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SVĚT NEZISKOVEK
Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,
nastal čas adventu a čekají nás vánoční 
svátky s oslavami konce roku 2009 a za-
čátku roku příštího. Při psaní těchto řád-
ků si uvědomuji, že na mě zatím žádná 
adventní nebo předvánoční nálada nedo-
léhá. Docela mi to chybí, rád bych ji zase 
zažil. Nepomáhá ani četná slavnostní vý-
zdoba a reprodukované koledy v obcho-
dech. A tak si kladu otázku, proč?

Napadá mě odpověď ve formě se-
znamu otázek: Dají se opravdově prožít 
přípravy na vánoční svátky, když:

se všude chystají škrty a šetřící balíčky, • 
protože je krize?

 víte, že budete mít v příštím roce na • 
provoz vaší neziskové organizace o 10 - 
50 procent snížené finanční zdroje?

Mayové a filmový prů-• 
mysl znají termín konce 
světa, který je napláno-
ván na 21. 12. 2012?

lidé opravdu věří sli-• 
bům některých politic-
kých stran, že nám přidají 
na důchodech, na pla-
tech a nevím kde ještě, 

a půjdou je možná i volit, čímž nás zadlu-
ží na další roky?

nás po dvaceti letech od revoluce • 
opravdu čeká již dříve slibované utahová-
ní opasků?

Nebylo by těžké pokračovat a každý 
si tento pomyslný seznam může dopl-
nit sám. Ani se nedivím, že ty příjemné 
sváteční pocity nepřicházejí. Teď už jen 
vymyslet, jak se k té správné náladě 
propracovat. 

Třeba Vás to napadne u pročítání 
prosincového zpravodaje. V něm najdete 
výsledky letošního Žihadla – soutěže 
o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu 
včetně rozhovorů s vítězi, seznámíte se 
s výsledky soutěže TOP filantrop, zjistíte, 
co přináší novela o nadacích a nadač-
ních fondech a v začínajícím seriálu na 
pokračování se dočtete o tématu, které 
je tabu – o sexualitě klientů v sociálních 
službách.

Přeji Vám, ať alespoň na chvíli si na-
jdete cestu k té pravé předvánoční nála-
dě. Mějte požehnané Vánoce a správný 
start do dalšího roku. V lednu zase na-
shledanou.                          

 Marek Šedivý
ředitel Neziskovek.cz

9/2009 zpravodaj pro neziskové organizace  www.neziskovky.cz
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Rok 2009 se zvolna chýlí ke konci 
a před námi je jak bilancování, tak plány 
do budoucna. V Neziskovkách.cz se sna-
žíme alespoň trochu vám usnadnit život 
v současném velmi těžkém období pro 
nás všechny.

Jak už bylo mnohokrát napsáno i ře-
čeno, doba přeje připraveným a vzdě-
lávání je za každé situace nejdůležitější 
investicí. Formy jsou různé – můžete si 
vybrat z námi nabízených kurzů v sek-
ci Otevřené kurzy, nebo si zakoupit od-
bornou publikaci, popř. získat informace 
z našeho servisu. Můžete si vybírat i služ-
by od partnerů Klubu Neziskovek.cz.

S výraznými slevami vám může-
me nabídnout jak výše jmenované, tak 
mnoho dalších možností, pokud se sta-
nete členy Klubu Neziskovek.cz pro rok 
2010.

Podařilo se nám udržet stejnou cenu 
jako byla pro letošní rok, a to 1 650 Kč 
(včetně DPH).
  
  Neváhejte a k přihlášení využijte  
 formulář, který najdete na
   str. 10  v tomto zpravodaji.

Více informací najdete na: 
www.neziskovky.cz

Přihlaste se do Klubu 
Neziskovky.cz na rok 
2010! Známe výsledky!

Soutěž pro nestátní neziskové organiza-
ce, které zviditelnily veřejně prospěšný 
projekt prostřednictvím mediální kam-
paně v období od 1. září 2008, má již 
své vítěze, kteří obdrželi ocenění při 
slavnostním vyhlášení výsledků soutě-
že 12. listopadu 2009 v budově ČSOB 
v Praze 5 – Radlicích.        

Najdete je na str. 9

Neziskovky.cz pro vás
S nadcházejícím novým rokem přichá-
zíme s novinkami pro všechny NNO, 
zvláště pak pro členy Klubu Nezisko-
vek.cz, kde najdete zajímavé slevy na 
různé produkty jak od nás, tak od part-
nerů klubu. Zároveň budeme pokra-
čovat v setkávání se zajímavými lidmi 
a osobnostmi, specialisty na fundraising 
a marketing neziskových organizací 
a prostřednictvím našeho zpravodaje 
vás informovat o všem, co vás zajímá.

Podrobnosti na str. 8

Dále v tomto čísle:
Otevřené kurzy  ......................................................................  2
Výběr kurzů na období od prosince 2009 do 
ledna 2010 

Kalendář akcí ..........................................................................  2
Vánoční atmosféru nabízejí jak vánoční trhy, 
„živý Betlém“, tak i třeba koncert 
známé skupiny Traxleři

Sexualita v sociálních službách (1)  ..................................  3
Zahajujeme seriál článků na tabuizované téma

Slovníček  .................................................................................  3
Pro bono

Vaše finance  ...........................................................................  3

Daňový kalkulátor vám pomůže  ........................................4

Anketa ........................................................................................5
Jaký dárek pro svou organizaci byste si přáli 
rozbalit pod vánočním stromečkem?

Nabídka nových publikací .....................................................5 
Vyberte si z knih nakladatelství Anag, Grada, 
Portál a Wolters Kluwer ČR (dříve ASPI)

Informace pro předplatitele Grantového 
kalendáře  ..............................................................................  8

Mobilní Neziskovky ...............................................................  8

Objednávkový formulář: KLUB NEZISKOVKY.CZ .........10

Novinky od nás i od vás  ..................................................... 11
Novela zákona o nadacích a nadačních fondech
Datové schránky
Ceny TOP Filantrop 2009

Motivace k další práci
Třetí ročník soutěže Žihadlo 2009 přinesl vítězům nejen 
radost, ale také chuť a elán do další práce.

„Pro reklamní agenturu je to navíc satisfakce a odměna za spo-
lupráci s námi,“ uvedl Marek Vozka, produkční filmového festi-
valu Jeden svět ze společnosti Člověk v tísni.

„Velmi si ceníme spolupráce s našimi patrony, Richardem 
Krajčem a Pavlem Šporclem, která má mnohaletou tradici,“ po-
dotýká Bc. Lucie Pešková, ředitelka Sdružení Linka bezpečí.

„Z ocenění máme velkou radost, v tříleté historii Žihadla je 
to vlastně vůbec poprvé, kdy Nadační fond Českého rozhlasu 
vyhrál jednu z kategorií,“ říká Šárka Jurásková, zástupkyně ře-
ditelky pověřená řízením NF ČRo.

„Aby se nezisková organizace pro veřejnost zviditelnila, je 
pro ni nejdůležitější odlišit se od ostatních,“ sděluje Simona 
Bagarová, DiS., PR a fundraising manažerka a spoluzakladatel-
ka společnosti Rozmarýna.

ROZ
HOVOR Najdete je na str. 6-7
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kurzyotevřené kalendář akcí

7. – 8. 12. 2009 Úvod do 
samofinancování a řízení vzniku 
podnikatelského plánu – ing. 
Pavel Němeček

Nenechejte se vláčet idealistickými 
představami o  bezproblémové finanč-
ní budoucnosti vaší NNO a raději se se-
znamte s nástroji a metodami pro hle-
dání potenciálu pro samofinancování. 
Kurz vám ukáže, jak je důležité genero-
vat nápady, ověřit jejich potenciál, na-
startovat proces společného uvažová-
ní a modelovat hospodářský výsledek. 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4055.html

9.- 10. 12. 2009 Lektorské 
dovednosti pro junior lektory - 
PaedDr. Olga Medlíková

Interaktivní výcvikový seminář vám 
pomůže identifikovat vzdělávací potře-
by klienta a podle nich vytvořit vzdělá-
vací akci. Naučíte se efektivní lektorské 
návyky a posílíte si metodickou strán-
ku lektorských aktivit. Zároveň získáte 
schopnost zaujmout posluchače, nau-
číte se zásady didaktické a pedagogic-
ké práce a hlasové techniky. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/tema-
ta-kurzu/vsechny-kurzy/4096.
html

14. 12. 2009 Klíčové organizační 
procesy v neziskové organizaci – 
Mgr. Petr Vrzáček

Život neziskové organizace je nutné 
vnímat systematicky a znát nejdůleži-
tější řídící procesy: sekvenční (pláno-
vání, organizování, kontrolování aj.) a 
paralelní (analyzování, rozhodování, im-
plementování aj.). Seznamte se se sou-
časnými trendy v řízení organizačního 
rozvoje NNO. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4225.html

18. 12. 2009 Tvorba a řízení 
projektového rozpočtu – MgA. 
Irena Swiecicki

Můžete poznat různé druhy rozpočtů 
požadovaných v rámci žádostí o granty, 
rozpočty požadované SF EU, vyjasnit si 
způsoby řízení projektu podle plánova-
ného finančního rozpočtu a řízení roz-
počtových odchylek. Výstupem seminá-
ře bude vytvoření modelového rozpočtu, 
který vám bude zaslán na e-mailovou 
adresu jako vzor. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4165.html

7. – 8. 1. 2010 Standardy kvality 
sociálních služeb – PhDr. Dagmar 
Krutilová

Pokud se potřebujete zorientovat 
v tom, co od poskytovatelů požaduje 

Zákon o soc. službách 108/2006 Sb., 
jak propojit požadavky zákona s praxí 
a poznat příklady dobré praxe, potom je 
tento kurz určen vám. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/4166.html

11. 1. 2010 Komunikace 
s klientem v poradenství  – PhDr. 
Ing. Jana Sladká Ševčíková

Také tento kurz je určen pro 
pracovníky sociálních služeb a pomů-
že vám nalézt nejvhodnější formu říze-
ného individuálního rozhovoru, oriento-
vat se při identifikaci problému klientů, 
porozumět hranicím při přebírání od-
povědnosti za vlastní jednání a jedná-
ní klienta, zorientovat se v poradenství 
užívaných psychologických metodách 
apod. Bližší informace: http://nezis-
kovky.cz/cz/vzdelavani/otevre-
ne-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4013.html

12. 1. 2010 Konflikty v pracovním 
týmu - sociální služby – PhDr. Ing. 
Jana Sladká Ševčíková

A ještě jeden kurz je určen pracovní-
kům sociálních služeb, avšak vedoucím 
pracovníkům a managementu, kteří již 
mají základní manažerské dovednosti. 
Poznáte prvky konfliktních situací, na-
učíte se je identifikovat, aktivně s nimi 
pracovat a řešit konfliktní situace. Bliž-
ší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4046.html

18. 1. 2010 Základy fundraisingu – 
ing. Pavel Němeček

Seminář pro ředitele NNO, fundraise-
ry, manažery PR a členy správních rad 
vám zprostředkuje základní informace 
o tom, jak začít systematicky budovat 
svou dárcovskou základnu. Užitečný 
je však také pro ty, kteří se snaží fund-
raising v neziskové organizaci rozvíjet, 
ale setkávají se s neúspěchy či překáž-
kami. Kurz je doplněn příklady z praxe. 
Bližší informace: http://neziskovky.
cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4005.html

19. 1. 2010 Jak sestavit SWOT 
analýzu a vytěžit z ní co nejvíce – 
ing. Pavel Němeček

Tréninkový workshop pro vrcholový 
a střední management pomůže vést se-
stavení SWOT analýzy, řadit informace 
od podstatných k nepodstatným, umět 
SWOT analýzu interpretovat, umět ze 
SWOT analýzy vyčíst náměty pro rozvoj 
organizace, připravit náměty pro stra-
tegické cíle organizace a zapojit tým 
do společné práce. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kur-
zu/vsechny-kurzy/3865.html

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na prosinec — leden

Vánoční trh
Kdy: 30.11.2009 – 1. 1. 2010 (denně 
14.00 - 17.00)
Kde: Garden Café Taussig, Domov soci-
álních služeb Vlašská 25, Praha 1
Po celý prosinec můžete navštívit vá-
noční trhy výrobků klientů DSSV, s mož-
ností posedět u punče, grogu či svařá-
ku při živých hudebních vystoupeních. 
Své přátele obdarujte zakoupením dár-
kové poukázky na konzumaci v této ka-
várně a na památku si odnesete perníč-
ky vyrobené klienty domova. Více na
 www.dssv.cz.

Demence a příbuzná neurologická 
onemocnění v praxi zdravotníka 
a sociálního pracovníka
Kdy: 3. 12. 2009 od 11 do 14 hod.
Kde: Privátní klub Kina MAT, Praha 2 
Pořadatel: Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové
Přednáška s diskusí je určena pro zdra-
votníky, pečovatele a sociální pracov-
níky LDN, geriatrických oddělení ne-
mocnic, domovů pro seniory a dalších 
zařízení. MUDr. Jindřich Fiala z Fakult-
ní Thomayerovy nemocnice přednese 
nejnovější poznatky z oboru získané na 
mezinárodním semináři Open Medical 
Institute. Více na www.vdv.cz.

Jeďme spolu do Betléma
Kdy: 12. 12. 2009 od 15 do 22 hod.
Kde: TJ Sokol Slavonín, Olomouc
Pořadatel: Spolek Trend vozíčkářů

Společenskou akci zahájí rukodělné díl-
ny zaměřené na tradiční vánoční zvyky. 
Od 17.30 proběhne vystoupení Tanec 
na kolečkách a „živý“ betlém, jehož jed-
notlivé postavy budou představovat lidé 
s handicapem. K zábavě poté zahraje 
skupina Kajmani. Více na www.trend-
vozickaru.cz.

Předvánoční pobyt pro osamělé 
seniory s programem
Kdy: 14. - 18. 12. 2009
Kde: Marianum, Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké 
– Diecézní centrum pro seniory
Cena 1590,– zahrnuje ubytování 
v dvoulůžkovém pokoji, plnou penzi 
a bohatý program, cena 1990,– zahr-
nuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, 
plnou penzi a bohatý program. Více na 
http://seniori.diecezehk.cz.

Traxleři – vánoční koncert
Kdy: 20. 12. 2009 od 15 hod.
Kde: Divadlo Miriam, Ke Strašnické 10, 
Praha 10 
Pořadatel: Petrklíč o.s.
Tradiční vánoční koncert nabízí ohlasy 
starých evropských písní, zpěvy středo-
věkých studentů, kramářské a kabaretní 
písně i české vánoční koledy. Rezervace 
vstupenek: denně 17 – 21 hod. Více na 
www.divadlomiriam.cz.

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

Zprostředkovává volnou kapacitu ad-
vokátních kanceláří pro požadavky 
na bezplatné právní služby ze strany 
nestátních neziskových organizací. 
Propojuje nabídku právních služeb 
od advokátů ochotných pracovat pro 
bono se znalostí sociálních problémů 
a potřeb potenciálních klientů, kterou 
disponují NNO.

Na Pro bono centrum se mohou 
obracet výhradně NNO, a to buď s 
právními problémy svých nemajet-
ných (nízkopříjmových) klientů, nebo 
se svými vlastními právními problé-
my.

Požadavky na právní služby mohou 
být různého druhu, například: 

 konzultace případů, kterým se • 
NNO věnují,    

převzetí zastoupení klientů, kte-• 
rým se z kapacitních či jiných důvodů 
NNO nemohou věnovat, 

pomoc organizaci se sepisováním • 
smluv, v otázkách daňových, pracov-
něprávních sporů, autorského práva 
apod.,

zpracovávání rešerší judikatury či • 
komparace právní úpravy.

Podmínkou využívání služeb cent-

ra je uzavření rámcové dohody mezi 
PILA a NNO. Požadavek na zprostřed-
kování právní pomoci nezisková or-
ganizace odesílá ve formě elektro-
nického formuláře dostupného na 
www.probonocentrum.cz.

Pracovníci Pro bono centra prově-
ří, zda konkrétní požadavek spadá do 
oblastí, kterým se centrum věnuje, 
zda je právní povahy a zda obsahuje 
všechny nezbytné informace a splňu-
je podmínky zprostředkovávání pro 
bono právních služeb centrem. Poté 
jej nabídne advokátním kancelářím 
zapojeným do realizace projektu. I po 
předání požadavku konkrétní advo-
kátní kanceláři pracovníci centra sle-
dují vývoj případu a dále spolupracují 
na jeho vyřízení.

Pro bono centrum vzniklo v červnu 
2008. Za dobu své dosavadní exis-
tence obdrželo 42 žádostí, z toho pro 
37 je právní pomoc úspěšně zajiště-
na. Do práce centra je v současnosti 
zapojeno přes 20 advokátních kance-
láří, na vyřízení požadavků se podíle-
lo přes 50 právníků.
Kontakt:  www.probonocentrum.
cz, probono@pilaw.cz

Právní služby pro 
neziskovky
Pro bono centrum je jedním z projektů neziskové 
organizace Public Interest Lawyers Association 
(PILA) namířených ke zvýšení dostupnosti právní 
pomoci v ČR.

Sexualita je obecně stále tabu, 
o sexualitě lidí s jakýmkoli, ale 
zvláště mentálním postižením ne-
mluvě. Přitom jde o téma velmi 
naléhavé, neřešené a v rámci so-
ciálních služeb zanedbané. K ale-
spoň částečnému odstranění ono-
ho tabu a nalezení cesty bezpečné 
a efektivní práce se sexualitou 
v rámci sociálních služeb se budu 
snažit přispět několika články za-
měřenými na klíčové oblasti.

Legitimita sexuálních 
potřeb lidí s postižením

Při své práci se stále setkávám s pří-
stupem některých poskytovatelů sociál-
ních služeb, který upírá lidem s postiže-
ním jejich práva, neklade na jejich bedra 
povinnosti a nerespektuje jejich základ-
ní potřeby, mezi než bezesporu patří 
i uspokojení v oblasti vztahů a sexu. 

Mnoho organizací mluví o tom, že za-
jišťuje svým uživatelům „plnohodnotný“ 
život, což však spočívá pouze v tom, že 
jsou najedeni, v suchu a v teple. O napl-
nění potřeb v sexuální a vztahové oblas-
ti nenajdeme často ani zmínku. Někteří 

pracovníci včetně rodičů dospělých lidí 
s postižením oponují, že diskutovaný člo-
věk je např. na „úrovni čtyřletého dítěte“ 
a sexuální potřeby mu tudíž nenáleží. To 
je samozřejmě velký omyl. Tyto potřeby 
náleží každému bez ohledu na jeho po-
stižení, stejně tak jako práva na jejich na-
plnění. S právem jsou ale vázány i povin-
nosti, vyplývající z dodržování sociálních 
norem a hranic chování. Jediné co se liší, 
jsou jiné, často velmi omezené možnosti 
uspokojení těchto potřeb, které by měly 
sociální služby pomoci rozšířit a zajistit 
klientům onen plnohodnotný život.

Jedná se o respekt, podporu a zmí-
něné rozšiřování možností. Omezová-
ní lidí s postižením v oblasti sexuality 
a vztahů a blokování jejich integrace 
v rámci sociálních norem a společenské-
ho života do současných sociálních slu-
žeb nepatří. Pokud nejsou tyto potřeby 
dlouhodobě uspokojovány, vždy se ča-
sem nějak projeví - agresí, sebepoško-
zováním a samozřejmě stavem obecné 
frustrace.                   Pokračování příště

PETR EISNER DIS.
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI POHODA O.P.S.

WWW.POHODA-HELP.CZ

seriál
Sexualita klientů 
v sociálních službách 

Pro bono lze definovat 
jako právní pomoc po-
skytovanou advokáty, 
za kterou klient neplatí 
a která současně není 

hrazena z žádného státem garantova-
ného systému právní pomoci. Tím se 
liší od forem státem garantované práv-
ní pomoci, jako je např. zastupování ex 
offo v trestním řízení nebo ustanovová-
ní zástupců v občanskoprávním řízení. 
Pro bono advokacie, která má nejdelší 
tradici především v USA a Velké Britá-
nii, se v posledních letech začíná sys-
tematičtěji rozvíjet i v zemích střední 
a východní Evropy. Za situace, kdy vel-
ký počet lidí nedosahuje na státem ga-

rantovanou bezplatnou právní pomoc, 
je pro bono advokacie nesmírně cen-
nou formou, jak právní pomoc nemajet-
ným a potřebným poskytnout.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK 

7. 12. 2009 Ministerstvo životního prostředí, 
odbor péče o krajinu
Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2660
Kontaktní osoba: Ing. Simona Zezulová
Kontakt: simona.zezulova@mzp.cz; 267 122 557
Adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10

15. 12. 2009 Ministerstvo kultury, Odbor médií 
a audiovize
Kinematografie a média pro rok 2010
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2679
Kontaktní osoba: MgA. Olga Raitoralová
Kontakt: olga.raitoralova@mkcr.cz; 257 085 342
Adresa: P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 
Praha 1

15.12.2009 Ministerstvo kultury, odb. památ-
kové péče
Podpora kulturních aktivit občanských sdružení 
působících v památkové péči v roce 2010
http://dbfz.neziskovky.cz/program.aspx?id_
prog=2686
Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Applová
Kontakt: vladimira.applova@mkcr.cz; 257 085 418
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

18.12.2009 Ministerstvo kultury, odbor umění 
a knihoven
Periodika a další literární akce – dotace na rok 
2010
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2678
Kontaktní osoba: Květuše Nováková
Kontakt: kvetuse.novakova@mkcr.cz; 257 085 221, 
233 371 868 (fax)
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

31.12.2009 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
školství mládeže a sportu
Podpora pořádání krajských a vyšších kol postu-
pových soutěží
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2379
Kontaktní osoba: PhDr. Věra Trávníková
Kontakt: travnikova.v@kr-vysocina.cz; 564 602 94, 
564 602 429 (fax)
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

31.12.2009 Regionální rada regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko
Výzva k předkládání projektů v rámci Integrova-
ných plánů rozvoje měst
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2610
Kontakt: info@rr-moravskoslezsko.cz; 552 303 546
Adresa: Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava - Mo-
ravská Ostrava

31.12.2009 Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor školství mládeže a sportu
Podpora sportu a volnočasových aktivit v Pardu-
bickém kraji v roce 2010
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2669
Kontaktní osoba: Lenka Bulisová
Kontakt: lenka.bulisova@pardubickykraj.cz; 
466 026 209
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice

8.1.2010 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
zdravotnictví
Podpora programů protidrogové politiky pardu-
bického kraje
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2668
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Ludvíková
Kontakt: jirina.ludvikova@pardubickykraj.cz; 466 
026 276, 724 496 024 (mobil)
Adresa: oddělení zdravotnictví, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice

8.1.2010 Úřad Regionální rady regionu soudrž-
nosti Střední Morava
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2685
Adresa: Odd. řízení projektů Olomouc, Jeremenkova 
40b, 779 00 Olomouc
Adresa: Odd. řízení projektů Zlín, J. A. Bati 5520, 
760 01 Zlín

průběžná uzávěrka Nadace pro záchranu a obno-
vu Jizerských hor
Studentský grantový program
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=785
Kontakt: jizerky@atlas.cz; 605 701 503 (mobil)

průběžná uzávěrka Nadace Charty 77 – Konto 
BARIÉRY
Sport bez bariér
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2675
Kontakt: eva.flanderkova@bariery.cz; 224 
230 216, 224 214 452
Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka Nadace Divoké husy
Zdvojnásobování výtěžku benefiční akce
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=59
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Balcar
Kontakt: nadace@divokehusy.cz; 222 584 342 
(tel/fax); 603 469 457 (mobil)
Adresa: Domažlická 15, 130 00 Praha 3
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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 Světový pochod: Václavák 
patřil Lennonově písni 
Imagine

Otec na rodičovské 
dovolené
Je možné, aby otec dítěte, který přebírá 
od matky péči o dítě a bude nastupo-
vat na rodičovskou dovolenou (žádosti 
zaměstnavatel vyhověl), vykonával u za-
městnavatele tutéž práci, co doposud? 
Dohodli se, že bude pracovat z domo-
va. Je toto nutno zahrnout do pracovní 
smlouvy? Jakému postihu bychom se 
vystavili, kdybychom toto neučinili?

Odpověď:
Na řešení této situace dává právo něko-
lik možností. Zásadně platí, že rodičov-
skou dovolenou může čerpat jak mat-
ka, tak otec dítěte nebo dokonce oba 
současně. Sama evropská směrnice 
o rodičovské dovolené v preambuli uvá-

dí, že otcové mají být vedeni k tomu, aby 
na sebe brali stejný díl odpovědnosti za 
výchovu dětí jako matky. Takže podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZP), platí, že rodičovská dovolená 
je překážka v práci a překážku v práci 
podle § 206 odst. 2 ZP zaměstnanec 
zaměstnavateli pouze oznamuje, o nic 
nežádá a zaměstnavatel také nemůže 
nic proti tomu dělat. Zákon předvídá 
rodičovskou dovolenou jako překážku 
v práci a umožňuje, aby si kdykoliv od 
porodu do třech let věku dítěte otec 
(matka od skončení mateřské dovolené 
do třech letech věku dítěte) požádali 
o její čerpání v jakémkoliv rozsahu 
(nebo i třeba několikrát během tohoto 
období) a zaměstnavatel jim ji musí 
poskytnout. Pokud ale otec dítěte bude 
na rodičovské dovolené, pak jde o pře-
kážku v práci z jeho zaměstnání, z jeho 
sjednaného druhu práce a on nemůže 
ten samý druh práce vykonávat. To je 
stejné jako při pracovní neschopnosti. 
Překážka v práci znamená, že zaměst-
nanec po určitou dobu nemůže stávající 
práci vykonávat. Druhá záležitost je, že 
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
umožňuje, aby si rodič pečující o dítě 
do věku 4 let a pobírající rodičovský 
příspěvek přivydělal. To je ale pouze 
dobrodiní tohoto zákona, které vede 
k tomu, že dotyčný rodič pečující o dítě 
(lhostejno zdali matka či otec dítěte) 
může po dobu, kdy pečuje o dítě, vyko-

návat další práci a přivydělat si. Zákon 
č. 117/1995 Sb. má totiž jedinou pod-
mínku – že dotyčný rodič zajistí řádnou 
péči o dítě. Zákon pak již nestanoví žád-
né podrobnosti, jestli si dotyčný může 
přivydělat u jiného zaměstnavatele 
nebo dokonce u svého zaměstnavatele. 
V praxi je možné obojí. Platí ale zásad-
ně, že dotyčný rodič nemůže vykonávat 
práci, z které čerpá rodičovskou dovo-
lenou a z které je na překážce v práci. 
To se pojmově vylučuje. Proto se v praxi 
řeší tato situace tak, že zaměstnavatel 
s dotyčným zaměstnancem uzavírá 
buď další pracovní poměr nebo do-
hodu o pracovní činnosti, ale musí jít 
o práci jiného druhu než je práce, z kte-
ré se čerpá překážka v práci. Když by 
zaměstnanec měl i nadále konat stáva-
jící práci, ale pouze doma, pak by nešlo 
o čerpání rodičovské dovolené, tedy 
o překážku v práci, ale pouze o změnu 
místa výkonu práce, o přeložení podle 
§ 43 ZP, které lze zařídit jednoduchou 
dohodou v pracovní smlouvě, resp. 
v dodatku k pracovní smlouvě. Práci 
doma nazýváme teleworking, nebo 
také homeworking a platí pro ni zásady 
uvedené v § 317 ZP. Na pracovněpráv-
ní vztahy zaměstnance, který nepracuje 
na pracovišti zaměstnavatele, ale podle 
dohodnutých podmínek pro něj vyko-
nává sjednanou práci v pracovní době, 
kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje 
tento zákon s tím, že: 

a) se na něj nevztahuje úprava roz-
vržení pracovní doby, prostojů ani pře-
rušení práce způsobené nepříznivými 
povětrnostními vlivy,

b) při jiných důležitých osobních pře-
kážkách v práci mu nepřísluší náhrada 

mzdy nebo platu, nestanoví-li provádě-
cí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) 
nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu 
podle § 192; pro účely poskytování 
náhrady mzdy nebo platu podle § 192 
platí pro tohoto zaměstnance stanove-
né rozvržení pracovní doby do směn, 
které je zaměstnavatel pro tento účel 
povinen určit,

c) mu nepřísluší mzda nebo plat 
nebo náhradní volno za práci přesčas, 
ani náhradní volno nebo náhrada mzdy 
anebo příplatek za práci ve svátek.

Jak je z výše uvedeného patrno, 
zákon vám dává k řešení dané situa-
ce v podstatě dvě možnosti, musíte si 
v dohodě se zaměstnancem zvolit, kte-
rá bude nejvhodnější jak pro zaměst-
nance, tak i pro zaměstnavatele.

JUDR. EVA DANDOVÁ,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ČTK 

partner rubriky

V rámci úterní MÍRparty tak vyvrcholi-
lo několikaměsíční snažení organizáto-
rů české části pochodu složených ze 
spektra neziskový organizací. Delegace 
pochodu pokračovala 
další den ve své cestě 
směrem do Budapešti. 

„Vidět zpívat celé 
Václavské náměstí pro 
mě bylo zážitkem na 
celý život,“  uvedl Ra-
fael de la Rubia, mezi-
národní mluvčí Světo-
vého pochodu za mír 
a nenásilí. Obdobné 
dojmy měly také ostat-
ní členové základní-
ho týmu, pro které je Česká republika 
24. zastávkou na jejich tříměsíční pouti 
světem, která skončí až 2. ledna 2010 
v Argentině. „V každé zemi nám míst-

ní dobrovolníci předvádějí a představují 
kulturu a mentalitu svého národa. Mu-
sím však říct, že na Prahu si budu určitě 
pamatovat. Ať už na dnešní MÍRparty, 

nebo na nedělní přivítání v tradičních 
krojích, které nás čekalo na letišti,“ uve-
dl de la Rubia. 

Během akce na pódiu v horní části 
Václavského náměstí vystoupila řada 
zvučných jmen českého, ale i světo-
vého showbusinessu. Kromě finalistů 
Česko Slovenské SuperStar podpořil 
myšlenku Světového pochodu za mír 
a nenásilí světoznámý sbor Harlem 
Gospel, který je v těchto dnech v Če-
chách na turné. K největšímu karaoke 
Lennonovy písně Imagine se pak přidal 
i Zbyněk Drda, Michal Foret, Klára Ko-
lomazníková či Jan Budař, jenž s Lucií 
Váchovou celý večer moderoval. Poté 
se vydalo shromáždění na průvod ve-
černí Prahou. Vše bylo zakončeno opět 
na Václavském náměstí vypouštěním 
thajských luceren přání za doprovodu 
písničky Světového pochodu Rainbow 
od Jana Vlasáka. Svým zpěvem písnič-
ku podpořil také Harlem Gospel. Kolem 
deváté hodiny završila celovečerní pro-
gram skupina Ekvátor. 

Videospoty a reportáže o Světo-
vém pochodu v ČR si můžete pustit na 
http://www.youtube.com/user/Sveto-
vyPochod.
Zdroj: www.svetovypochod.cz

Kateřina Pojerová
Foto: autorka 

Až na osm tisíc lidí se v úterý 3. listopadu v podvečer 
sešlo na Václavském náměstí v Praze, aby svou účastí 
a především zpěvem podpořili myšlenku Světového 
pochodu za mír a nenásilí, jehož desetičlenná delegace 
byla v prvních listopadových dnech v Praze.

Věnujte dar 
neziskové organizaci.
 Snižte si daňový základ.
 Spočítejte si ideální výši daru. 
 Daňový kalkulátor na

www.neziskovky.cz
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Jaký dárek pro svou organizaci 
byste si přáli rozbalit pod 
vánočním stromečkem?

Kdyby tam na nás čekal balík plný peněz, asi by-
chom nemuseli řešit problémy s financová-

ním projektů pořád dokola z měsíce na měsíc… 
Pomohlo by nám to, ale už bychom nebyli tím 
„neziskovým sektorem“ s jeho krásou i bolestmi.
Začínám si uvědomovat, že hodnota neziskového 
sektoru je právě v lidech, v jejich srdcích, v tom, co 
do své práce, služby dávají ze sebe. A protože spo-
kojený zaměstnanec se rovná spokojený klient, pak 
bych své přání obrátila právě k nim.
Takže vzhledem k tomu, co nás všechny v příštím 
roce čeká, bych chtěla pod stromečkem rozbalit ba-
lík plný odvahy a důvěry dělat nejisté, nezajištěné 
a někdy trochu riskantní kroky. A nad to všem zdraví, 
čilost a radost ze smysluplnosti práce, kterou dělají 
pro dobro jiných.
Bc. Marcela Holeňová, realizační ředitelka, obecně 
prospěšná společnost Dlaň životu, Ostrava

Možná to bude znít banálně, ale více tolerance, 
pokory a lásky mezi lidmi, více úcty k naší neleh-

ké práci, větší pochopení ze strany veřejnosti. Nutno 
podotknout, že rok od roku je situace lepší, ale uplyne 

ještě hodně Vánoc a ještě mnohokrát budeme muset 
rozbalit dárek, než tam najdeme ten, po kterém touží-
me nejvíce – společnost přátelskou pro všechny lidi, 
ale také společnost s pevným a spravedlivým řádem.
Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města 
Dvůr Králové nad Labem

Balíček, ve kterém by byla informace, že naše kli-
entky jsou spokojeny s našimi službami a zaměst-

nankyně i zaměstnanci, že pro naši organizaci rádi 
pracují. Pokojné dny plné světla a dobra přeji.
Mgr. Ing. Eva Vondráková, předsedkyně správního 
výboru, Na počátku, Brno

Pro naši organizaci mám jediné přání - fungování 
stabilní a koncepční podpory pro poskytovatele 

sociálních služeb.
Bc. Zuzana Tůmová, Senior Teplice, o.s.

Pro svou organizaci APPN, o.s. (Agenturu profes-
ního poradenství pro neslyšící) bych si přála dál 

rozvíjející se přístup úřadů, pokračující spolupráci s fir-
mami při zaměstnávání neslyšících a možnost dalšího 
rozšíření on-line tlumočnické služby a podporované-
ho zaměstnávání. Pro své konzultanty a tlumočníky, 
kteří odvádějí odbornou práci na vysoce profesionální 
úrovni, si přeji odpovídající finanční ohodnocení a jis-
totu podpory státu na období několika let.
Marie Horáková, APPN, o.s., Praha

Přestože jako dospělí na Ježíška už nevěříme, kaž-
dého malinko zamrazí, když zazvoní zvoneček. 

Každý z nás si určitě vzpomene na chvíle, kdy jako 
malé dítě netrpělivě čekal, až konečně skončí štědro-
večerní večeře a půjde se podívat, jestli Ježíšek nene-
chal pod stromečkem nějaké dárečky.

Milý Ježíšku,
každý den jsme udělali alespoň jeden dobrý skutek a 
pomohli tam, kde bylo třeba. Celý rok jsme byli pra-
covití a pomáhali všem slaným dětem a jejich rodi-
čům. Myslím tedy, že i letos si zasloužíme splnit ně-
která z našich přání. 

Pro celou naši organizaci si přeji, aby kolem nás 
byli stále tak hodní a obětaví lidé jako dosud. Aby-
chom ve své práci nacházeli takové uspokojení a ra-
dost jako dosud. Abychom měli tolik finančních pro-
středků, které by nám umožnily poskytovat stejné 
nebo i nějaké další služby. Pro všechny naše zaměst-
nance si přeji, abych jejich skvělé výkony mohla 
ohodnotit tak, jak si zaslouží. Určitě by se nám také 
hodilo mít méně starostí s legislativou a úřady.

Největším dárkem by však pro nás všechny bylo, 
pokud by naše organizace vůbec nemusela EXISTO-
VAT. Zkrátka kdyby žádné slané děti nebyly. Tímto 
dárkem bys udělal šťastné miliony dětí a rodičů na 
celém světě. Zkus o tom, prosím, přemýšlet. Vždyť 
všichni si přejeme to samé – být zdraví! 

Jménem celé naší organizace Klubu nemocných 
cystickou fibrózou, o. s., Ti děkujeme, že nám dáváš 
naději, že naše přání vyslyšíš.

Děkuji a 24. prosince se na Tebe budu moc těšit,
Lenka Eislerová, ředitelka Klubu nemocných cystic-
kou fibrózou, o.s., Praha

anketa

knihy
Vztahy mezi 
zřizovatelem 
a příspěvkovou 
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 ustanove-
ním, týkajícím 
se příspěvko-
vých organizací, 
jejich zřizování, 
slučování, ruše-
ní, jejich zřizo-

vacím listinám, a zejména vlastnictví 
majetku a vymezení práv pro nakládá-
ní s tzv. svěřeným majetkem, přijímání 
darů a dědictví a jiným právním úko-
nům, které vyžadují předchozí písem-
ný souhlas zřizovatele. Pozornost je 
věnována také tvorbě a použití fondů. 
Komentář je doplněn praktickými pří-
klady a příklady účtování a zejména 
výkladem teoreticko právních pojmů, 
kterým je pro správnou aplikaci záko-
na třeba správně porozumět. 
Publikace je určena zástupcům zřizova-
telů ÚSC, tj. zaměstnancům obecních 
úřadů, městských úřadů, magistrátů a 
krajských úřadů, kteří se podílejí na za-
jištění vztahů s jimi zřízenými příspěv-
kovými organizacemi, a dále ředitelům, 
ekonomům, hospodářům a účetním 
příspěvkových organizací. Publikace je 
pro svou názornost a zařazené praktic-
ké příklady vhodná i pro studenty střed-

ních a vysokých škol, kteří se v rámci 
studia setkají s problematikou příspěv-
kových organizací.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Na osobu zaměřený přístup 
v práci s lidmi s mentálním 
postižením a s klienty 
vyžadujícími trvalou péči
MARLIS PÖRTNER (NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
Autorka ve své knize předkládá kon-

cept PCA (Per-
son Centered 
Approach) – 
na osobu za-
měřený přístup. 
Tento přístup 
aplikuje pro 
všechny, kteří 
přicházejí do 
kontaktu s lidmi 

v sociálních službách poskytovaných 
klientům s mentálním postižením 
(a seniorům), zejména pro lidi v pří-
mé péči, ale i pro opatrovníky a klí-
čové pracovníky. Jedná se o styl 
každodenní nemanipulativní práce, 
o podporu „zaměřenou na člověka“. 
Knihu ocení lidé pracující v rámci po-
skytovaných sociálních služeb s kli-
enty s mentálním postižením, se se-
niory a s klienty vyžadujícími trvalou 
péči. Publikace je vhodná i jako stu-
dijní text v rámci akreditovaných vý-
cvikových kurzů pro klíčové pracov-
níky v souladu s novým zákonem o 
sociální péči.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-

vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Kompetentní manažer procesu
JAN KOVÁCS (NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR)
Autor pracuje s manažerskými kompe-
tencemi jako souborem znalostí, do-
vedností a osobnostních předpokladů 
požadovaných na manažerské pozici, 

jeho cílem je 
vytvořit základ-
ní model mana-
žerské kompe-
tence pro řízení 
procesů.
Při tvorbě mo-
delu zvolil dvě 
klíčové kompe-
tence: nastavení 

smyčky řízení procesů a provozování 
smyčky řízení procesů.

Výstupem publikace je model ma-
nažerských kompetencí, který umož-
ní přesně a jasně definovat odborné 
a osobnostní požadavky v procesním 
řízení, model může být významným 
podpůrným nástrojem pro optimální 
výběr manažerů, hodnocení schop-
nosti a efektivnosti řídit procesy a zá-
roveň i pro stanovení rozvoje znalostí 
a dovedností zaměřených k odstraně-
ní zjištěné konkrétní nedostatečnosti 
manažera.
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.

Public relations - moderně 
a účinně
2., aktualizované a doplněné 
vydání
VÁCLAV SVOBODA (NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Úspěšná publikace je aktualizována 
a doplněna o nové poznatky z oblasti 
corporate designu a corporate gover-
nance, je rozšířena o nový fenomén 
on-line PR - blogování, více se věnuje 
veletržnímu PR. Výrazně přepracova-
ná a doplněna je tematika spolupráce 
s novináři, novinky najdete k lobbingu 
a word of mouth a řadě dalších témat. 

Nové vydání zo-
hledňuje čes-
ké prostředí a 
obsahuje řadu 
příkladů z pra-
xe. PR mana-
žeři firem a PR 
agentur i neko-
merčních orga-
nizací (např. ne-

mocnic, nadací apod.), tiskoví mluvčí 
a studenti marketingové komunikace 
se v knize dozvědí, jakými aktivitami 
a technikami vytvářet a udržovat po-
zitivní vztahy s veřejností: od corpo-
rate identity jako prostředku dosažení 
žádoucího image organizace přes ko-
munikační management, krizovou ko-
munikaci a práci s médii až po ucele-
né akce, events a sociální sponzoring, 
corporate publishing a PR on-line. Zjis-
tí také, jak účinně řídit PR v nezisko-
vých organizacích, jak měřit účinnost 
PR v praxi či jak fungují PR agentury.
Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.
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ROZ
HO
VOR

Motivace k další práci
Třetí ročník soutěže Žihadlo 2009 přinesl vítězům radost, vzpruhu 
k další práci a jak mnozí uvedli, tak také ničím nezastupitelnou odměnu 
spolupracujícím reklamním agenturám. Komunikace při propagaci 
neziskového sektoru a jeho projektů má zcela odlišná pravidla od 
potřeb byznysu, takže i jim patří ovace za odvedenou práci.

Ocenění ze všech kategorií nám sdě-
lili nejen své pocity po té, co obdrželi 
ostrou sošku od zlínského sochaře Ji-
řího Pašky, ale zároveň je z jejich slov 
patrné, jak nezastupitelnou roli má 
neziskový sektor ve společnosti a jak 
důležité je vzbudit zájem veřejnosti 
o všechny jeho služby a aktivity.

Vítězem kategorií tištěná a televizní re-
klama se stala obecně prospěšná spo-
lečnost Člověk v tísni s kampaní Jeden 
svět 2009, kterou pro ni připravila re-
klamní agentura COMTECH Group, 
s.r.o., na televizní spolupracovala ještě 
firma Boogie Films, s.r.o.

„Bylo to pro nás veliké překvapení. 
Nemysleli jsme si, že bychom mohli vy-
hrát,“ říká Marek Vozka, produkční fil-
mového festivalu Jeden svět. „Zúčast-
nili jsme se soutěže již vloni a neuspěli 

jsme. Když jsme letos sledovali relativně 
hodně kampaní v neziskovém prostředí, 
nevěřili jsme, že bychom měli právě 
nyní šanci.“ 

Letošní filmový festival měl 
podtitul Festival pro první 
dospělou polistopadovou 
generaci a v tištěném i televizním 
spotu se kromě nemluvňat objevil 
bývalý prezident Václav Havel. Jak 

se vám podařilo navázat s ním 
spolupráci?
Člověk v tísni s ním spolupracuje již 
dlouhodobě a on od samého začátku 
zaštiťuje náš festival. Při přípravě kam-
paně jsme plánovali jeho účast na natá-
čení, ale kvůli nemoci k ní nemohlo do-
jít. A tak vznikla montáž - dvojník zahrál 
tělo, hlava byla použita z  filmu Občan 
Havel a po uzdravení stihl pan Havel re-
klamu namluvit.

Myslíte si, že tak jak se 
mění náplň prezentovaných 
dokumentárních filmů, změnila 
se za posledních 20 let i reklama 
a marketing, a především přístup 
k nim?
Posun je enormní. Jednak se nabíze-
jí nové technologie, nová média, a je 
mnohem dostupnější technika. V 90. le-
tech stála filmová kamera 100 tisíc, teď 

15 tisíc korun. Změni-
lo se i myšlení a doku-
menty natáčí spousta 
opravdu dobrých mla-
dých lidí. V marketin-
gu a reklamě se již 
ničím nelišíme od zá-
padních zemí.

Jakou prioritu by 
si měla neziskovka 
stanovit, aby se 
zviditelnila?
Důležitý je dobře pro-
myšlený koncept.

Jak probíhala 
vaše spolupráce 
s reklamními 
agenturami?
Jde o provázání dvou 
neslučitelných světů. 
Na jedné straně stojí 
ti, kteří „dělají dobro“, 
a na straně druhé ti, 
kteří vytvářejí peníze 
a na neziskový sektor 
se dívají jako na něco, 
co nerespektuje eko-

nomická pravidla. Klient ze ziskové sfé-
ry chce většinou pomocí reklamy zvýšit 
svůj zisk, agentura mu ukáže 3 – 4 kon-
cepty kampaně připravené podle pravi-
del byznysu a on si jistě vybere. My ne-
oslovujeme za účelem navýšení zisku, 
spíše šíříme myšlenku, tudíž něco, co 
není jednoduše kvantifikovatelné, což 
je pro ně zvláštní. Aby byla spolupráce 
výhodná, musí být oba partneři velmi 
tolerantní. 

Budete v ní pokračovat i v kampani 

na festival v roce 2010?
S agenturou COMTECH Group spolu-
pracujeme čtvrtý rok, začínáme rozu-
mět jim a oni už rozumějí nám. Zrovna 
večer před vyhlášením výsledků Žihadla 
jsme měli čtyřhodinovou schůzku a od-
cházeli jsme úplně vyčerpaní. Najednou 
jsme dostali cenu, která nám dodala 
novou energii. Děku-
jeme Neziskovkám.cz 
za pořádání Žihadla. 
Cena nám pomohla si 
společně uvědomit, že 
naše spolupráce dává 
smysl a pro agenturu 
je to navíc satisfakce 
a odměna za spolu-
práci s námi.

Vítězem kategorie in-
ternetový projekt se 
stalo Sdružení Linka 
bezpečí s kampaní 
Richard má problém, 
kterou pro sdružení 
připravila reklamní 
agentura DDB.

„Vítězství v této 
kategorii v soutěži Ži-
hadlo je pro nás pří-
jemné a velmi si jej 
vážíme také proto, že 
se v této soutěži pra-
videlně »utkávají« ne-
ziskové organizace 
z celé České repub-
liky. A konkurence je opravdu veliká, 
proto toto vítězství vnímám nejen jako 
ocenění projektu, ale i vzájemné spolu-
práce všech, kteří se na něm podíleli – 
společnost DDB, KLUCIvespolek i naše 
kolegyně z PR,“ říká Bc. Lucie Pešková, 
ředitelka sdružení.

Nedávno Českou televizí vysílaný 
benefiční koncert na pomoc Lince 
bezpečí ukázal mimo jiné nadšení 
Richarda Krajča a skupiny Kryštof 
ze spolupráce s vámi. Jak dlouho 
již trvá?
Spolupráce s naším patronem Richar-
dem Krajčem má mnoholetou tradici. 
Již v roce 2006 se stal patronem naší 
tradiční internetové aukce Děti dětem 
a posléze se stal tváří dalších našich 
kampaní. Ve spolupráci s DDB byly vy-
tvořeny vizuály, na nichž byl pan Krajčo 
ztvárněn v několika nezvyklých živoních 
situacích. 

Mít tak aktivního patrona, to je 
terno, že?
Určitě ano a my si této spolupráce vel-

mi ceníme. Naším druhým patronem je 
Pavel Šporcl, který s námi spolupracuje 
rovněž řadu let. 

Připravujete nějakou další 
spolupráci?
Prostoru pro vzájemnou spolupráci je 
mnoho. Vedle společných aktivit na be-

nefičních koncertech, jejichž tradici by-
chom rádi vytvořili, chceme společně 
připravovat i kampaně rozhlasové, inter-
netové či vizuální.

Internetové stránky s názvem 
www.richardmaproblem.cz 
přinášejí podrobné informace jak 
dětem, tak rodičům. Kdo je jejich 
autorem?
Tyto stránky vznikly ve spolupráci s re-
klamní agenturou DDB a animace zajis-
tili KLUCIvespolek, kteří pro nás natá-
čeli mimo jiné propagační film o Lince 
bezpečí. 

Máte přehled o návštěvnosti strá-
nek? Ozývají se rodiče na Rodičov-
skou linku?
Stránky www.richardmaproblem.cz 
jsou zcela nový projekt a oficiálně byly 
spuštěny letos v listopadu. Rádi by-
chom, aby se staly novým komunikač-
ním kanálem mezi námi a našimi klienty 
a pevně věřím, že návštěvníky zaujmou. 
Již nyní na ně máme pozitivní ohlasy. 

MAREK VOZKA PŘEVZAL OCENĚNÍ ZA ORGANIZACI

ČLOVEK V TÍSNI

LUCIE PEŠKOVÁ ZE SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
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Rodičovská linka je velmi vytíženou 
službou a pro velký zájem bychom její 
služby v budoucnu rádi rozšířili.

Jak probíhala spolupráce 
s reklamní agenturou DDB? Jeví 
se jako velmi kreativní...
Spolupráce s agenturou DDB je dlou-
holetá, profesionální a velmi příjemná. 
Znají naše potřeby i činnost Sdružení 
Linka bezpečí. Naše služby ctí anony-
mitu klienta, nemáme možnost je pro-
pagovat přes konkrétní tváře či příběhy, 
což není jednoduchý úkol, přesto se ho 
DDB vždy velmi dobře zhostilo. Svědčí o 
tom také naše DMS kampaň s názvem 
Příběhy, kterým je potřeba naslouchat. 
Byla mezi třemi nominovanými v oblas-
ti tištěné reklamy. Vystihuje problémy 
dětí, které řeší naši konzultanti na Lince 
bezpečí.

Máte už nápad, čím upoutat 
pozornost všech potřebných dětí 
a rodičů k vaší lince pro příští rok?
Ve spolupráci s našimi partnery, pat-
rony a agenturami připravujeme řadu 
novinek v oblasti eventů i publikací, ve-
řejnost oslovíme novými vizuály. Rádi 
bychom komunikovali směrem k odbor-
né i laické veřejnosti nejen naši stěžej-
ní službu Linku bezpečí, její E-mailovou 
poradnu a Chat, ale i další telefonické 
služby, které Sdružení Linka bezpečí 
provozuje. Těmi jsou Linka Vzkaz domů 
a Rodičovská linka.

Vítězem kategorie rozhlasový spot se 
stal Nadační fond Českého rozhlasu 
s kampaní Kavárna Potmě 2009 „Ran-
de naslepo“, kterou pro něj připravila re-
klamní agentura McCann-Erickson.

„Z ocenění máme vel-
kou radost, v tříleté his-
torii Žihadla je to vlast-
ně vůbec poprvé, kdy 
NF ČRo vyhrál jednu 
z kategorií,“ říká Šárka 
Jurásková, zástupkyně 
ředitelky pověřená ří-
zením NF ČRo.

Námět na vytvoření 
této velmi výstižné 
a zároveň vtipné 
reklamy vzešel od 
pracovníků fondu, 
nebo si scénář 
připravila reklamní 
agentura podle 
vašeho požadavku?
Námět vzešel z krea-
tivního oddělení agen-
tury McCann-Erickson, 
musím ale dodat, že 
ho pak ještě upravil re-
žisér Viktor Tauš, takže 
na výsledné podobě 
spotu má i on velký 
podíl.

Jak se vám s agenturou McCann-
Erickson spolupracovalo?
Spolupráce byla skvělá, nejen co se týče 
rozhlasového spotu, ale i celé kampaně 
s motivem „Rande naslepo“, kterou pro 

nás agentura připravila.

Budete ve spolupráci pokračovat i 
v budoucnu?
Jednalo se o jednorázovou spolupráci 
v rámci kampaně na Kavárnu POTMĚ, 
ale nevylučuji, že se k ní někdy v bu-
doucnu třeba ještě vrátíme. Světluška 
totiž nemá stálou reklamní agenturu, ale 
již několik let spolupracuje se skvělým 
externím grafikem Dominikem Herrem, 
který je autorem mnoha našich kampa-
ní, takže v této spolupráci bychom rádi 
pokračovali i nadále.

Jaký výsledek přinesla tato 
reklamní kampaň – co do četnosti 
návštěv kavárny i co do zvýšení 
povědomí vidoucí veřejnosti 
o tom, jaký je život „ve tmě“?
Letošní návštěvnost Kavárny POTMĚ 
byla, na pouhých sedm dní po které byla 
v červnu otevřená, rekordní. Celkem jí 
navštívilo 1664 návštěvníků, kteří si při-
šli na vlastní kůži alespoň na chvíli „osa-
hat“, co znamená obejít se bez jednoho 
z nejdůležitějších smyslů – zraku, a svojí 
návštěvou přispěli do sbírky Světluška 
částkou 239 999 korun. Cílem tohoto 
projektu je formou vlastního prožitku 
přiblížit co nejširší veřejnosti problema-
tiku nevidomých. A to, že se nám to le-
tos v takové míře povedlo, určitě hodně 
ovlivnila naše kampaň.  

Nadační fond známý především 
pod názvem Světluška proslul 
díky patronce Anetě Langerové. 
Myslíte si, že je pro neziskovou 
organizaci důležité mít možnost 
spolupracovat s mediálně známou 
osobností?
Světluška je dlouhodobým projektem 

NF ČRo a Aneta je její patronkou již pět 
let. I když Světluška fungovala i před tím, 
hodně se s příchodem Anety změnilo. 
V prvním roce spolupráce jsme uspořá-

dali náš první společný 
benefiční koncert, kte-
rý se od té doby koná 
každoročně. Aneta se 
také aktivně účastní 
i dalších našich projek-
tů, jako je Kavárna PO-
TMĚ či sbírkový „Den, 
kdy svítí Světlušky“. Za 
tu dobu už se z Anety 
a Světlušky stal tako-
vý tandem, ve kterém 
bychom samozřejmě 
rádi pokračovali i v bu-
doucnu. Proto si mys-
líme, že je určitě pro 
každou neziskovou or-
ganizaci dobré, když 
se může spojit s něja-
kou známou osobností 
a může její jméno a po-
pularitu využít k pomo-
ci potřebným.  

Jaké další 
projekty Světluška 
připravuje?
Od podzimu jsou v prodeji nástěnné ka-
lendáře pro Světlušku na rok 2010, je-
jichž koupí lidé mohou přispět na sbír-
ku Světluška. A v příštím roce nás opět 
čekají Kavárna POTMĚ, sbírkový den a 
samozřejmě mnoho dalších menších 
projektů a akcí. Také oslavíme deset let 
fungování Nadačního fondu Českého 
rozhlasu, takže to bude jistě i čas bilan-
cování a ohlédnutí se zpět.

Zvláštní cenu Neziskovek.cz a týdení-
ku Strategie udělili organizátoři soutě-
že Žihadlo roku obecně prospěšné spo-
lečnosti Rozmarýna a agentuře EURO 
RSCG Prague za kampaň Kam zmizel 
Palacký?, která plakátem propagovala 
otevření Café Rozmar, kde jsou zaměst-
náváni mladí dospělí, kteří opouštějí 
dětské domovy.

„Jsme moc rádi, že jsme cenu získa-
li. Znamená pro nás motivaci do další 
práce a hlavně ocenění práce agentu-
ry, se kterou se skvěle spolupracovalo,“ 
říká Simona Bagarová, DiS., PR a fund-
raising manažerka a spoluzakladatelka 
společnosti.

Někdy stačí jen málo... třeba 
nápad... a dostaví se kýžený 
výsledek. Měla kampaň kýžený 
výsledek?
Myslím, že ano. Zaujala, lidé si ji pamato-
vali a návštěvníky do Café Rozmar nám 
přivedla hned první den po otevření.

Jak se vám spolupracovalo 
s agenturou EURO RSCG Prague?
Naprosto skvěle. Celou práci na kampa-
ni pro nás odvedli zdarma a přesto nám 
věnovali maximum svého času a po-
zornosti. Jsou to velcí profesionálové, 
sympatičtí lidé a spolupráce nás myslím 
oboustranně bavila.

Budete připravovat nějakou další 
propagaci?
Ano, aktuálně připravujeme plány na 
příští rok. Opět s EURO RSCG, respek-

tive s jejich sesterskou firmou Arnold 
Prague, která začala nedávno fungo-
vat a pod kterou nyní celý „náš“ tým 
spadá. 

Co si myslíte, že je pro neziskovou 
organizaci nejdůležitější, aby se 
pro veřejnost zviditelnila?
Odlišit se od ostatních. Rozmarýně se 
vyplácí důraz na dobré PR a také sna-
ha být maximálně profesionální. A nyní 
nám samozřejmě pomáhá i provoz Café 
Rozmar.

Může se jednat i o otázku financí?
Určitě ano, ale není to jediná věc. Roz-
marýna má nyní to štěstí, že má pod-
poru Atelieru 69, který pro nás zdarma 
zpracovává grafiku veškerých materiá-
lů, EURO RSCG s námi také spolupracu-
je bez nároku na honorář a slevy na tisk 
nám poskytuje Studio Element. Takže 
náklady v této oblasti se nám zatím daří 
držet poměrně nízko. 

Připravujete ve vaší kavárně 
v předvánočním čase nějaké 
akce?
Připravujeme náš tradiční dobročinný 
bazar Rozmarné Vánoce. Proběhne 12. 
12. a 13. 12. v Café Rozmar. Dá se na 
něm pořídit spousta originálních dár-
ků, jejichž koupí zároveň podpoříte Roz-
marýnu. Navíc na rozdíl od obchodů, je 
na bazaru příjemná a klidná atmosféra. 
Více info najdete na www.rozmary-
na-ops.cz. 

Vítězům gratulujeme a všem nezisko-
vým organizacím přejeme kvalitní pro-
jekty, dobrý nápad pro jejich propagaci 
a vstřícné spolupracovníky v reklamních 
agenturách.

Těšíme se za rok na setkání při vyhlá-
šení výsledků soutěže Žihadlo 2010.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV NEZISKOVEK.CZ 

SIMONA BAGAROVÁ Z ROZMARÝNY A RADKA 
GOMBOŠOVÁ Z AGENTURY EURO RSCG

ŠÁRKA JURÁSKOVÁ S ŽIHADLEM PRO NF ČRO
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Představte se!
Jedním z bonusů členů klubu je možnost prezentovat pořádanou akci 
v našem informačním servisu a na stránkách zpravodaje. 
Informace zasílejte poštou na adresu Neziskovky.cz, o.p.s., Malé náměstí 12, 
110 00 Praha 1 (dopis označte heslem KLUB) nebo e-mailem na adresu: 
pavlatova@neziskovky.cz. Vybrané projekty zveřejníme v kalendáři akcí.

I v letošním roce měli členové Klubu 
Neziskovek.cz možnost čerpat slevy na 
vzdělávání, inzerci a konzultace, účast-
nit se klubových setkání se specialisty 
na fundraising a marketing a také využí-
vat slevy na produkty partnerů klubu.

Právě jim patří naše poděkování za 

podporu a skvělou spolupráci v roce 
2009. Přejeme všem hodně úspěchů 
a těšíme se na další společné aktivity 
v roce 2010.

V roce 2009 byly partnerem Klubu 
Neziskovky.cz tyto společnosti:

Vážení předplatitelé Grantového kalen-
dáře, blíží se konec roku a rádi bychom 
vás seznámili se změnami, které se tý-
kají předplatného Grantového kalendá-
ře. Předplatné na rok 2010 jsme byli 
nuceni mírně zvýšit na 650,- Kč (včet-
ně DPH).

Na druhou stranu se nám podařilo 
pro rok 2010 zachovat současnou cenu 
členství v Klubu Neziskovek.cz. 

Zvažte tedy prosím, jaká služba je 
pro vás a vaši organizaci v této chvíli 
výhodnější. Pokud byste z Neziskovek.cz
odebírali jen Grantový kalendář bez 
dalších služeb, pak je rozumné objednat 
si pouze rozesílku Grantového kalendáře. 
V případě, že se v Neziskovkách.cz vy 
nebo jiný pracovník či dobrovolník z vaší 

organizace školí, odebírá konzultace 
nebo třeba nakupuje literaturu, vyplatí 
se vám uhradit členství v Klubu 
Neziskovek.cz, jehož součástí rozesílka 
Grantového kalendáře už je.

Cena členství v klubu pro rok 2010 • 
činí 1650,- Kč (včetně DPH). 

Členství vám zároveň přináší možnost • 
uplatnit významné slevy (nově až 20 
%) na otevřené kurzy, ale i mnoho dal-
ších slev jak přímo v Neziskovkách.cz, 
tak i u našich smluvních partnerů. 

Aktuální nabídku naleznete na 
www.neziskovky.cz. Věříme, že si 
z ní vyberete.

Přejeme vám úspěšný konec roku.
Vaše Neziskovky.cz

Poděkování partnerům Klubu 
Neziskovek.cz

Dopis - Grantový kalendář

V polovině listopadu Neziskovky.cz 
vyjely do terénu a navštívily jednoho 
z našich nových partnerů Klubu Nezis-
kovek.cz – penzion Berona v Berouně. 
Během dvou dnů jsme si tak mohli „na 
vlastní kůži“ ověřit všechny služby při-
chystané i pro vás.

Ohromnou výhodu představuje malá 
vzdálenost a jednoduchá dostupnost 
penzionu od hlavního města, což je ide-
ální pro krátkodobé pracovní pobyty. 
Penzion, který leží v centru města neda-
leko nádraží, disponuje 18 lůžky a nabí-

zí dvoje oddělené pro-
story - velký apartmán 
v podkroví a menší míst-
nost sloužící jako jídelna. 
Takže jej lze využít také 
pro školení nebo work-
shopy, zrovna tak jako 
pro víkendové pobyty 
menších skupin třeba 
v rámci teambuildingo-
vých aktivit či eventů. 
Beroun totiž nabízí nej-

různější kulturní a také sportovní vyžití.
„Výhodou ubytování v rodinném pen-

zionu je osobní přístup majitelů a perso-
nálu, kteří jsou schopni vytvořit úžasně 
příjemnou atmosféru, vyjít vstříc poža-
davkům hostů, poskytnout jim klidné 
zázemí pro pracovní jednání a průběž-
ně jim dopřávat skvělé občerstvení,
tak jako se dostalo nám během našeho 
pobytu,“ dodává Roman Anděl, provoz-
ní ředitel Neziskovek.cz.

(EP)

Mobilní Neziskovky.cz

Neziskovky.cz 
pro vás v roce 
2010
Vážení kolegové,
dovolte nám, abychom vás informovali 
o novinkách a změnách, které plánuje-
me na příští rok.

Do roku 2009 jsme vstoupili se zá-
sadní úpravou našeho časopisu. Ukon-
čili jsme jeho tištěnou verzi a nabídli 

vám elektronický 
zpravodaj. Po necelém roce fungování 
měsíčníku Svět neziskovek můžeme 
směle říci, že to byl krok správným 
směrem. Svědčí o tom nejen stálí 
odběratelé, ale i neustále se rozšiřu-
jící počet nových odběratelů, kteří se 
registrují na adrese: http://office.
neziskovky.cz/newsletter/. Zpra-
vodaj v této formě je tak k dispozici 
všem zájemcům. Bezplatně se k jeho 
odběru může každý zaregistrovat 
a každému jej rádi budeme zasílat.

V současnosti připravujeme novou 
grafickou a obsahovou podobu našich 
webových stránek s cílem oživit náš 
portál www.neziskovky.cz, zlepšit 
orientaci na něm a zjednodušit cestu 
k hledaným informacím.

Nabídka Klubu Neziskovky.cz na 
rok 2010
Klub Neziskovky.cz je určen pro všech-
ny neziskové organizace bez ohledu na 
region či obor, ve kterém působí. 

Jeho členové po celý rok 2009 vyu-
žívali 15% slevu nejen u našich otevře-
ných kurzů, ale také u rozšířené nabíd-

ky konzultací z oblasti práva, účetnictví 
a daní. Výši této slevy nabízíme i pro 
rok 2010.

Do roku 2010 vstupujeme 
s novinkou, se zvýšením slevy:
V případě, že si objednáte balíček tří 
a více kurzů a jako balíček jej uhradíte, 
sleva pro Vás se zvýší na 20 %. Tato na-
bídka platí pro jednodenní a dvouden-
ní otevřené kurzy.

V průběhu roku jsme pokračova-
li s rozšiřováním 
nabídky výhod 
a slev od partne-
rů Klubu Nezis-
kovek.cz a tento 
trend se chystá-
me zachovat i na-
dále. Každý měsíc 
Vám představíme 
nového partnera 
a tím i nové be-
nefity.

Zároveň bu-
deme pokračo-

vat v setkávání se zajímavými lid-
mi a osobnostmi, specialisty na 
fundraising a marketing neziskových 
organizací. Chceme se přednost-
ně věnovat formám fundraisingu, 
které přináší peníze z jiných zdrojů 
než veřejných (ministerstev, krajů 
a obcí). Rádi bychom vám pomohli 
v nacházení cest k posílení vícezdrojo-
vého financování a dlouhodobé udrži-
telnosti vaší organizace.

Chceme, aby naše nabídka přispěla 
k vaší spokojenosti se službami Nezis-
kovek.cz. Víme, že mnoho z vás pro-
chází velmi těžkým obdobím, rozumí-
me vám a již teď pracujeme na tom, 
abychom i v příštím roce nabídli užiteč-
né služby, které by vám pomohly nepří-
znivou situaci překlenout. 

Držíme všem palce a přejeme vám 
hodně pracovního elánu a také štěstí. 
Těšíme se, že se s vámi budeme mít 
možnost osobně setkat během někte-
rých našich akcí v průběhu příštího 
roku.

MAREK ŠEDIVÝ A ROMAN ANDĚL

NEZISKOVKY.CZ

Členství v Klubu Neziskovky.cz 
na rok 2010
Objednejte si členství v klubu pro rok 2010 
a získejte následující výhody:

předplatné Grantového kalendáře
15% - 20% slevu na vzdělávání 
u Neziskovek.cz a množství slev u našich 
partnerů
Více info na www.neziskovky.cz 1650 Kč
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Ceny za reklamní 
kampaně byly rozdány

Třetího ročníku soutěže o nejlepší so-
ciální reklamu se se svými kampaně-
mi zúčastnilo 17 organizací. Porota 
složená ze zástupců neziskového sek-
toru, médií, reklamních a PR agentur 
i firem, které neziskový sektor dlouho-
době podporují, hodnotila vedle krea-
tivního zpracování kampaní také účel-
nost zvolené komunikační strategie 
a vliv na vybrané cílové skupiny. Dobré 
zacílení, správně zvolené komunikační 
prostředky a odpovídající vyhodnoce-
ní kampaně mělo v hodnocení poroty 
váhu 50 procent.

Hlavní cenu za nejlepší tištěnou a te-
levizní reklamu získal stejný soutěžící, a 
to obecně prospěšná společnost Člo-
věk v tísni za propagaci filmového fes-
tivalu Jeden svět. Za nejlepší veřejně 
prospěšnou internetovou reklamu zvo-
lila odborná porota kampaň s názvem 
Richard má problém od Sdružení Linka 
bezpečí. V kategorii rozhlasový spot se 
na prvním místě umístila kampaň Ran-
de naslepo Nadačního fondu Českého 
rozhlasu. Zvláštní cenu Neziskovek.cz 
a týdeníku Strategie udělili organizátoři 
obecně prospěšné společnosti Rozma-
rýna za plakát propagující kavárnu Roz-
mar, v níž jsou zaměstnáváni mladí do-
spělí opouštějící dětské domovy.

„Oproti minulým dvěma ročníkům 
jsme letos zaznamenali mírný pokles 
přihlášených kampaní, což je pravdě-
podobně dáno celkovou ekonomickou 
recesí, která se promítá i do hospoda-
ření neziskových organizací,“ komen-
toval proces hodnocení Marek Šedivý, 

ředitel pořádající orga-
nizace Neziskovky.cz. 
„Kvalita jednotlivých 
příspěvků, které po-
rotci v rámci soutěže 
hodnotili, však zůsta-
la zachována a roz-
hodování poroty bylo 
stejně obtížné jako 
loni. Byť porotci čas-
to ohodnotili pozitivně 
i kampaně menších 
neziskových organiza-

cí, na stupně nejvyš-
ší nakonec dosáhly 
větší neziskové orga-

nizace, které své kampaně realizují ve 
spolupráci se zavedenými reklamními 
agenturami.“ 

„Věříme, že udělená ocenění jsou 
potřebnou motivací a novou energií do 

další práce neziskových organizací,“ po-
znamenala Pavlína Folovská, manažer-
ka společenské odpovědnosti ČSOB. 
„Je to odměna za práci pro celý kreativ-
ní tým, jehož členové ji často vedle své 
práce dělají bez nároku na honorář. Rok 
od roku se objevují v kampaních nové 
nápady a myšlenky. Již dnes se těšíme 
na další ročník.“

„Součástí dlouhodobé firemní stra-
tegie společnosti SYNOT TIP je pod-
pora neziskového sektoru,“ řekla Ka-
teřina Luisa Paděra – Daňhelová, 
generální ředitelka holdingu SYNOT 
a předsedkyně představenstva společ-
nosti SYNOT TIP. „V tomto ohledu se 
nezaměřujeme pouze na jednu kon-
krétní oblast, ale pomáháme desítkám 
veřejně prospěšných projektů v nejrůz-
nějších odvětvích. Základní pilíře naší fi-
lantropie pak tvoří podpora kultury, dětí 
a regionu. Je proto přirozené, že se spo-
lečnost SYNOT TIP stala patronem sou-
těže, ve které se hodnotí právě veřejně 
prospěšné kampaně realizované nezis-

kovými organizacemi. Této spolupráce 
si vážíme a oceňujeme, že právě tyto 
projekty pomohou dalšímu rozvoji ne-
ziskového sektoru v České republice.“ 

Stejné podmínky jako letos budou 
mít soutěžící i ve čtvrtém ročníku, který 
se už nyní začíná připravovat. Všechny 
neziskové organizace se mohou začít 
soustředit na přípravu dalších reklam-
ních kampaní, k čemuž jim přejeme 
mnoho úspěchů.

A pevně věříme, že se v příštím 
roce určitě přihlásí do soutěže Žihadlo 
2010!

KATEŘINA JURIGOVÁ, EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV NEZISKOVEK.CZ 

Hlavními mediálními partnery sou-
těže Žihadlo 2008 jsou týdeník Stra-
tegie a Marketing magazine. Tradič-
ním partnerem Žihadla je ČSOB. Dále 
soutěž podpořily společnosti Sodexo, 
Grada Publishing a Oriflame. Zvláštní 
poděkování patří patronovi pořadate-
le společnosti SYNOT TIP.

Třetí ročník soutěže Žihadlo 2009 má své vítěze. 
Vyhlášeni byli na slavnostním večeru v ČSOB 
v Praze 5 – Radlicích, v nejekologičtější budově 
střední Evropy. Oceněným se za jejich práci 
nedostalo pouze potlesku, ale i pořádného 
virblu. Prostor banky totiž během večera ovládlo 
bubnování pod vedením Original Rhythm Team, 
který všem předvedl, jak vypadá korporátní 
bubnování. Svým zpěvem již tradičně program 
obohatilo duo Two Voices ve složení Edita Adlerová 
a Jana Rychterová.

 ŽIHADLO 2009 
celkové výsledky

Kategorie: tištěná reklama
Vítěz:
ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s.
kampaň: Jeden svět 2009
reklamní agentura: COMTECH 
GROUP s. r. o.

Další nominace:
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
kampaň: Kavárna Potmě 2009 "Rande 
naslepo"
reklamní agentura: McCann-Erickson

SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
kampaň: Dárcovská SMS
reklamní agentura: DDB

Kategorie: internetový projekt
Vítěz:
SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
kampaň: Richard má problém
reklamní agentura: DDB

Další nominace:
MÁME OTEVŘENO O.S.
kampaň: Podzimní kafemletí
reklamní agentura: Young & Rubican 
s.r.o., Vojtěch Jágl

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
kampaň: Bambiriáda 2009
agentura: Ing. Aleš Prstek - SELA

Kategorie: rozhlasový spot
Vítěz:
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
kampaň: Kavárna Potmě 2009 
"Rande naslepo"
reklamní agentura: McCann-Erickson

Další nominace:
SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
kampaň: SMÍCH
reklamní agentura: DDB

SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
kampaň: PRINCIPÁL
reklamní agentura: DDB

Kategorie: televizní spot
Vítěz:
ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s.
kampaň: Jeden svět 2009
reklamní agentura: COMTECH 
GROUP s. r. o./ BOOGIEFILMS

Další nominace:
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
kampaň: Kavárna Potmě 2009 
"Rande naslepo"
reklamní agentura: McCann-Erickson

NÁRODNÍ MUZEUM
kampaň: Mnichovská dohoda
reklamní agentura: EURO RSCG, a.s.

Cena Neziskovek.cz 
a týdeníku Strategie:
ROZMARÝNA o.p.s.
kampaň: Kam zmizel Palacký?
reklamní agentura: EURO RSCG 4D

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DOPROVÁZEL ZVUK BUBNŮ POD VEDENÍM ORIGINAL 
RHYTHM TEAM                                                                       

ZA SPRÁVNÍ RADU NEZISKOVEK.CZ PŘEDALA OCENĚNÍ SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ DANA BÉROVÁ                                                                     
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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁ : KLUB NEZISKOVKY.CZ 
 
leden – prosinec 2010 
 
ÚDAJE O P EDPLATITELI (vypl te prosím všechny údaje) 

 
Název organizace:  
 
Právní forma:  
 
Ulice:  
 
PS :  

 
Obec: 

 
E-mail:  

 
I :  

 
DI :  

 
Telefon:  

 
Fax:  

 
íslo ú tu plátce:  

 
Jméno kontaktní osoby:  

 

OBJEDNÁVÁM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 

Ozna ení dodávky Jednotková cena Variabilní 
symbol 

lenství v Klubu Neziskovky.cz 
Balí ek výhod pro leny Klubu, jehož sou ástí je pravidelná 
rozesílka Grantového kalendá e, erpání slev na kurzy a 
konzultace, na inzerci na www.neziskovky.cz a také na 
produkty partner  Klubu - viz p iložený leták. 

1 650 K  
1 386,55 K  + 19 % DPH 120 

Platbu prosím zašlete na ú et íslo 204207265/0300, SOB a.s., variabilní symbol 120. 

 

Na základ  objednávky a provedené platby vám vystavíme fakturu.  
Doklad o zaplacení p iložte k této objednávce a zašlete je prosím na adresu  
Neziskovky.cz, Malé nám stí 12, 110 00 Praha 1 nebo faxujte na íslo 224 239 875. 

Více informací získáte na: www.neziskovky.cz, e-mailu: neziskovky@neziskovky.cz nebo na tel.: 224 239 876. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Neziskovky.cz, o.p.s., zapsaná do rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl O., vložka 121, dne 22. 4. 1999, I : 25 75 68 00 

Neziskovky.cz, o.p.s., Malé nám stí 12, Praha 1, 110 00,  
tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875, www.neziskovky.cz 
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Uzávěrka zpravodaje 
vždy 20. dne v měsíci

Vychází 1. středu v měsíci

1. ročník, 2009
číslo 9/2009, prosinec

Zpravodaj Svět neziskovek (ani žádná 
jeho část) nesmí být reprodukován 
a zveřejňován bez písemného souhlasu 
vydavatele a uvedení zdroje. Komerční 
využití Světa neziskovek je vyloučeno.
Copyright © 2009 Neziskovky.cz, o. p. s.

Svět neziskovek je rozesílán automaticky 
členům Klubu Neziskovky.cz, předplatitelům 
Grantového kalendáře a zaregistrovaným 
odběratelům. 
Noví odběratelé se mohou k jeho odebírání 
zaregistrovat na webové adrese:
http://office.neziskovky.cz/newsletter
Na stejné adrese lze odběr zpravodaje 
i zrušit.

Nevyžádané příspěvky nevracíme.

Články otištěné ve zpravodaji nemusejí 
vyjadřovat oficiální stanovisko redakce 
a vydavatele.

Redakce si vyhrazuje právo upravovat 
příspěvky.

Neziskovky.cz, o. p. s. využívají 
zpravodajství z databáze ČTK, jejichž obsah 
je chráněn autorským zákonem. Přepis, 
šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu 
či jeho částí veřejností, a to jakýmkoliv 
způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK 
výslovně zakázáno.

1/1
190× 272  mm
6500 Kč

1/2
190 × 134 mm na šířku
93 × 272 mm na výšku
4500 Kč

1/3
190 × 88   mm
3000 Kč

1/4
93 × 134 mm
2200 Kč

1/6
93 × 88 mm 
1500 Kč

1/1 1/2 1/3 1/4 1/6

Ceník 
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

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.

Návrh novely zákona vládě předložil 
a v parlamentu odůvodnil ministr pro 
lidská práva Michael Kocáb. Jeho ná-
vrh, který vláda schválila, reaguje na 
deset let vývoje nadací a nadačních 
fondů i na dopad krize na sektor.

Nadacím a nadačním fondům umožní 
provádět bez překážek vlastní veřejně 
prospěšné aktivity, sníží administrativní 
náročnost provozu dárcovských subjek-
tů a zvýší efektivitu jejich fungování.

Nová ustanovení pomohou nadacím 
a nadačním fondům překlenout hos-
podářskou krizi, která v jejich případě 
většinou znamená významný pokles vý-
nosů nadačního jmění a výrazný úbytek 
velkých soukromých i veřejných finanč-
ních zdrojů vhodných k přerozdělování 
formou nadačních příspěvků. 

Vládní předloha nově upravuje mož-
nost realizace vlastních programů nada-
ce a nadačních fondů, možnost přemě-
ny nadačního fondu na nadaci, snazší 
způsob zrušení nadačního fondu roz-
hodnutím správní rady, pokud majetek 
nadačního fondu nepostačuje k naplňo-
vání jeho účelu, také jeho transformaci 
do podoby nadace, pokud získá majetek 
vyšší než 1 mil. Kč (§ 7, odst. 5).

Celý článek si přečtete na http://
neziskovky.cz/cz/fakta/zpravodajstvi/
celorepublikove-akce/4206.html.
Zdroj: Vláda ČR (http://www.vlada.cz/)

Existenci a povinnost mít datové schrán-
ky přinesl nový zákon o informačním 
systému veřejné správy, který upravuje 
elektronické úkony a autorizované kon-
verze dokumentů (zákon č. 300/2008 
Sb.). Důležitým prvkem zákona je uznání 
elektronických dokumentů jako rovno-
cenných s papírovými a zajištění jejich 
bezpečnosti.

Datové schránky jsou zjednodušeně 
řečeno e-mailové schránky registrované 

u Ministerstva vnitra, které slouží k doru-
čování a přijímání dokumentů mezi or-
ganizací a orgány veřejné moci. Jejich 
cílem je rychlejší, spolehlivější a levněj-
ší poskytování služeb veřejné správy ve-
řejnosti. Květnová novela zákona navíc 
od 1. 1. 2010 umožní komunikaci mezi 
právnickými osobami navzájem.

Povinnost mít zřízenou datovou 
schránku se vztahuje mj. na právnické 
osoby zapsané v obchodním rejstříku. 
Nadace a nadační fondy a obecně pro-
spěšné společnosti nejsou ale zapsá-
ny v obchodním rejstříku přímo, nýbrž 
v podrejstřících N (nadace a nadační 
fondy) a O (OPS), tudíž datovou schrán-
ku mít nemusí. Na časté dotazy proto 
oznamujeme, že zřízení datových schrá-
nek pro neziskové organizace není po-
vinné.

ZDROJ: DATOVESCHRANKY.INFO

Datové schránky

Při slavnostním večeru na pražském 
Žofíně byly 10. listopadu rozdány ceny 
Fóra dárců pro společensky odpovědné 
firmy. Letošní 6. ročník ocenil firmy jak 
za výši finančních obnosů, které na ve-
řejně prospěšné aktivity věnují, tak za 
jejich strategii a vlastní CSR projekty.

„Tento rok jsme připravili řadu novi-
nek,“ upozorňuje Pavlína Kalousová, 
výkonná ředitelka Fóra dárců. „Rozhod-
li jsme se totiž reagovat na aktuální si-
tuaci, kdy v souvislosti s finanční krizí 
důvěra ve firmy a jejich dobročinné ak-
tivity značně poklesla. Chtěli jsme totiž 
podpořit a ocenit ty, které se společen-
ské odpovědnosti věnují skutečně sys-
tematicky. Evropským leaderem v ob-
lasti CSR je Velká Británie, proto jsme 
se spojili s naším britským partnerem, 
organizací Business in the Community, 
která v tomto oboru působí již 30 let. Ve 
spolupráci s nimi jsme vytvořili unikátní 
metodiku vyhodnocování společensky 
odpovědných projektů, která umožňuje 
firemní projekty komplexně hodnotit, a 

Ceny TOP 
Filantrop 2009

to včetně kvality procesů jejich realiza-
ce. Věříme, že i díky tomu tato soutěž 
pomůže zvyšovat prestiž společenské 
odpovědnosti firem u nás.“

Další novinkou bylo zařazení ceny 
Osobnost roku – cena společnosti O2, 
určené jednotlivci, který se významným 
způsobem zasloužil o rozvoj a propa-
gaci společenské odpovědnosti firem, 
osobní angažovanosti v neziskovém 
sektoru nebo filantropii v České repub-
lice.

Ocenění:
 Firma pracující ve prospěch • 
komunity
Vodafone Czech Republic a.s.
 Za Partnerství se zákazníky• 
SPAR Česká obchodní 
společnost s.r.o.
Za Partnerství se zaměstnanci• 
Česká spořitelna, a.s.
 Za Rozvoj partnerství ve prospěch ko-• 
munity
 První chodská stavební společnost, • 
spol. s r.o.
Za Nejvíce poskytnutých prostředků• 
Skupina ČEZ
Skokan roku – speciální ocenění• 
OKD, a.s.
Za věnování největší části zisku• 
KPMG Česká republika, s.r.o

Osobnost roku – cenu společnosti O2 
získali Ladislav Čerych a Martin Kovář. 

Klára Šplíchalová, Fórum dárců

Novela zákona o nadacích
a nadačních fondech


