 
doporučuji vyžádat si individuální kon-
zultaci, nebo využít zvláštních semi-
nářů, pořádaných k tomuto tématu 
8. října a 12. listopadu tohoto roku 
společností Neziskovky.cz, o.p.s. 

Více informací na http:// neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/ 

MGR. PETR VÍT,
KONZULTANT V OBLASTI PRÁVA, NEZISKOVKY.CZ

Co v praxi přináší 
takzvaná „velká 
novela“ zákona 
o obecně prospěšných 
společnostech?

Obecně prospěšná společ-
nost Neziskovky.cz má za 
sebou pracovně náročné 
jaro a léto. Dlouhodobě pra-
cujeme na změně struktury 
a designu webových strá-
nek, v červnu 2010 Neziskov-
ky.cz založily společně s na-
dací Auxilia novou Asociaci 
veřejně prospěšných orga-
nizací, zaměstnával nás lo-
bing spojený s novelou zá-
kona o obecně prospěšných 
organizacích a podíleli jsme 
se také na návrhu věcné-
ho záměru zákona o sta-
tusu veřejné prospěšnos-
ti. Všechno se vším souvisí 
a tak jsme počínaje 1. říj-
nem 2010 připravili změny, 
které se dotknou i vás – na-
šich klientů.

Webové stránky www.neziskovky.cz
Je možné, že se s novou podobou na-
šich webových stránek začnete sezna-
movat již v průběhu září, kdy budeme 
postupně testovat jejich fungování. 
Změny se netýkají jen jejich grafické-
ho vzhledu, ale také struktury webu. 
Naším cílem bylo zpřehlednit dosavad-
ní stránky a zlepšit tak jejich funkčnost 
pro uživatele. Oficiálně by měly v nové 
podobě fungovat od října 2010.

Spolupráce Neziskovek.cz s AVPO 
– Asociací veřejně prospěšných 
organizací
Posláním Neziskovek.cz vždy bylo a je 
prostřednictvím kvalitního vzdělávacího 
a informačního servisu rozvíjet nezisko-
vý sektor v ČR a podporovat filantropii. 
Společenský vývoj a situace na součas-
ném trhu v České republice stále více 
vyžadují větší profesionalitu a transpa-
rentnost neziskových organizací. Proto 
stály Neziskovky.cz u zrodu Asociace 
veřejně prospěšných společností a do 
budoucna s touto asociací plánují úz-
kou a intenzivní spolupráci.

S tím souvisí i změny, které se do-
tknou Klubu Neziskovek.cz. Ten bude 
fungovat v Neziskovkách.cz do konce 
roku 2010. Smyslem členství bylo a je 
poskytovat za úplatu členům klubu sle-
vy na naše služby a také poskytnout vý-
hodné nabídky partnerů klubu.

Neziskovky.cz budou od 1. ledna 
2011 poskytovat zmíněné výhody pou-
ze členům AVPO. Důvodem je naše sna-
ha podporovat neziskové organizace, 
které vystupují profesionálně, a přede-
vším transparentně. Zvýhodněné služ-
by budou moci v Neziskovkách.cz na-
dále čerpat jen ty organizace, které se 
stanou členy AVPO. To bude možné od 
1. října 2010. Registrace do AVPO bude 
pro členy dosavadního Klubu Nezisko-
vek.cz zvýhodněna. Do konce roku se 
mohou do AVPO zaregistrovat zdarma 

a čerpat tak výhody členství v AVPO, 
které jsou ještě významnější, než výho-
dy vyplývající ze současného členství 
v Klubu Neziskovek.cz. Zásadní výhodu 
představuje navýšení slevy na vzděláva-
cí akce Neziskovek.cz - od 1. října 2010 
budou členové AVPO čerpat slevu ve 
výši 20 % (členství v Klubu Nezisko-
vek.cz umožňuje čerpání slevy ve výši 
15 %). Vzhledem k tomu, že zároveň od 
1. října 2010 dojde ke zvýšení cen za 
otevřené semináře Neziskovek.cz, bude 
přínos členství AVPO daleko vyšší. Po-
drobnější informace o AVPO a členství 
v něm, naleznete na www.avpo.cz.

Úprava cen otevřených kurzů 
Neziskovek.cz.
Neziskovky.cz v posledních šesti le-
tech neměnily ceny otevřených kur-
zů. Od 1. října 2010 dochází k navýše-
ní ceny za jednodenní otevřené kurzy 
o 16 % a dvoudenních otevřených kur-
zů o 10 %.

V praxi budou tedy ceny od 1. 10. 
2010 stanoveny takto:

Za jednodenní otevřený kurz zaplatí:
nezisková organizace, která není čle-• 

nem Klubu Neziskovek.cz ani AVPO, 
částku 1725 Kč, 

nezisková organizace, která je čle-• 
nem Klubu Neziskovek.cz do 31. 12. 
2010, částku 1466 Kč (15% sleva)

nezisková organizace, která je členem • 
AVPO, částku 1380 Kč (20% sleva).

Za dvoudenní otevřený kurz zaplatí:
nezisková organizace, která není čle-• 

nem Klubu Neziskovek.cz ani AVPO,-
částku 2650 Kč, 

nezisková organizace, která je čle-• 
nem Klubu Neziskovek.cz do 31. 12. 
2010, částku 2253 Kč (15% sleva)

nezisková organizace, která je členem • 
AVPO, částku 2120 Kč (20% sleva).

Aktuální ceník Neziskovek.cz plat-
ný od 1. 10. 2010 je k dispozici na 
www.neziskovky.cz.

Personální změny v Neziskovkách.cz
V Neziskovkách.cz dochází od 
1. září 2010 ke změně na pozici vý-
konného ředitele. Novým ředitelem 
Neziskovek.cz se stává dosavadní pro-
vozní ředitel Roman Anděl. Součas-
ný výkonný ředitel Marek Šedivý bude 
dále v Neziskovkách.cz působit na čás-
tečný úvazek na pozici manažera pro 
vnější vztahy. Současně bude zastávat 
funkci prezidenta Asociace veřejně pro-
spěšných organizací.

Od 1. října 2010 přejímá Hana Pr-
chalová koordinaci otevřených kurzů 
po Editě Kleckerové, čímž přebírá veš-
kerou agendu vzdělávacích aktivit Ne-
ziskovek.cz. 

ROMAN ANDĚL A MAREK ŠEDIVÝ, 
NEZISKOVKY.CZ A AVPO

Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon 231/2010 
Sb., kterým se mění zákon 248/1995 Sb. O obecně 
prospěšných společnostech. Tato tzv. „velká novela“ 
letitého právního předpisu přináší některé změny, 
po nichž obecně prospěšné společnosti již dlouho 
(a marně) volaly.

Připravte se na změny 
v Neziskovkách.cz

http://neziskovky
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
http://www.neziskovky.cz
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inzerce

PODKLADY K INZERCI: Inzerce se přijímá v elektronické podobě v následujících formátech: Adobe PDF, 
Illustrator EPS/AI do verze CS3 – písma převedená do křivek; TIFF v rozlišení nejméně 150dpi při 100% 
velikosti (platí i pro rastrové obrázky vložené do souborů PDF/EPS/AI). V případě nedodržení technických 
požadavků redakce neručí za barevnou věrnost a kvalitu reprodukce inzerátu.

INZERCE ZHOTOVENÁ REDAKCÍ: Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové 
podklady, loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování.

Na veškerou placenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy Klubu Neziskovky.cz ve výši 20  %.
DALŠÍ INFORMACE: Roman Anděl. Tel.: 224 239 876, Fax: 224 239 875 E-mail: andel@neziskovky.cz

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 osobních úda-

jů, který doznal 
v průběhu let 
celé řady změn, 
čímž došlo k 
celkovému po-
sunu v aplikač-
ních přístupech, 
a je již možné 
vycházet ze 
znalostí prak-

tického používání zákona. Komentář 
obsahuje také judikaturu, které je již 
v současné době relativní dostatek. 
Také se vyvíjí judikatura evropská, ne-
hledě na výstupy z jednání pracovní 
skupiny Evropské komise pro ochranu 
osobních údajů. Všechny tyto aspek-
ty publikace postihuje.

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

Jak prokouknout druhé lidi
Příručka bývalého experta FBI
NAVARRO JOE, KARLINS MARVIN 
(NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Tvrdí, že je to jeho nejlepší nabídka. 
Je tomu ale skutečně tak? Říká, že 
souhlasí. Opravdu? Slibuje, že už to 

nikdy neudě-
lá. Ale stejně 
to zase udělal... 
Chcete se po-
dobným nepří-
jemným překva-
pením vyhnout, 
být o krok na-
před před ostat-
ními? Nechte 

si poradit od Joea Navarra, bývalého 
agenta kontrarozvědky FBI a uznáva-
ného experta na neverbální chování. 
V knize vysvětluje, jak rychle „přečíst“ 

druhé lidi: jak odhalit jejich názory 
a myšlenky, dešifrovat pocity a cho-
vání, vyhnout se skrytým léčkám 
a poznat klamné a podvodné jednání. 
Dozvíte se například, proč je tvář nej-
méně spolehlivá oblast pro odhale-
ní skutečných pocitů druhého člově-
ka, co o našich náladách a motivech 
vyzradí palce, nohy nebo oční víčka, 
jaké chování prozrazuje naši sebedů-
věru a pocity nebo s jakou neverbální 
komunikací podpoříte vzájemnou dů-
věru a svou autoritu. Zjistíte také, jak 
můžete svou řečí těla ovlivnit to, co 
si o vás myslí váš šéf, rodina, přátelé 
i úplně cizí lidé. Kniha je doplněna fo-
tografiemi a příklady z profesionální 
praxe autora.

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

Probace a mediace
Možnosti řešení trestných činů
PAVEL ŠTERN, LENKA OUŘEDNÍČKOVÁ, DAGMAR 
DOUBRAVOVÁ (EDS.) (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Tuto knihu lze považovat za první uce-
lenou odbornou publikaci v naší zemi 
k tématu probace, mediace, činnos-
ti probační a mediační služby včetně 

navazujících a 
doplňujících ak-
tivit nevládních 
organizací v roz-
sáhlém prostoru 
trestní spravedl-
nosti. Seznamuje 
s počátky i vzni-
kem probačních 
a mediačních 

činností v ČR a s kontextem vývoje této 
oblasti v zahraničí. Text se také zabý-
vá širším myšlenkovým rámcem práce 
s klienty, kteří se dostali do konfliktu se 
zákonem nebo se stali obětí trestné-
ho činu. Ozřejmuje postupy a metody, 
které jsou v této oblasti sociální práce 
používány. Způsob práce s klienty je 
v jednotlivých kapitolách přiblížen pro-
střednictvím konkrétních příběhů z pra-
xe. 

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

Ekonomie sociálních služeb
2., aktualizované a rozšířené 
vydání
LADISLAV PRŮŠA (NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR)
Publikace věnuje pozornost otázkám 
teoretického vymezení sociálních slu-
žeb a ve značné míře také rozboru vý-
dajů krajů a měst na sociální služby, 
vývoji vybavenosti jednotlivých regi-
onů službami sociální péče, ale i po-
stavení a roli sociálních služeb jako 

významného 
nástroje preven-
ce sociálního 
vyloučení. Kni-
ha se zabývá 
také významem 
nestátních ne-
ziskových orga-
nizací při posky-
tování sociálních 

služeb, rozebírá hlavní problémy, s je-
jichž řešením se tyto organizace po-
týkají v rámci přidělování finančních 
prostředků. Je určena širokému okru-
hu čtenářů – poskytne jak nezbytné 
makroekonomické charakteristiky tý-
kající se sociálních služeb, které bu-
dou zajímat především představitele 
jednotlivých krajů a obcí, tak i vybra-
né údaje, charakterizující náklady jed-
notlivých služeb a jejich strukturu, 
které budou zajímat především mana-
gement jednotlivých organizací a po-
skytovatele jednotlivých služeb. 

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

Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.
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