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Uzávěrka přihlášek již 27. října 2010
Neváhejte, máte posledních pár dní 
k zaslání přihlášky do soutěže Žihadlo 
roku 2010, která se koná již čtvrtým 
rokem a je udělována za nejlepší veřej-
ně prospěšnou reklamní kampaň.

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

a poputují neziskovým organizacím 
jako jejich zadavatelům.

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

Bližší podmínky účasti v soutěži lze na-
jít na www.neziskovky.cz.

2010Žihadlo roku 2010

Jsem rozdvojená osobnost
S poslankyní Lenkou Kohoutovou jsme se setkaly přesně 
před rokem v prostorách Bezbariérového pracoviště toleran-
ce, které před lety založila, a povídaly jsme si o její práci v Na-
dačním fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Nyní proti sobě sedíme v  kanceláři Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.

„Za velmi důležité považuji projednání vládního návrhu zá-
kona o veřejné prospěšnosti,“ říká Lenka Kohoutová. „Nezis-
kový sektor je velmi rozsáhlý a řeší širokou škálu problémů. 
A to od těch s tématem »za kopec zelenější« až po lidsko-
právní problematiku globálního rázu. Pravidla pro všechny 
se proto musí sloučit v jeden zákon. Považuji tento zákon 
za velmi důležitý. Domnívám se, že napomůže k odstraně-
ní zrna od plev. Nyní bude ustavena pracovní skupina, která 
bude zákon připomínkovat a která bude u jeho zrodu. A to je 
dobře! Na diskuzi o veřejné pro-
spěšnosti máme nyní dva roky.“ 

Neziskovky.cz a Asociace veřejně 
prospěšných organizací
pořádají ve dnech 23. – 24. listopadu 2010
v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Mezinárodní odbornou konferenci
na téma
Správní lidé na palubu!
Vedení a řízení v praxi neziskových organizací.
Záštitu nad konferencí převzal ministr Karel Schwarzenberg.

Konference je určena lídrům, ředitelům, manažerům a vedoucím 
pracovníkům z neziskových organizací.

Více na str. 12      

AVPO zahájila svou činnost
Dne 1. října 2010 zahájila svou čin-
nost Asociace veřejně prospěšných 
organizací, do které se můžete zare-
gistrovat na www.avpo.cz.

S tím souvisí i změny, které se do-
tknou Klubu Neziskovek.cz. Fungovat 
bude do konce roku 2010 a ještě stále 
se do něj můžete přihlásit na poslední 
čtvrtletí za zvýhodněnou cenu. Výho-
dy, jež dosud poskytoval svým členům 
, bude poskytovat od 1. ledna 2011 
pouze AVPO. Důvodem je snaha pod-
porovat neziskové organizace, které vy-
stupují profesionálně a především trans-
parentně.

Od 1. října 2010 dochází také k navý-
šení cen za jednodenní otevřené kurzy 
a dvoudenních otevřených kurzů.
                        Podrobnosti na str. 10

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

měsíc říjen se rozběhl a my Vám při-
nášíme další vydání Světa neziskovek. 
Od nynějška již v tandemu Neziskovek.
cz společně s Asociací veřejně prospěš-
ných organizací. A tak se na střídač-
ku budete na tomto místě setkávat se 
mnou a Romanem Andělem, ředitelem 
Neziskovek.cz.

V říjnu nás opět čekají volby, tento-
krát na krajské a senátní úrovni. Uvidí-
me, kolik lidí z neziskové sféry zahnízdí 
v regionální politice nebo v senátu.Naší 

redaktorce se povedlo 
zastihnout současnou 
„čerstvou“ poslankyni 
a zároveň předsedky-
ni Nadační fondu pro 
podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním po-
stižením Lenku Kohou-

tovou. Jaké změny v životě ji čekaly po 
nástupu do poslanecké sněmovny?

Podzim je a bude bohatý na konfe-
rence – o třech z nich se zmiňujeme 
v tomto zpravodaji. Již na začátku září 
proběhla konference o přípravě zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti. Další 
dvě významné konference nás čekají 
v listopadu – jedna v Bratislavě, zaměře-
ná na fundraising a druhá v Praze, jejíž 
náplní bude vedení a řízení v praxi ne-
ziskových organizací. Obecně jsou pro-
storem pro sdílení zkušenosti, výměnu 
názorů, setkání se s kolegy a s lidmi, se 
kterými jsme se dlouho neviděli. Osobně 
mám velmi rád, když mě na konferen-
ci samy od sebe začnou napadat nové 
myšlenky, jak něco v organizaci zlepšit, 
zdokonalit, posunout… Najděte si čas…

A když se Vám nebude chtít na kon-
ferenci, můžete zajet třeba na Brněnské 
výstaviště na výstavu Medical Fair. 
V rámci ní tam 21. 10. proběhne semi-
nář, který pro neziskové organizace při-
pravila ve spolupráci s Neziskovkami.cz 
společnost Siemens se svým projektem 
Siemens Fond pomoci.

Vzhledem k tomu, že se zde s Vámi 
potkám až v prosinci a v televizi jsem již 
zahlédl upoutávku na Vánoce – budu 
„IN“ a popřeji Vám co nejméně stresu 
v době předvánočních příprav.

MAREK ŠEDIVÝ

PREZIDENT 
ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
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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?
Vaše příspěvky rádi 

zveřejníme! Text nám 
zašlete vždy do 20. dne 

v měsíci -
 poštou na adresu 

Neziskovky.cz, o.p.s., 
Malé náměstí 12, 110 00 
Praha 1 (dopis označte 

heslem OZNÁMENÍ) 
nebo e-mailem na adresu: 
pavlatova@neziskovky.cz.

Druhý ročník 
cen Gypsy Spirit
V pondělí 20. září 2010 
v 10.00 hod. byl v tis-

kovém sále Úřadu vlády zahájen druhý 
ročník cen Gypsy Spirit, který probíhá 
v rámci vládní Kampaně proti rasismu 
2010. Ceny vyhlašuje Sekce pro lidská 
práva Úřadu vlády ČR.

Cílem projektu je vybudovat tra-
dici prestižního oceňování práce pro 
integraci Romů a ukázat veřejnosti 
příklady dobré praxe soužití romských 
komunit s „majoritou“. Ceny se udělu-
jí firmě, obci, nevládní organizaci nebo 
jednotlivci a nominovat může jednot-
livec i organizace od 20. září 2010 
do 20. října 2010. Více informa-
cí a nominační formuláře najdete na 
www.gypsyspirit.eu/cz/ a faceboo-
ku – skupina Gypsy Spirit.

ING. MARTIN VYŠÍN, ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU 
RADY VLÁDY PRO NNO

Social Innovation Camp 
přichází do ČR
Nový projekt Social Innovation Camp 
Praha 2010 propojuje lidi, nápady 
a digitální nástroje pro sociální inova-
ce prostřednictvím internetu a/nebo 
mobilních bezdrátových aplikací. Myš-
lenku Social Innovation Campu při-
nesla britská stejnojmenná organizace 
(www.sicamp.org). Hlavními otáz-
kami, kterými se zabývá, jsou Jak vyu-
žít nástrojů, které nám nabízí internet 
a mobilní aplikace pro praktickou věc? 
a Jak mohou tyto nástroje pomoci řešit 
sociální problémy dnešní společnosti?

„Sociální inovace jsou na rozdíl od 
technických v České republice opomí-
jeným tématem,“ řekla k projektu ře-
ditelka Respekt institutu Šárka Hastr-
manová. „Social Innovation Camp je 
prvním pokusem propojit talent, tvůrčí 
potenciál a chuť pro změnu k vytvoření 
efektivnějších forem a nástrojů k řeše-
ní současných společenských problé-
mů. Věříme, že naše společnost je ote-
vřená sociálním inovacím a že pražské 
kempování bude úspěšným impulsem 
ke změně.“

První fází projektu je Bazar nápadů, 
do kterého odborníci na sociální pro-
blémy i další široká veřejnost posílají 
své nápady na sociální inovace a nástin 
jejich řešení (prostřednictvím formulá-
ře na www.sicamp.cz). Poté budou ve 
druhé polovině října odbornou porotou 
vybrány 3 nejlepší nápady na sociální 
inovaci. Současně se můžou hlásit od-
borníci různých profesí (designéři, pro-
gramátoři, marketéři, sociální a komu-
nitní pracovníci, studenti…) jako zájemci 
o účast na kempu.

Během samotného Social Innovati-
on Campu ve dnech 12. - 14. listopadu 
2010 se v pražském centru HUB setká 
30 účastníků - kempařů, kteří budou 
ve 3 týmech vybrané nápady 48 hodin 
zpracovávat do podoby životaschop-
ných a udržitelných projektů. Na kon-
ci víkendu po veřejné prezentaci bude 
vybrán vítězný projekt, který získá do 

začátku finanční podporu 25 000 Kč! 
Jeden nebo více (podle zájmu členů da-
ného týmu) z těchto projektů by poté 
měl být za podpory Respekt institutu a 
dalších partnerů projektu převeden do 
praxe.

PETRA VEJDĚLKOVÁ SEDLÁČKOVÁ, 
RESPEKT INSTITUT, O.P.S.

Týden sociálních služeb ČR
V týdnu od 4. do 10. října 2010 
probíhá v celé České republice pod 
heslem KVALITA – DOSTUPNOST – 
DŮSTOJNOST druhý ročník Týdne 
sociálních služeb ČR pořádaný Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR 
a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí.

V České republice působí více než 
2000 poskytovatelů sociálních služeb 
s více než 5000 registrovaných služeb 
a desetitisíci zaměstnanci naplňujících 
potřeby statisíců uživatelů z řad seniorů, 
osob se zdravotním postižením či osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Cí-
lem jejich společného úsilí je stálé 
zvyšování kvality a dostupnosti sociál-
ních služeb, služeb podporujících lid-
skou důstojnost, práva a soběstačnost 

uživatelů. Týden sociálních služeb ČR 
umožní poskytovatelům jejich nároč-
nou, ale finančně nepříliš vysoce ohod-
nocenou práci představit široké veřej-
nosti.

Týden sociálních služeb ČR nabí-
zí širokou škálu celostátních i regio-
nálních aktivit a společnost Sodexo 
a APSS ČR zároveň odstartují již 2. roč-
ník finanční sbírky Pomoc seniorům 
(www.pomoc-seniorum.cz). 
Více informací najdete na 
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz, 
www.apsscr.cz a www.stastne-stari.cz.

ZDENĚK KAŠPÁREK, 
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE

Výhody pro záchranáře
Společnost Telefónica O2 se rozhod-
la podpořit členy záchranných sborů, 
kteří se účastnili vyprošťovacích a po-
mocných prací v oblastech postižených 
srpnovými povodněmi. Mohou tak, stej-
ně jako lidé zasažení následky živelné 
pohromy, využít speciální programy 
a služby.

„Velmi si vážíme práce všech záchra-
nářů, kteří se podíleli na pomoci po-
stiženým srpnovými povodněmi a od-
straňování následných škod,“ uvedl Jiří 
Šuchman, ředitel pro vnější vztahy spo-
lečnosti Telefónica O2 a člen správní 
rady Nadace O2. „Často pracovali s nej-

větším nasazením téměř 24 hodin den-
ně, současně pro komunikaci v době, 
kdy byly přetížené oficiální komunikační 
kanály, využívali i vlastní mobilní telefo-
ny. Rozhodli jsme se proto vyjádřit jim 
uznání a dík formou kompenzací v po-
době řady výhod.“ 

MICHAELA STAŇKOVÁ, 
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.

Vybubnuj pětistovku
Člověk v tísni ukazuje, jak může kamera 
v mobilním telefonu přispět na stavbu 
školy v Etiopii. Stačí, když se zapojíte do 

akce Vybubnuj pětistovku, nahrajte na 
You Tube svoji bubenickou kreaci a po-
šlete link. Nejzdařilejší videa ocení Vy-
soká škola ekonomie a managementu 
pěti sty korunami, které podpoří sbírku 
Postavme školu v Africe. Jako první svůj 
kreativní přístup k bubnování předvedli 
herci Jiří Lábus, Pavel Liška nebo Tomáš 
Hanák. Více informací naleznete na 
stránkách www.skolavafrice.cz. 

ZDROJ: ČLOVĚK V TÍSNI

FOTO: IVA ZÍMOVÁ, ČLOVĚK V TÍSNI

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://www.gypsyspirit.eu/cz/
http://www.sicamp.org
http://www.sicamp.cz
http://www.pomoc-seniorum.cz
http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz
http://www.apsscr.cz
http://www.stastne-stari.cz
http://www.skolavafrice.cz
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na říjen - listopad 2010
11. 10. 2010 Delegování bez
nařizování a obav – Mgr. Zuzana 
Richterová
Cílem tréninkového workshopu je osvo-
jit si styly delegování a umění rozpo-
znat, který kdy použít. Nepodceňujte 
důležitost způsobu, jakým jsou úkoly 
zadávány a jak zvolený způsob zapůso-
bí na pracovníky. Můžete se zdokonalit 
v podávání zpětné vazby a budování od-
povědnosti. Bližší informace: http://ne-
ziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4424.html

19. – 20. 10. 2010 Příprava 
projektů a psaní žádostí o grant, 
včetně SF EU – Mgr. Jan Horký
Seminář vám pomůže získat základní 
informace a dovednosti pro sestavo-
vání a přípravu projektů financovaných 
ze strukturálních fondů EU. Výklad 
bude kombinován s interakcí, disku-
sí, příklady z praxe a řešením modelo-
vých příkladů. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/3992.html

21. -22. 10. 2010 Komunikace 
jako nástroj porozumění - Blanka 
Junová – (NOVINKA)
Rozpoznejte své silné i slabé stánky 
v komunikaci a vyhněte se tak formula-
cím vedoucím k nedorozumění či kon-
fliktům. Víte, jak vyjádřit odmítnutí i kri-
tiku bez negativních důsledků? Seminář 
je veden formou zážitkové pedagogiky, 
vlastní aktivita a procvičování technik 
převažuje nad teorií. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-
kurzy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4334.html

25. 10. 2010 Zpravodaj a tisková 
zpráva – Mgr. Miriam Vránová
Na semináři se dozvíte, jak využít pí-
semné komunikace s veřejností a jak 
pěstovat vztah s dárcem. Víte, jak na-
psat tiskovou zprávu, aby zaujala? Ja-
kým způsobem s ní dále naložit? Jak vy-
dávat pravidelný zpravodaj (newsletter) 
a co vše je zapotřebí vědět před tím, než 
jej navrhnete? Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4442.html

26. 10. 2010 Základy a praktické 
nástroje PR - David Petr
Poznejte základy a nástroje PR. Víte, jak 
komunikovat se stakeholders (zájmo-
vými skupinami) organizace? Je nut-
né si uvědomit, že s každou skupinou 
je zapotřebí komunikovat jinak a vy se 
můžete naučit jak, včetně komunikace 
s médii. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4403.html

27. 10. 2010 Tvorba a řízení 
rozpočtu u projektů včetně 
rozpočtů projektů SF EU – 
MgA. Irena Swiecicki

Můžete poznat různé druhy rozpočtů 
požadovaných v rámci žádostí o gran-
ty, rozpočty požadované SF EU, vyjas-
nit si způsoby řízení projektu podle plá-
novaného finančního rozpočtu a řízení 
rozpočtových odchylek. Výstupem se-
mináře bude vytvoření modelového 
rozpočtu, který vám bude zaslán na 
e-mailovou adresu jako vzor. Bližší in-
formace: http://neziskovky.cz/cz/vzdela-
vani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsech-
ny-kurzy/4404.html

1. 11. 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 (například techniky kogni-
tivně-behaviorální terapie, systemické-
ho dotazování, apod.). Kurz je akredi-
tován MPSV. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4342.html

4. 11. 2010 Rozvojové projekty 
v zahraničí – BcA. Jan Mrkvička
Lektor vám na semináři zprostředkuje 
zkušenosti s formulací, řízením a plá-
nováním rozvojových projektů, které 
získal během osmileté praxe. Dozvíte 
se o rozvojové pomoci, rozvojových cí-
lech tisíciletí, participativních přístu-
pech, naučíte se analyzovat problémy, 
cíle a strategii. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4407.html

5. 11. 2010 Finanční řízení neziskové 
organizace – Mgr. Petr Vrzáček
Finance v NNO musíte řídit lépe než 
kterákoliv jiná, na tvorbu zisku zaměře-
ná organizace. Je nutné znát optimální 
podobu nastavení finančního systému 
a získat přehled o hlavních fázích finanč-
ního řízení. Můžete si i vyměnit stávají-
cí zkušenosti o úskalích finančního ří-
zení NO v ČR. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kur-
zy/temata-kurzu/vsechny-kurzy/4344.html

8. – 9. 11. 2010 Základy asertivní 
komunikace – Blanka Junová
Víte, jak čelit manipulaci? Jak se bránit 
agresivnímu chování a podnítit k čin-
nosti pasivní jedince? Naučte se rozpo-
znat, kdy dělám to, co skutečně chci, 
a co jen z toho důvodu, že podlehnu tla-
ku okolí. Naučte se říkat „ne“. Zároveň 
se dozvíte, jak vhodně reagovat na kriti-
ku a jak prosadit své požadavky s ohle-
dem na druhé. Bližší informace: http://
neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4345.html 

Benefiční koncert Armády spásy
Kdy: 9. 10. 2010 v 19.00
Kde: Velký sál Lucerny
Pořadatel: Armáda spásy v ČR
V programu vystoupí bez nároku na ho-
norář Ilona Csáková, Martin Pošta, pěvec-
ký sbor Boni Pueri a zazní i jejich premi-
érová píseň, kterou pro AS složil Robert 
Jíša a Petr Strnad. Výtěžek poputuje na 
aktivity pro matky s dětmi v tísni. Více na: 
www.koncert.armadaspasy.cz.

Přes Bludný kámen IV.
Kdy: 15. - 17. 10. 2010
Kde: EVC Švýcárna, Josefovské údolí u 
Adamova, Moravský kras
Pořadatel: ZČ HB Modrý kámen, EVC 
Švýcárna (CHKO Moravský kras)
Za trochu lehké pomocné práce při 
rekonstrukci Švýcárny budete od-
vděčení prima partou mladých lidí, 
podzimním tvoření, touláním se po 
okolí, ekohrami nebo večerním oh-
něm… a informacemi o historii Švý-
cárny a Josefovského údolí. Více na: 
www.modrykamen.brontosaurus.cz.

Duchovní obnova s P. Janem 
Rybářem SJ pro seniory 
a animátory seniorů
Kdy: 18. - 21. 10. 2010
Kde: Marianum, Janské Lázně
Pořadatel: Biskupství královéhradecké - 
Diecézní centrum pro seniory
Cena 1590,- Kč zahrnuje ubytová-
ní ve dvoulůžkovém pokoji a plnou 
penzi, cena 1990,- Kč pak ubytová-

ní v jednolůžkovém pokoji a plnou 
penzi. Informace a přihlášky na tel.: 
495 063 661 mob.: 737 215 328,
e-mail: dcs@diecezehk.cz. Více na: 
www.dcshk.cz 

„Klasika“ nebo „balet“?
Kdy: 26. 10. 2010 od 19.30
Kde: Obecní dům, Praha 1
Pořadatel: Máme otevřeno?, o.s.
Na společenském večeru účinkují vokál-
ní duo Two voices a baletní skupina Ras-
putin. Výtěžek půjde na podporu Tran-
zitního programu, který pomáhá lidem 
s mentálním postižením najít uplatnění 
na trhu práce a nabízí podporu zaměst-
navatelů při naplňování povinnosti za-
městnávat lidi s postižením. Více infor-
mací na: www.mameotevreno.cz

V. celostátní setkání animátorů 
seniorů
Kdy: 5. - 6. 11. 2010
Kde: Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké - 
Diecézní centrum pro seniory
Setkání pro lidi různých věkových ka-
tegorií z celé ČR, kteří se aktivně po-
dílejí na chodu křesťanských spole-
čenství seniorů, a ty, kteří se chtějí 
aktivně zapojit. Uzávěrka přihlášek 
a plateb: 20. 10. 2010. Více informací na: 
www.animatori.cz.

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

Cena Nadace ERSTE za přínos 

sociální integraci 2011

Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci má za cíl zviditelnit 
a odměnit organizace, jež přispívají ke společenské integraci 
znevýhodněných lidí.  

Cena je jednou za dva roky udělována kreativním sociálně-
integračním projektům, které přinesly viditelnou změnu do života 
příjemců pomoci. Je otevřena zájemcům z veřejného  
i neziskového sektoru, soukromým iniciativám, náboženským 
společenstvím a médiím

Přihlaste svůj projekt právě teď

Do projektu Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011 se 
můžete přihlásit  
do 30. listopadu 2010.

Kdo se může přihlásit? 

Organizace, které se snaží o pokrok v oblasti sociální integrace a 
o zlepšení rovných příležitostí pro všechny. Organizace, jež přišly 
s inovativní službou, přístupem nebo produktem jako odpovědí na 
určitý problém v oblasti sociální integrace. Nominovány mohou být 
projekty už proběhlé nebo právě probíhající.

Co můžete získat?

Mezi 30 vítězných projektů a organizací bude rozděleno celkem 
610 000 eur. Cena pro vítězný projekt je 40 000 eur. Organizace, 
jejichž projekty uspějí v prvním kole, se stanou členy skupiny Social 
Integration Network a iniciativy ACCESS, která propaguje neziskové 
aktivity v prostředí podnikatelského sektoru. Navíc jim budou 
poskytnuty PR služby a další podpora, která napomůže jejich uznání v 
regionu a rozvoji a financování jejich aktivit.

Více informací na  
www.integrationaward.org.

Nebo u koordinátora ceny v ČR Štěpána Moravce
E-mail: stepan.moravec@socialintegration.org
Tel: 777 787 921
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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

14. 10. 2010 Česko-polské fórum
Výběrové řízení na projekty pro rok 2011
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, volný čas, 
regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2903
Kontakt: Jan_Tomasek@mzv.cz; 
(+48) 225 251 850

15. 10. 2010 Úřad vlády ČR - Vládní výbor pro 
zdravotně postižené občany
Mobilita pro všechny
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2874
Adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 
118 01 Praha 1 – Malá Strana

15. 10. 2010 Státní fond životního prostředí ČR
OP životní prostředí, Omezování průmyslového 
znečištění a snižování environmentálních rizik
Oblast podpory: životní prostředí
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2890
Kontakt: dotazy@sfzp.cz; 267 994 300; 
267 310 308 (fax)
Adresa: Olbrachtova 2006/1, 140 00 Praha 4

18. 10. 2010 Informační kancelář Evropského 
parlamentu
Granty Evropského parlamentu na rok 2011
Oblast podpory: vzdělávání, volný čas, regionální/
komunitní rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2882
Kontakt: eppraha@europarl.europa.eu; 
255 708 208
Adresa: Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

22. 10. 2010 Ministerstvo kultury, odbor regio-
nální a národnostní kultury
Výběrové dotační řízení na projekty v programu 
na podporu kulturních aktivyt příslušníků ná-
rodnostních menšin žijících v České republice 
v roce 2011
Oblast podpory: kultura, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2913
Kontakt: vaclav.appl@mkcr.cz; 257 085 265
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

30. 10. 2010 Nadace Vodafone
V pohybu 2010
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociální/
zdravotní/humanitární, vzdělávání, volný čas, rozvoj 
neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2808
Kontakt: Michaela.Slipcenkova-ext@vodafone.com; 
776 971 677
Adresa: Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

31. 10. 2010 Nadace sportující mládeže

Podpora mimořádných sportovních talentů- 

TALENT

Oblast podpory: volný čas, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2757
Kontakt: info@nsm.cz; 377 236 696 (tel/fax)
Adresa: Štruncovy sady 3, 301 12 Plzeň

31. 10. 2010 Nadace Open Society Fund Praha

Nadační fond Hyundai - Otevřené grantové kolo

Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání, regio-
nální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sektoru
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2319
Kontakt: eliska.decka@osf.cz
Adresa: Seifertova 47, 130 00 Praha 3

1. 11. 2010 Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Grantové kolo Ekologická výchova a vzdělávání

Oblast podpory: životní prostředí, vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2270
Kontakt: kancelar@konabo.cz; 382 272 978
Adresa: Zámecká 42, 398 11 Protivín

průběžná uzávěrka

Open Society Institute

Program romské kultury

Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2793
Kontakt: esoos@osi.hu; 361 327 3100 - linka 2478
Adresa: Oktober 6. ut. 12, H-1051 Budapest, 
Maďarsko

průběžná uzávěrka

Nadace pro rozvoj vzdělání

Za vzděláním do zahraničí

Oblast podpory: vzdělávání
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2581
Kontakt: nadace@anezska10.cz; 221 892 111
Adresa: Anežská 10, 110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor soci-

álních služeb a sociálního začleňování

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.1 Podpora 

sociální integrace a sociálních služeb

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2560
Kontakt: svatava.skantova@mpsv.cz; 
221 923 920
Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Žijeme ve světě, kde informace rozho-
dují a je jich obrovský přetlak. Denně na 
nás útočí ze všech stran, a tak jsme si 
zvykli drtivou většinu z nich nevnímat. 
Jak to tedy udělat, abychom o věcech, 
místech a příbězích, které považujeme 
za důležité, dokázali efektivně povědět 
druhým? Metoda interpretace místního 
dědictví nabízí odpověď založenou na 
třech klíčových pojmech – provokovat, 
vytvářet vztah a odhalovat. Co si pod 
tím máte představit?

Slovo provokace nemá příliš dob-
rý zvuk. Při jeho vyslovení si zpravidla 
vzpomeneme na nějakou schválnost. 
Provokace nás ale nikdy nenechá v kli-
du – a přesně o to jde. Pokud chcete, 
aby si vás někdo všiml, musíte na sebe 
upozornit. Musíte vyprovokovat zvěda-
vost, zájem, otázky. Pokud si nezískáte 
pozornost, můžete říkat co chcete a ni-
kdo vás neuslyší. Ne proto, že by vaše 
sdělení nebylo zajímavé, ale proto, že 
jste na něj lidi dostatečně neupozornili 
a oni je přehlédli.

Vaše sdělení je klíčové. Interpretace 
není pouhé sdělování jmen a letopočtů. 
Fakta jsou pro interpretaci jen výcho-
zí surovinou, se kterou dále pracujete. 
Musíte najít takový úhel pohledu, který 
promlouvá ke každodennímu životu ná-
vštěvníků. Který promlouvá k jejich srd-
cím. Jména a letopočty to neumí.

A vzpomínáte si na ten báječný po-
cit, když pochopíte něco, co vám dlou-
ho vrtalo hlavou? Ano, odhalení souvis-
lostí, pochopení, máme všichni rádi. 
Nabídněte je svým návštěvníkům a zís-
káte si je.

A jak to provokování, hledání vzta-
hu a odhalování může vypadat v praxi? 
Když se na telčském náměstí postavíte 
k parčíku na jeho horním konci, uvidíte 
na zemi kamennou desku. Je na ní silu-
eta rozkročeného muže v klobouku se 
štětcem v ruce a nápis: „František Mo-
řic Nágl 28. 05. 1889 Kostelní Myslová 
28. 10. 1944 Osvětim Auschwitz“. Kdo 
to byl? Proč je deska zrovna tady? Tyto 

a další otázky přivedou nejednoho ná-
vštěvníka Telče do místního informač-
ního centra, kde se dozví o židovském 
malíři, který pocházel z nedaleké ves-
ničky. Mnozí se pak vydají do Kostelní 
Myslové, kde si z informací na panelu 
na návsi a vzpomínek pamětníků na pa-
nelech naučné stezky poskládají jeho 
příběh. Proč to dělají a proč nakonec 
sedí na Náglově vyhlídce a přemýšlejí? 
Protože v příběhu malíře a jeho rodiny 
mohou najít styčné body se svým živo-
tem. Přemýšlejí o tom, jestli by si jako 
budoucí sedláci na rodičích dokázali 
vyvzdorovat studium na umělecké ško-
le, jestli by si s sebou na krajně nejis-
tou cestu kamsi do neznáma vzali spíše 
o svetr a salám víc, nebo místo v kufru 
obětovali barvám, papírům a štětcům. 
Jestli by tváří v tvář mizérii života v Te-
rezíně dokázali tvořit. A jestli by měli 
dost víry a naděje na to, aby více než 
dvě stovky svých obrazů zazdili a ukryli 
tak pro budoucí nálezce.

Cestou také pochopí, že obraz na 
kamenné desce pochází z poslední do-
chované fotografie, která malíře zachy-
cuje právě na tomto místě těsně před 
jeho zatčením. Domů si odváží zážitek, 
nové poznání i řadu otázek. Možná si 
koupí i knihu nebo soubor pohlednic 
s reprodukcemi Náglových obrazů.

Pokud byste chtěli vzbudit zájem ve-
řejnosti o složité téma holocaustu, pak 
byste mohli být spokojeni, protože vaše 
interpretace příběhu židovského malíře 
dosáhla svého cíle. Správně provokova-
la otázky, nacházela vztah mezi jeho pří-
během a životem dnešních návštěvníků 
a odhalovala skryté významy věcí. 

LADISLAV PTÁČEK, LEKTOR NEZISKOVEK.CZ

FOTO: LADISLAV PTÁČEK

Ing. Ladislav Ptá-
ček – absolvent 
Vysoké školy 
zemědělské. Od 
roku 2002 se 
věnuje interpre-
taci místního 
dědictví jako 
konzultant 
a lektor. Od poloviny 90. let pra-
cuje jako turistický průvodce, 
cykloprůvodce a redaktor se za-
měřením na cestovní ruch, vytvá-
ří tiskoviny a webové prezentace 
turistických regionů.

Interpretace místního dědictví 
aneb Provokujte, hledejte 
a odkrývejte!
Zachránili jste chátrající kapličku, udělali muzeum v bývalé škole, 
vytvořili naučnou stezku o židovském malíři nebo už léta udržujete 
louku se vzácnými orchidejemi? A zdá se vám, že o vaše dílo veřejnost 
nejeví takový zájem, jaký by si zasluhovalo? Možná by vám pomohla 
jeho lepší interpretace. 

Interpretace 
místního dědictví
Efektivní způsob jak 
přiblížit místní dědic-
tví, například památky, 

přírodní krásy a zajímavosti, lidové tra-

dice, příběhy a historické události, ná-
vštěvníkům. Je založen na principech 
formulovaných F. Tildenem v polovině 
20. století. K hlavním patří: provokovat, 
vytvářet vztah, odhalovat. Do České re-
publiky byla metoda přinesena Nada-

cí Partnerství v roce 2002. 
Podrobnosti o ní se mů-
žete dozvědět na kurzech 
věnovaných interpretaci, 
přehled realizovaných pro-
jektů najdete též na webu 
www.csop.cz/komet.

ILUSTRAČNÍ FOTO (NÁGLOVA 
VYHLÍDKA): LADISLAV PTÁČEK

mailto:pavlatova@neziskovky.cz
mailto:pavlatova@neziskovky.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:Jan_Tomasek@mzv.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:dotazy@sfzp.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:eppraha@europarl.europa.eu
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:vaclav.appl@mkcr.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:Michaela.Slipcenkova-ext@vodafone.com
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:info@nsm.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:eliska.decka@osf.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:kancelar@konabo.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:esoos@osi.hu
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:nadace@anezska10.cz
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
mailto:svatava.skantova@mpsv.cz
http://www.csop.cz/komet


5SVĚT NEZISKOVEK 10 / 2010

po
radna

Vaše dotazy
partner rubriky

Pracuji jako účetní na HPP pro jednu fir-
mu. Poslední dobou mě kontaktují drob-
ní podnikatelé - osoby samostatně výdě-
lečně činné a žádají o zpracování jejich 
účetní agendy nebo alespoň daňového 
přiznání. Pokud bych si chtěla zřídit živ-
nostenský list na účetnictví, byla by to 
živnost vázaná, k jejímuž provozování 
bych potřebovala patřičné osvědčení 

o kvalifikaci a praxi. O tom však zatím 
neuvažuji, protože se jedná o účetnic-
tví v malém rozsahu. Je možné, abych 
tuto činnost dělala jako dohodu o prove-
dení práce (za splnění podmínek max. 
150 hod. u jednoho zaměstnavatele) 
nebo takovouto odbornou činnost lze 
provozovat jen jako živnost vázanou?

Odpověď:
Pracovní poměr a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (do-
hoda o provedení práce a dohoda 
o pracovní činnosti) jsou pracovně-
právní vztahy, kdy zaměstnanec vyko-
nává pro zaměstnavatele závislou prá-
ci, tedy práci, na jejímž druhu (obsahu 
či náplni) se se zaměstnavatelem do-
hodl. Naproti tomu živností se rozumí 
soustavná činnost provozovaná samo-
statně, vlastním jménem, na vlastní od-
povědnost, za účelem dosažení zisku 
a za podmínek stanovených zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Je tedy evidentní, 
že v pracovním poměru můžete vyko-
návat účetní práce a že tyto práce mů-
žete vykonávat i na základě dalších do-
hod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. V dohodě o provedení práce 
budete také pracovat podle příkazu za-
městnavatele, budete pro něj vykonávat 

práci, na které se předem dohodnete. 
A k této práci není třeba žádné živnos-
tenské oprávnění. 

Jen pro úplnost upozorňuji na 
ustanovení § 304 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, podle kte-
rého platí, že zaměstnanci mohou ved-
le svého zaměstnání vykonávaného 
v pracovněprávním vztahu vykonávat 
výdělečnou činnost, která je shodná 
s předmětem činnosti zaměstnavatele, 
u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho 
předchozím písemným souhlasem. To 
ale by musel mít váš zaměstnavatel

v rejstříku (obchodním či živnosten-
ském, podle toho, v kterém je zapsán) 
zapsán jako předmět činnosti mimo jiné 
i vedení účetnictví. Pokud tomu tak není 
a vedení účetnictví nemá váš zaměstna-
vatel v předmětu své činnosti výslovně 
zapsáno, pak o žádné povolení k výko-
nu činnosti pro jiného zaměstnavatele 
svého zaměstnavatele žádat nemusíte 
a nemusíte mu ani sdělit, že máte uza-
vřenou ještě nějakou další dohodu 
o provedení práce.  

JUDR. EVA DANDOVÁ,
SPOLUPRACOVNICE NAKLADATELSTVÍ 

WOLTERS KLUWER A ČASOPISU UNES

Zpracování účetnictví na 
dohodu o provedení práce

Organizace a lidé v neziskovém sektoru nestojí o slávu. Péče o seniory, nemocné lidi a znevýhodněné 

děti a každodenní práce na zlepšování života kolem nás je pro ně samozřejmostí. Jsou všude kolem 

nás. Jsou součástí našeho života. Neříkají si o obdiv a uznání, ale přesto si ho zaslouží.

Proto vyhlašujeme

Více na www.nadaceokd.cz

• pro osobnost neziskové sféry

• pro nejlepší neziskové projekty

• pro společensky odpovědná média

2. ROČNÍK 
CEN NADACE OKD

Z E  Z E M Ě  P R O  Z E M I

Mediální partner

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

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

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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aktuality

anketa
Jaké informace byste chtěli 
mít o neziskové organizaci, 
abyste ji považovali za 
transparentní?

Jak funguje nezisková organizace. Kdo je zakla-
datelem. Kam umisťuje svěřené finanční pro-

středky. 
ING. MARTIN FOLPRECHT, 

J&T BANKA, A.S.

Každá nezisková organizace je jedinečná 
a za transparentní bych považovala takovou, 

která je aktivní ve smyslu zveřejňování dostatečných 
relevantních informací o svém působení, hospo-
daření, vystupování na veřejnosti atd. nad rámec 
zákonem stanoveného minima údajů. V dalším kroku 

snahy o posouzení transparentnosti je pro mě velmi 
důležitá vůle a vstřícnost organizace, její „sebeprezen-
tace“, ochota k otevřené komunikaci… A přiznávám, 
že mě v tomto smyslu, například v případě rozhodo-
vání o spolupráci s neziskovou organizací, ovlivňují 
i faktory, které by byly těžko postihnutelné legislati-
vou - např. samotní představitelé organizace, jejich 
profesionalita, angažovanost i nadšení.

IVONA ŽIVNÁ,
ORIFLAME CZECH REPUBLIC SPOL. S.R.O.

Neziskové organizace by měly umět poskytnout 
a mít dostupné základní informace o své činnos-

ti, oblastech podpory a realizovaných projektech. 
K dispozici by měly být také stanovy organizace, vý-
roční zprávy apod. Velmi cenné a mnoho říkající jsou 
informace o výsledcích dokončených projektů a jimi 
získaných zkušeností, případně reference spolupra-
cujících donorů. V případě našich podpořených pro-

jektů je pro nás důležité setkání se zástupci nezis-
kových organizací a možnost podporované projekty 
prodiskutovat a také jejich průběh sledovat. Dnešní 
nezbytností jsou přehledné a aktualizované webové 
stránky organizace.

PAVLÍNA FOLOVSKÁ, 
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

Určitě strukturovaný přehled příjmů a výdajů. 
U příjmů mě zajímají jednotlivé zdroje, jejich pří-

padná pravidelnost a podmínky k dosažení, u výdajů 
pak hledám rozdělení na platy, režie a zvlášť na jed-
notlivé aktivity či projekty související s činností ne-
ziskovky. Důležitou roli hraje i skutečnost, jak dlouho 
nezisková organizace funguje na trhu. A jako dárce 
bych uvítala i pravidelné reference od klientů, ale 
i jiných dárců a podporovatelů.

           KAROLÍNA KŘÍŽENECKÁ,
 SIEMENS 

Vítězové 
13. ročníku 
Ceny VIA Bona

Přestože podle předběžných úda-
jů Ministerstva financí ČR pokleslo 
soukromé dárcovství v roce 2009 
oproti předchozímu roku zhruba 
o 10 %, Cena VIA Bona 2010 ukazuje, že 
i v době hospodářské krize se najde 
stále dost firem i individuálních dárců, 
kteří filantropii a podporu obecně pro-
spěšných projektů vnímají jako nedíl-
nou součást života.

V letošním roce byl zaznamenán 
rekordní počet nominací – celkem 91. 
„Letošní ročník Ceny VIA Bona přine-
sl přinejmenším dva nové zajímavé 
momenty: podporu neziskových orga-
nizací prostřednictvím dobročinných 
závětí a také zvýšený počet kvalitních 
nominací v kategorii malé a střední 
firmy, kde se často propojuje firemní 
dárcovství s osobní angažovaností aji-
telů těchto firem,“ říká Jiří Bárta, ředi-
tel Nadace VIA.

V Poprvé v historii bylo uděleno 
ocenění in memoriam a poprvé ně-
který nominovaný uspěl hned ve dvou 
kategoriích. Lubomír Kohout závětí 
podpořil vzdělávání peruánských dětí 
a organizaci bojující proti obchodu 
s lidmi. VIA Bona mu byla udělena 
v kategorii Cena pro individuálního 
dárce a zároveň se stal prvním laure-
átem v nové kategorii Cena novinářů, 
kterou udílí zástupci předních českých 
médií vybranému individuálnímu dár-
ci. Všechny oceněné naleznete na 
stránkách www.nadacevia.cz.

PHDR. PETRA KRYSTIÁNOVÁ, NADACE VIA

Klub rodičů Ostravice 
dokončil největší projekt
Po dvou letech práce má Základní škola 
v Ostravici svůj školní park. Vše začalo 
tím, že děti společně s rodiči a učiteli vy-
mýšlely a tvořily projektové návrhy bu-
doucího parku. Všechny práce, z nichž 

mnohé byly velmi nápadité a dokonale 
vypracované, byly vystaveny ve vesti-
bulu školy a staly se inspirací pro vytvo-
ření profesionálního projektu. Odborná 
a laická veřejnost se mohla k plánova-

nému záměru stavby vyjádřit na dvou 
komunitních setkáních a jejich připo-
mínky byly zapracovány do konečné 
podoby projektové dokumentace. To, 
že občanům na vzhledu okolí školy zále-
ží, bylo potvrzeno jejich účastí na dvou 
brigádách, na kterých upravovali terén 
a sázeli trvalky a keře. Kromě rodičů 
a dětí se do práce aktivně zapojili také 
pedagogové.

„Jsem moc rád, že se celý záměr 
podařilo dovést do úspěšného konce,“ 
říká ředitel školy Petr Kořený. „Poděko-
vání patří především Šárce Kšiňanové 
a s ní také celému Klubu rodičů Ostra-
vice. Všichni odvedli pořádný kus prá-
ce. Věřím, že si tohoto úsilí budou vážit i 
děti a ostatní uživatelé školního parku.“

RING. ŠÁRKA KŠIŇANOVÁ, OSTRAVICE 
ILUSTRAČNÍ FOTO: OBEC OSTRAVICE

Jeden svět na školách
Jeden svět na školách vyhlašuje 
2. ročník Ceny Příběhů bezpráví. Ještě 
do 11. října 2010 mají mladí lidé mož-
nost ve svém okolí aktivně vyhledat zná-
mé i neznámé osobnosti, které projevily 
v období komunistického režimu mimo-
řádnou odvahu a za své činy si zaslou-
ží ocenění. Nominace jsou přijímány 
od všech studentů ve věku 15 – 20 let 
a o výběru laureátů rozhodne rovněž 
studentská porota. Vyhlášení ceny 
se uskuteční na slavnostním zahájení 
6. ročníku Příběhů bezpráví dne 1. lis-

topadu 2010 v Kině Světozor v Praze 
za přítomnosti studentů vítězných no-
minací, oceněných i významných osob-
ností českého kulturního a veřejného 
života. Letošní ročník je věnován pa-
mátce pana Ivana Medka.

V rámci prvního ročníku byli tří-
člennou studentskou porotou 
oceněni televizní moderátorka 
a signatářka Charty 77 paní Kamila 
Moučková a in memoriam soukromý 
zemědělec pan Jan Moravec a přísluš-
ník RAF, 313. čs. stíhací perutě plk. 
Stanislav Rejthar. Pro pamětníky a je-
jich rodinné příslušníky představuje 
Cena Příběhů bezpráví nejen opětov-
nou připomínku odvážných postojů 
a činů v době nesvobody, ale mnohdy 
i jediné poděkování, které za záslužnou 
činnost obdrželi. „Bylo to jediné oce-
nění, které můj perzekuovaný otec po 
listopadu 1989 obdržel. Mám radost, 
že se díky slavnostnímu večeru mohlo 
hrdinství zahraničních letců RAF znovu 
připomenout,“ připomněla dcera Stani-
slava Rejthara, Olga Bezděková.

Více informací na www.pribehybez-
pravi.cz/cena.

MARKÉTA ŠEVČÍKOVÁ, ČLOVĚK V TÍSNI

Pošlete svůj hlas
Až do 15. října může každý podpořit 
svým hlasováním uměleckou soutěž 
hluchoslepých a rozhodnout tak o ví-
tězi 3. ročníku Ceny Hieronyma Lorma. 
Občanské sdružení LORM na svých we-
bových stránkách www.lorm.cz zveřej-
nilo devět básnických textů v kategorii 
Poezie a sedmnáct literárních děl v ka-
tegorii Próza. Kdokoli může odeslat svůj 
elektronický hlas jedné povídce a jed-
né básni. Autorům vítězných děl bude 
6. listopadu na víkendové konferenci 
o.s. LORM ve Žďáru nad Sázavou slav-
nostně udělena Cena veřejnosti a Cena 
odborné poroty.

Do výtvarné soutěže přihlásilo svá 
díla celkem 19 tvůrců. Jejich tvorba 
bude vystavena právě na této konferenci 
a o vítězích rozhodnou samotní účast-
níci.

Smyslem soutěže je poskytnout oso-
bám s hluchoslepotou prostor ke krea-
tivitě a současně zprostředkovat jejich 
svět veřejnosti. Soutěž nese jméno 
po hluchoslepém básníkovi, filosofovi 
a novináři Heinrichu Landesmannovi 
(9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který kvů-
li pronásledování přijal pseudonym Hi-
eronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si 
vytvořil komunikační systém – doteko-
vou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, 
kterou dnes používají ke komunikaci 
hluchoslepí nejen u nás, ale také napří-
klad v Německu, Belgii a Švýcarsku.

Cena Hieronyma Lorma je pořádá-
na pod záštitou a za podpory Nadač-
ního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška a navazuje na dva předchozí 
úspěšné ročníky.

MGR. PETRA ZIMERMANOVÁ, 
O.S. LORM – SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ

Ostrava Cup 2010
XII. ročník mezinárodního turnaje 

ragby vozíčkářů OSTRAVA CUP 2010, 
se bude konat 8. – 10. října 2010 
v Ostravě – Přívoze, v hale Saréza. 

Začátek turnaje je již v pátek od 14.15 
hodin.
Vzájemné zápasy budou pokračovat 
v průběhu soboty (8.30 – 20.00). 
Finále se uskuteční v neděli 10. října 
ve 13.30 hodin.

Účast potvrdily týmy z Polska Grom 
Ostrów, Sitting Bulls a z Maďarska tým 
Wild Boars. Dále české týmy Ragby 
Beskyd, Prague Robots, Sitting Eagles 
a domácí SK Ostrava. Celkem budou 
mít možnost diváci vidět 8 týmů.

Zdroj: Vozíčkář - Pavel Ermis
Ilustrační foto: Vozíčkář

http://www.nadacevia.cz
http://www.pribehybez-pravi.cz/cena
http://www.pribehybez-pravi.cz/cena
http://www.pribehybez-pravi.cz/cena
http://www.lorm.cz


8 SVĚT NEZISKOVEK 10 / 2010

ROZ
HO
VOR

Jak se vyvíjí naplňování vašich plánů včetně 
změn v zaměstnávání lidí s postižením?
Po volbách musí nejprve Poslanecká sněmovna začít 
fungovat. Musí se tedy ustanovit a zvolit jednotlivé 
orgány. Poslanec se dostává do jednotlivých výborů, 
kde se snaží pracovat pro daná témata. Hlavní směr 
vidím v práci ve Výboru pro sociální politiku. Dále 
jsem členkou Kontrolního a Petičního výboru. V rámci 
Výboru pro sociální politiku byl v těchto dnech usta-
noven podvýbor pro osoby se zdravotním postižením 
a jinak sociálně vyloučené skupiny. Budu se snažit 
dostat do tohoto podvýboru, abych měla možnost za-
sahovat do problematiky zaměstnávání lidí se zdra-
votním postižením napřímo. Myslím si, že současný 
systém není šťastně nastaven. Náprava stavu byla 
mojí primární motivací vstupu do politiky.

Ráda bych se také podílela na změně systému 
příspěvků na péči. Jsem přesvědčena, že vyplácení 
příspěvků na základě stávajícího posuzování a jeho 
vyúčtování není správné. Chci, aby nový způsob vedl 
k adresnosti a povinnosti příspěvek vyúčtovávat. Stej-
ně tak, aby ten, který potřebuje vyšší finanční podpo-
ru, měl možnost ji skutečně a rychle získat.

Už vloni jste říkala, že systém je přebujelý a že 
by se do něj měl vnést pořádek.
Ano, to jsem říkala a vztahovala k oboru, ve kterém se 
pohybuji. Platné zákony, které se zaměřují na zaměst-
návání a sociální oblasti, vznikaly především za vlá-
dy sociální demokracie. Záměr byl zřejmě dobrý. Ale 
vytvořil „všem rozdávající zákony“ s cílem uspokojit 
každého. Tímto způsobem nelze vést tento stát do-
nekonečna. Měšec s penězi pro sociální oblast není 
bezedný. Musíme změnit systém posudkové služby. 
Není možné, aby došlo u stejného člověka na různých 
místech republiky k rozdílným výsledkům v uznání in-
validity. Musíme nastavit jednotná pravidla.

Stejně důležité je zvýhodnit a pomoci rodinným 
příslušníkům, kteří se starají o člena rodiny se zdra-
votním postižením. Smekám před všemi rodinami, 
které se plně starají o člena rodiny, který je na nich 
závislý. Takovým lidem bychom měli umět pomoci 
a zvýhodnit je v celém sociálním systému. 

Jako příklad mohu uvést matku, která se stará 
o 19letého nepohyblivého syna, ke kterému i v noci 
vstává, protože se sám na posteli neobrátí. Vzdala 
se všeho, žije jen z příspěvku, jehož nejvyšší hranice 
činí 11 tisíc korun. Ze synova nepatrného důchodu 
pokrývá veškeré náklady na bydlení, domácnost, jíd-
lo, ale také na pleny, specifické potřeby, nákladné 
pomůcky...  A vlastně se tím také vzdala možnosti 
vydělávat normální prací a prožít finančně zajištěné 
stáří. Starobní důchod bude mít dle stávajících pra-
videl bohužel minimální. Současný systém je prostě 
nedomyšlený. Nutně musíme pomoci těm, kteří po-
moc opravdu potřebují, a razantně skoncovat s vyplá-
cením příspěvků těm, kteří za ně třeba dětem hradí 
hypotéky. 

A co odlišení firemní? Mám na mysli náhradní 
plnění, které je zneužíváno. Bude se měnit?
Zneužívání bude trvat tak dlouho, dokud ho umožní-
me. Nejenom, že zákon je k tomuto benevolentní, ale 
my sami bychom v tomto ohledu švindlování s ná-
hradním plněním měli udělat přítrž.

Jako nejjednodušší cesta se mi jeví založení jaké-
hosi registru. Registrovaná firma by musela splňovat 
určitá pravidla a bylo by tak zřejmé, kdo komu vystavil 

jaké náhradní plnění. Pokud bychom náhradní plnění 
úplně zrušili, a jsou i takové hlasy některých mých ko-
legů, mám pocit, že bychom takzvaně vylili dítě i s va-
ničkou. Mnoha malým chráněným dílnám, mnoha 
menším zaměstnavatelům, živnostníkům z řad zdra-
votně postižených, bychom tím přihoršili. Náhradní 
plnění jim pomáhá s odbytem.

Také je tady projekt ochranné známky Práce posti-
žených, o kterém jsme spolu v loni mluvily. Ta je urči-

Jsem rozdvojená osobnost
S poslankyní Lenkou Kohoutovou jsme se setkaly přesně před rokem 

v prostorách Bezbariérového pracoviště tolerance, které před lety 
založila, a povídaly jsme si o její práci v Nadačním fondu pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz Svět neziskovek 
7/2009 – říjen). Tehdy mluvila také o svém vstupu do ODS, při němž 

prohlásila: „Pracuji se zdravotně postiženými a chtěla bych být 
poslankyní. Pouze jako zákonodárce se můžu pokusit o změny 

a zviditelnění zdravotně postižených.“ Nyní proti sobě sedíme v krásné 
kanceláři Paláce Smiřických, jednoho ze sídel Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky.
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tým nástrojem k tomu, jak zviditelnit skutečné a po-
ctivé zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Samozřejmě nechci prosazovat jenom ji, aby někdo 
neřekl, že při práci v parlamentu zviditelňuji vlastní 
projekt. Ale náš Nadační fond pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením mluvil o tomto 
systémovém projektu již několik let zpět s bývalými 
ministry práce a sociálních věcí, s bývalými poslanci. 
Nyní byl dokončen, pilotně odzkoušen a může začít 
fungovat. Systém ochranné známky by mohl náhrad-
nímu plnění velice pomoci. Pokud by byl problém 
v mém spojení s touto značkou, raději bych se v její 
prospěch vzdala nadační činnosti. Což bych ale sa-
mozřejmě nechtěla, protože charita je část mého pro-
fesního života.

Před dokončením byl také projekt sítě 
zprostředkovatelských center pro zdravotně 
postižené na zprostředkování práce. Povedlo 
se vám ho dokončit?
Nepovedl se tak, jak bychom chtěli, ale přesto se již 
rozběhl. Dali jsme mu pracovní název Neseď a jdi si 
hledat práci! Ve spolupráci se společností LMC, s.r.o., 
která provozuje pracovní portál www.prace.cz, 
jsme na něm vytvořili sekci Práce OZP určenou pro 
zaměstnavatele se zájmem zaměstnat osoby se zdra-
votním postižením a pro zdravotně postižené ucha-
zeče o zaměstnání, hledající uplatnění. Vše nejen 
s oborovým, ale i regionálním rozlišením. Jednotliví 
zaměstnavatelé, kteří nabízejí pracovní pozici vhod-
nou pro osobu se zdravotním postižením, mají mož-
nost inzerovat zdarma. Zároveň si mohou nechat vy-
generovat životopis osob, které jsou z jejich regionu, 
hledají si práci a mají požadovanou kvalifikaci. Tato 
spolupráce se nám jeví jako nejlogičtější. Všichni jsou 
směřováni na jedno místo a problematika poptávky 
a nabídky není roztříštěná po celé zemi.

Další výhodou tohoto portálu jsou poradny, které 
vznikly ve spolupráci s prověřenými pacientskými or-
ganizacemi. Zaměstnavatel má tak dispozici veškeré 
kontakty a základní profily onemocnění, se kterými se 
může u uchazečů z řad OZP potkat. Neví, co je roz-
troušená skleróza? Může se spojit s unií Roska, která 
sdružuje pacienty s roztroušenou sklerózou, aby se 
dozvěděl vše o této chorobě. Jinému zaměstnavateli 
budou zprostředkovány třeba informace o epilepsii - 

jak rozpoznat epileptický záchvat, jak rozeznat jejich 
jednotlivé typy, jak při nich reagovat, kdy a jak poskyt-
nout první pomoc. Mezi další poradny patří také se-
známení nejen s platnými zákony pro zaměstnávání 
zdravotně postižených osob, ale také s daňovými úle-
vami a podobně.

Vždycky říkám, že se jedná o virtuální svět, který 
může velmi rychle přejít v reálný. Nejčastější dotazy 
z těchto poraden tvoří většinou také nosné téma na-
šich vzdělávacích seminářů určených pro personální 
manažery. Náš největší seminář, spíše konference, 
proběhl v dubnu letošního roku. Mezi personalisty 
měl velmi pozitivní ohlas, z čehož jsem měla velkou 
radost.

Teď sledujete neziskový sektor tzv. z druhého 
břehu. Jaké to je?
Někdy mám pocit, že jsem rozdvojená osobnost, 
protože jsem jedno i druhé. Pořád říkám: „My z ne-
ziskového sektoru.“ Ještě jsem si nezvykla, že jsem 
na tom „druhém břehu“. Při mnohých setkáních s ne-
ziskovým organizacemi se mě ale lidé ptají: „My, to 
myslíte jako vás politiky, nebo nás neziskovky?“ Od-
povídám: „My jsme my neziskovky.“ Vždyť díky nezis-
kovému sektoru jsem v parlamentu. Nikdy se nebudu 
cítit jako politik s velkým P, ale jako politik s velkým 
N. Do parlamentu jsem přišla řešit otázky, které řeší 
také neziskový sektor a každému říkám, ať se nebojí 
za mnou přijít a sdělit mi svůj problém, protože má 
v poslanecké sněmovně svého poslance.

Některé záležitosti v tomto ohledu se řeší pouze 
okrajově. Zjistila jsem, že důvodem není to, že by je 
poslanci řešit nechtěli, ale že o nich vůbec neví. Je 
zapotřebí víc zviditelňovat naši práci. Je nutné více 
komunikovat o problémech a přicházet s návrhy k ře-
šení. 

Jako velmi důležité považuji projednání vládního 
návrhu zákona o veřejné prospěšnosti. Neziskový 
sektor je velmi rozsáhlý a řeší širokou škálu problé-
mů. A to od těch s tématem „za kopec zelenější“ až 
po lidsko-právní problematiku globálního rázu. Pravi-
dla pro všechny se proto musí sloučit v jeden zákon. 
Považuji tento zákon za velmi důležitý. Domnívám se, 
že napomůže k odstranění zrna od plev. Nyní bude 
ustavena pracovní skupina, která bude zákon připo-
mínkovat a která bude u jeho zrodu. A to je dobře! Na 

diskuzi o veřejné prospěšnosti máme 
nyní dva roky. 

Neziskový sektor ve vás našel 
svého zastánce...
Problematika občanských sdružení do 
parlamentu a nejenom do něj patří. 
Před více než 20 lety, kdy jsme o svo-
bodě jenom snili, občanské iniciativy 
byly snové a kdo se o sdružování poku-
sil, jako např. Charta 77, byl vyvrhelem 
společnosti. Nikdy se nám ani nesnilo 
o tom, že budeme mít možnost kdokoliv 
svobodně mluvit, mít možnost se sdru-
žovat, pomáhat řešit, dokonce na své 
aktivity dostávat finanční prostředky.

Vážím si každé občanské iniciativy, 
která má jasné a veřejně prospěšné 
téma. Vážím si lidí v nich. Domnívám 
se, že bez takových organizací nemůže 
dobře fungovat správa věcí veřejných. 
Neziskový sektor pomáhá veřejné sprá-
vě tím, že poukazuje na problémy. A co 
víc, pomáhá je řešit.

Obrací se na vás hodně 
neziskových organizací?
Pořád. Každý týden mám několik schů-
zek s lidmi z neziskového sektoru. 

Trošku mě mrzelo, když novináři na-
psali, že nemohou najít svého poslance 

v jeho kanceláři. Mne bylo možno nalézt každé pon-
dělí, které je poslanecké, v budově Poslanecké sně-
movny. A konečně od 4. října každé pondělí od 10.00 
do 18.00 v mé kanceláři v ulici Sokolovská 75/103 
v pražském Karlíně. Pokud zde nebudu moci být, vždy 
bude v „můj den“ v kanceláři někdo z mého týmu, kdo 
pomůže či zprostředkuje schůzku se mnou v jiný den. 
Lidé leckdy ani neví, že mohou za svým poslancem 
zajít. Oslovit ho, říct mu svůj problém. Lidé z nezis-
kovek za mnou chodili už dříve. Chodí i nyní, ale i já 
chodím pravidelně na různá setkání. Zajímavý pro mě 
byl třeba seminář o postavení uprchlíků v ČR. Říkala 
jsem tam: „Nečekejte ode mne, že tady budu říkat, 
jak to má být. Jsem tady na výpravě za poznáním. 
Tuto problematiku neznám a ráda bych se s ní sezná-
mila.“ Zajímají mne i jiné organizace a jejich názory, 
například myšlenky genderových organizací, které se 
snažím alespoň trochu pochopit. 

Proč jste neměla tak dlouho svou kancelář?
Protože bylo těžké najít bezbariérové prostory. Se-
hnat v Praze za rozumné peníze, které má možnost 
pražský poslanec do své kanceláře vložit, bezbarié-
rový prostor včetně bezbariérové toalety a vstupu, je 
velký problém. I v nově budovaných kancelářských 
prostorách jsou komplikace s bezbariérovostí. Pokud 
jsme našli nějaké bezbariérové místnosti, tak buď za 
spoustu peněz, nebo na nedostupných místech Pra-
hy. Potřebovala jsem, aby má kancelář byla poblíž 
bezbariérové městské hromadné dopravy, aby nebyla 
v kopci… Nechtěla jsem ustoupit ze svých požadavků. 
Chci být skutečně poslancem, za kterým má možnost 
přijít každý. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV LENKY KOHOUTOVÉ

Kancelář poslankyně Parlamentu 
České republiky Lenky Kohoutové
Sokolovská 75/103
Praha 8 - Karlín
Spojení: stanice metra Křižíkova, 
nebo tramvaj č. 8, 24, výstup 
na zastávce Křižíkova

http://www.prace.cz
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I na 4. čtvrtletí si můžete 
předplatit členství v Klubu 

Neziskovky.cz!
Víte, že nabízíme členství na říjen 
– prosinec 2010 za 455 Kč (včetně 
DPH) se všemi výhodami jako je 
předplatné Grantového kalendáře, 
slevy na vzdělávání u Neziskovek.
cz a množství slev u našich 
partnerů?
Více informací najdete na 
www.neziskovky.cz

 Předplaťte si Grantový kalendář 
na měsíce říjen - prosinec 2010 
za sníženou cenu 330 Kč (včetně DPH)

Neziskovky.cz 
a AVPO představují
V červnu 2010 založily 
Neziskovky.cz společně s nadací 
Auxilia novou asociaci, a to 
Asociaci veřejně prospěšných 
organizací (AVPO), která zahájila 
svou činnost 1. října 2010.

S tím souvisí i změny, které se dotknou 
Klubu Neziskovek.cz, který bude fun-
govat do konce roku 2010 a ještě stále 
se do něj můžete přihlásit na poslední 
čtvrtletí za zvýhodněnou cenu. Smyslem 
členství bylo a je poskytovat za úplatu 
jeho členům slevy na naše služby a po-
skytnout výhodné nabídky partnerů klu-
bu. Neziskovky.cz budou zmíněné výho-
dy poskytovat od 1. ledna 2011 pouze 
členům AVPO. Důvodem je snaha pod-
porovat neziskové organizace, které vy-
stupují profesionálně a především trans-
parentně.

Co je AVPO?
Asociace veřejně prospěšných organi-
zací reaguje na stále výraznější dishar-
monii mezi společenskou poptávkou po 
transparentnosti neziskových organizací 
a současnou legislativou, která nedosta-
tečně upravuje fungování neziskového 
sektoru. 

AVPO proto poskytne prostor těm or-
ganizacím, které to s transparentností 
a poctivostí myslí vážně a nechtějí být 
spojovány s těmi organizacemi, které 
využívají nedokonalé legislativy k prosa-
zování vlastních zájmů a vlastnímu pro-
spěchu.

Kdo se může stát členem AVPO?
Jakákoliv právnická osoba, splňující ná-
sledující podmínky:

vykonává činnosti, které jsou veřejně • 
prospěšné - sleduje dosahování obecné-
ho (veřejného, společenského) blaha,

má-li její obecně prospěšná činnost • 
předem stanovenu určitou skupinu adre-
sátů, musí být poskytována za spraved-
livých a rovných podmínek pro všechny 
zájemce,

její veřejně prospěšná činnost není • 
primárně motivována vytvořením zisku,

je-li zisk vytvořen, je celý využit pro • 
další výkon veřejně prospěšné činnosti,

vykonává-li i jiné činnosti než veřejně • 
prospěšné, jsou tyto činnosti vždy pou-
ze doplňkové a slouží k získání prostřed-
ků pro poskytování veřejně prospěšných 
činností, případně k lepšímu využití ma-
jetku organizace,

provozuje internetové (www) stránky, • 
na kterých pravidelně zveřejňuje údaje o 
své činnosti,

každoročně zveřejňuje výroční zprávu • 
včetně hospodaření organizace, případ-
ně jiný dokument obdobného obsahu, 
a to nejméně vystavením plného znění 
k nahlédnutí na internetových stránkách 
organizace,

souhlasí se zanesením tzv. Povinných • 
údajů o sobě do databáze vedené AVPO 
a s jejich zveřejněním na internetových 

stránkách, 
uhradí roční členský příspěvek ve sta-• 

novené výši (pro rok 2011 je částka sta-
novena na 2100 Kč).

Výhody členství:
vyšší prestiž u dárců - propagace člen-• 

ské organizace prostřednictvím registra-
ce ve veřejně přístupné databázi

reprezentace a prosazování zájmů • 
členů

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

možnost výměny zkušeností, navazo-• 
vání partnerství

pravidelný odběr grantového kalendá-• 
ře a zpravodaje Svět neziskovek zdarma

prezentace organizace ve zpravodaji • 
Svět neziskovek zdarma

účast na vybraných akcích pořáda-• 
ných asociací zdarma

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

účast v rekvalifikačních kurzech pořá-• 
daných asociací nebo společností Nezis-
kovky.cz za zvýhodněnou cenu

účast na konferencích a dalších akcích • 
pořádaných asociací nebo společností 
Neziskovky.cz za zvýhodněnou cenu

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

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

přístup do knihovny Neziskovek.cz • 
zdarma

slevy na služby jiných dodavatelů – • 
partnerů asociace

Registrovat se do Asociace veřejně 
prospěšných organizací můžete již 
nyní na www.avpo.cz .

Nové ceny kurzů
Od 1. října 2010 dochází k navýšení ceny 
za jednodenní otevřené kurzy o 16 % a 
dvoudenních otevřených kurzů o 10 %.

Ceny od 1. 10. 2010 jsou 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 členem • 
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,část-
ku 2650 Kč, 

nezisková organizace, která je členem • 
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 platný od 
1. 10. 2010 je k dispozici na www.ne-
ziskovky.cz. 

ROMAN ANDĚL A MAREK ŠEDIVÝ, 
NEZISKOVKY.CZ A AVPO

Pro Váš úsměv 
- popatnácté
 Ve dnech 19. - 22. října 2010 
se na výstavišti v Brně koná již 
tradiční akce veletrh Medical Fair 
Brno Central Europe 2010, jedna 
z nejvýznamnějších odborných 
přehlídek zdravotnické techniky, 
vybavení nemocnic, lékařských 
praxí a rehabilitace včetně 
protetiky. Segment REHAPROTEX 
představuje bezkonkurenčně 
široký sortiment kompenzačních, 
protetických, ortopedických 
a rehabilitačních pomůcek.

Veletrh nemá pouze komerční zájem, 
ale také výrazně sociální rozměr. Dopro-
vodná akce Pro Váš úsměv, kterou již 
popatnácté organizuje Liga vozíčkářů 
a Veletrhy Brno a který se letos uskuteční 
v pavilonu V., představuje naprosto jedi-
nečnou akci, při níž je každému návštěv-
níkovi poskytnuta velká řada možností 
k získání informací. Zároveň si mohou 
také za odborné asistence vyzkoušet 
osobně veškeré rehabilitační a kompen-
zační pomůcky. Ale nejen to, akce též 
poskytuje možnost setkání pracovníků 
humanitárních organizací a jiných nezis-
kových organizací, nadací, občanských 
sdružení nebo chráněných dílen.

Workshopy, přednášky

Do programu celého veletrhu jsou zařa-
zeny odborné kongresy, sympozia a se-
mináře, prezentace a diskusní setkání. 
Brno tak již 18. října přivítá tisíce zdravot-
nických odborníků. V rámci prezentace 
nestátních neziskových organizací s hu-

manitárním zaměřením a jejich projektů 
nebude chybět opět čajovna, v níž ob-
sluhují osoby se zdravotním postižením, 
nebo internetovna sloužící k názornému 
představení elektronických pomůcek 
a informačních technologií pro usnadně-
ní života s handicapem. 
Program přednášek a workshopů bude 
mít každý den jiné zaměření. V úterý 
19. října budou ústředním tématem 
Sociální služby a legislativa, ve středu 
20. října je vystřídají Děti, sport a volný 
čas, ve čtvrtek 21. října dojde na Seniory 
a zdravý životní styl a v pátek 22. října na 
Vzdělávání a pracovní uplatnění.

Neziskovky.cz nebudou chybět

Neziskovky.cz pořádají ve spolupráci se 
společností Siemens seminář pro zá-
stupce neziskových organizací, který se 
pro účastníky veletrhu Medical Fair usku-
teční zdarma ve čtvrtek 21. října a těšit 
se můžete na tato témata:

Koučing - jak vás a vaši organizaci • 
může posunout dál

Důvěřuj, ale prověřuj - aneb důvěra ve-• 
řejnosti jako odměna za informační ote-
vřenost neziskové organizace

Pohovor se zaměstnanci - motivací • 
nemusí být jen zvýšení platu

Novináři - jak s nimi jednat a co vlast-• 
ně chtějí

Praktické rady pro komunikaci s dár-• 
cem

Více informací o semináři, který se 
v listopadu uskuteční také v Praze, na-
leznete od 6. října 2010 na stránkách 
www.neziskovky.cz.

HANA PRCHALOVÁ

http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.avpo.cz
http://www.ne-ziskovky.cz
http://www.ne-ziskovky.cz
http://www.ne-ziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
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Také u nás v Neziskovkách.cz jsme byli 
nuceni si přiznat, že náš starý web je, 
měřeno neúprosnými měřítky interne-
tového prostředí, již spíše archiválií a 
je tudíž třeba jej poslat na zasloužený 
odpočinek a přistoupit ke změně. Za-
čali jsme tedy spřádat plány na vytvo-
ření webu nového. Brzy se ukázalo, že 
naplnit zadání, které jsme si stanovili, 
nebude jednoduché. Z našich úvah vy-
krystalizovaly dva základní požadavky, 
které by měl nový web splňovat. Prv-
ním bylo vytvořit atraktivní prostředí, 
které by odpovídalo vkusu a měřítkům 
dnešní doby, kde by se naši uživatelé 
dobře cítili a kam by se také rádi vrace-
li, druhým úkolem bylo v tomto prostře-
dí přehledně uspořádat všechny služby 
a informace, které jsou naši uživatelé 

zvyklí u nás hledat. Zatímco s tím prv-
ním nám vydatně pomáhali odborně 
zdatní grafici a programátoři, kterým 
touto cestou vyslovujeme své poděko-
vání, s druhým úkolem jsme byli nuceni 
se vypořádat sami.

S prvními výsledky našeho snažení 
se na adrese http://www.neziskov-
ky.cz můžete potkávat již od začátku 
září. Zdaleka vše ještě není dobudová-
no a náš starý web z toho nového mís-
ty ještě tu a tam vykoukne, nové apli-
kace pro Bazar, Kalendář akcí, Databázi 
finančních zdrojů a Katalog neziskovek 
stále ještě připravujeme, podstatných 
změn ještě dozná systém objednávání 
vzdělávacích kurzů, přibude také mož-
nost stát se registrovaným uživatelem.

Věříme, že na konci celého naše-

ho tvůrčího procesu bude nový webo-
vý portál, kde naši uživatelé naleznou 
všechny informace a služby, na kte-
ré byli zvyklí, a to v novém, technicky 
modernějším, vizuálně příjemnějším 
a z hlediska ovládání intuitivnějším pro-
středí.

V Neziskovkách.cz nám šlo vždy o to, 
aby se uživatelé cítili na našem webu 

dobře a našli zde vše potřebné. Uvítá-
me proto veškeré nápady, poznámky 
a připomínky, které vás nad novou verzí 
našich webových stránek napadnou. 

Zasílejte je na naši adresu: 
neziskovky@neziskovky.cz. 

ALEŠ MRÁZEK

Neziskovky.cz s koncem 
léta v novém
Prostředí internetu lze mimo jiné charakterizovat termíny jako 
neustálá změna a překotný vývoj. Neustále se objevují nové a nové 
technické novinky, které nabízejí nepřeberné množství možností, jak 
učinit webové stránky co nejatraktivnější pro jejich uživatele a nabízet 
jim nové zajímavé služby. Každý, kdo se v nepřehledném mraveništi 
elektronického světa nechce dostat mimo hru, je proto nucen sledovat 
aktuální trendy, neustále se zdokonalovat a přicházet stále s něčím 
novým. 

Veřejná prospěšnost 
v parlamentu
Ve dnech 9. a 10. září 2010 pro-
běhla v prostorách Poslanecké 
sněmovny a Úřadu vlády České 
republiky mezinárodní odborná 
konference o statusu veřejné pro-
spěšnosti. Konferenci uspořádal 
zmocněnec vlády pro lidská práva 
Michael Kocáb v souvislosti 
s plánovaným zahájením prací na 
paragrafovém znění zákona o ve-
řejné prospěšnosti. Věcný záměr 
zákona, který byl 24. května 2010 
schválen vládou, se snaží naplňo-
vat programové prohlášení vlády 
v oblasti transparentnosti rozdě-
lování grantů a dotací. 

Cílem konference bylo prodiskutovat 
samotnou podstatu zákona i jeho jed-
notlivé části a pokusit se vymezit nejdů-
ležitější pojmy se zákonem spjaté. 

Konference se zúčastnili nejen zá-
stupci neziskového sektoru, ale také 
akademické a podnikatelské sféry. Po-
zvání přijalo též několik předních za-
hraničních odborníků na problematiku 
neziskového sektoru, konkrétně z Nizo-
zemí, Velké Británie, Spojených států 
amerických, Maďarska a Polska, kte-
ří účastníky seznámili s legislativními 
úpravami a praxí v jejich zemích.

Živá diskuse proběhla zejména ko-
lem vymezení samotného pojmu veřej-
né prospěšnosti, veřejně prospěšných 

činností a služeb. O změnách, které ne-
ziskovému sektoru přinese nový občan-
ský zákoník, referovali prof. Eliáš a prof. 
Telec, tématem dopadů daňové refor-
my na neziskový sektor se ve svém pří-

spěvku zabýval zástupce ministerstva 
financí Martin Jareš.

Povinnosti a výhody
Z různých úhlů byl problém vymezení 

veřejné prospěšnosti řešen také v ná-
sledujících workshopech, zvláště byla 
diskutována efektivita a výhodnost 
plánovaných daňových úlev. Nastole-
ny byly otázky týkající se výhod, které 
získají organizace s tímto statusem, 
a povinností, které budou muset plnit; 
v této souvislosti bylo poukazováno na 
četná rizika, která by nový zákon mohl 
pro neziskový sektor přinést.  

Výsledkem konference je mnoho 
podnětů pro další práci na paragrafo-
vém znění zákona. Především se uká-
zalo, jak složitým úkolem je samotné 
vymezení veřejné prospěšnosti a je-
jích znaků, zároveň se však účastníci 
shodli, že právě její precizní definice je 
pro zákon klíčová. Shoda zavládla také 
v tom, že je třeba dosáhnout rovnováž-
ného stavu mezi povinnostmi, které 
nový zákon neziskovým organizacím 
uloží, a výhodami, které jim přinese.

Zmocněnec vlády pro lidská práva 
Michael Kocáb dvoudenní akci zhod-
notil následovně: „Touto úpravou cílíme 
na to, co je v západním světě normál-
ní - stát je pouze moderátorem vztahu 
mezi neziskovým sektorem a veřejností. 
Smyslem zákona je tedy udržení kvality, 
důvěryhodnost a bezprostřednost to-
hoto vztahu. Proto se v připravovaném 
zákoně musíme vyvarovat laciných 
a líbivých kompromisů. Musíme cílit na 
maximální kvalitu zákonné úpravy, kte-
rá ve výsledku pomůže všem.“ 

(AM)
FOTO: ÚŘAD VLÁDY ČR

http://www.neziskov-ky.cz
http://www.neziskov-ky.cz
http://www.neziskov-ky.cz
mailto:neziskovky@neziskovky.cz
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Mezinárodní odborná konference

SPRÁVNÍ LIDÉ NA PALUBU
Leadership a management v praxi neziskových organizací

pod záštitou ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

Pořadatelé: Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací
Termín konference: 23. – 24. listopadu 2010
Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Loretánské nám., Praha 1

Český neziskový sektor se postupně vyvíjí a profesionalizuje. V poslední době 
zaznamenáváme stále více viditelné posuny uvnitř neziskového sektoru, které vedou k větší 
transparentnosti sektoru jako celku, ale i jednotlivých neziskových organizací. Pro další zdravý 
rozvoj českého neziskového sektoru je důležité vytvářet prostředí, které bude generovat lídry 
a manažery schopné nadále přispívat a posilovat jeho transparentnost, stabilitu a kvalitu 
poskytovaných služeb. 

Cíl konference:
Sdílet zkušenosti týkající se leadershipu a managementu neziskových organizací  • 

 na mezinárodní úrovni.
Stimulovat české lídry k větší aktivitě a angažovanosti.• 
Stimulovat vedoucí pracovníky neziskových organizací k posilování transparentnosti • 

a budování dobrého jména vlastní organizace a neziskového sektoru jako celku na veřejnosti.

Konferenční poplatek:     1500 Kč
Konferenční poplatek pro členy Klubu Neziskovek.cz: 1275 Kč
Konferenční poplatek pro členy AVPO:   1200 Kč

Program a přihlášku na konferenci naleznete na: www.neziskovky.cz

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

http://www.neziskovky.cz
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Na začátku roku byla na portálu 
Jobs.cz vytvořena speciální sekce, 
která nabízí pozice v neziskovém 
sektoru. O vzniku společné Burzy 
práce spolu s Neziskovkymi.cz 
hovoří Radka Pokorná, CSR 
Manager firmy LMC

Po analýze aktivit, které se v Česku re-
alizují, jsme se rozhodli pro spolupráci 
s Neziskovkami.cz. Líbil se nám jejich 
zájem o rozvoj tohoto sektoru a tak 
jsme očekávali, že pro „klienty“ své Bur-
zy práce přivítají její další posun a mož-
nost oslovení uchazečů, kteří by možná 
práci v neziskovém sektoru zprvu ne-
hledali.

Co toto partnerství znamená pro 
neziskové organizace?
Jedná se hned o několik aspektů, na-
příklad možnost širší propagace inzero-
vaných pracovních pozic. Kromě Burzy 
práce na stránkách www.neziskovky.cz 
se inzerát objeví i na portálech Jobs.cz 
a Prace.cz. Spolupráce může neziskov-
kám pomoci oslovit i uchazeče, kteří by 
práci v neziskovém sektoru primárně 
sami nehledali. 

Náborová aplikace LMC G2 zajistí 
neziskovým organizacím flexibilnější 
správu inzerátů. Práce v systému LMC 
G2 pro ně na jedné straně přináší o tro-
chu větší nároky při zadávání inzerátů, 
ale naopak díky tomuto systému mo-
hou výrazně jednodušším způsobem 
pracovat s došlými reakcemi.

Jaká je odezva na dosavadní 
fungování Burzy práce ze strany 
neziskových organizací?
Neziskovky.cz celkem oslovily více než 
stovku aktivních uživatelů, z nichž od-
pověděla zhruba třetina. A velká větši-
na hodnotí spolupráci kladně (celkem 
69 %). Vítáme samozřejmě i nadále 
zpětnou vazbu, která nám pomůže naše 
služby rozvíjet ke stále větší spokoje-
nosti neziskových organizací i uchaze-
čů o práci.

Co dalšího připravuje pracovní 
portál Jobs.cz pro neziskový 
sektor?
Na říjen připravujeme nový projekt, 
který by měl podpořit dobrovolnic-
tví v České republice. Chceme in-
spirovat uživatele portálu Jobs.cz 
a nejen ty, aby se zapojili do dobrovol-
nických aktivit. Právě k tomuto úče-
lu vzniká speciální internetový projekt 
Dobro.cz. V rámci tohoto unikátního 
projektu dojde k setkání lidí, kteří chtě-
jí dobrovolně pomoci druhým. Lidé se 
zde mohou podělit o zkušenosti a nápa-
dy, a tím se navzájem inspirovat.

Lidé si pomáhají odjakživa. A dob-
rovolně. Také proto naše společnost 
funguje. Když je opravdu potřeba, není 
rozdílu mezi velkou a malou pomocí. Je 
jenom pomoc. A je dobré vědět, že ne-
musíte, ale můžete. Je to v našich ru-

kou. Je to na nás.
Jsme přesvědčeni, že nejlepší způ-

sob, jak lidi přesvědčit o smyslu dob-
rovolnictví, je ukázat konkrétní příběhy 
a zkušenosti lidí, kteří už něco dělají. 
Mnohdy stačí nápad a člověk může po-
moci způsobem, na který by nepřišel 
ani ve snu..

Na portálu Jobs.cz zároveň vzniká 
nová speciální sekce dobrovolnictvi.
jobs.cz, kde uživatelé najdou konkrét-
ní nabídky určené pro dobrovolníky. 
A naopak neziskové organizace mohou 
zadat poptávku po dobrovolnících jako 
brigádu. Nově bude toto zadávání zjed-
nodušené a bez nutnosti registrace.

Jaká myšlenka vedla k realizaci 
projektu? 
Tento portál z podstaty svých služeb cílí 
na lidi, kteří jsou aktivní a chtějí v životě 
něco dokázat. A kdo jiný by měl inspi-
rovat ostatní než právě oni. Osobnosti, 
které si ve svých profesních kariérách 
ověřily, že společnosti mají a dokáží 
něco nabídnout. I nezištně.

A kde chcete čerpat konkrétní 
inspirativní příběhy?
Již nyní jsme začali oslovovat naše uži-
vatele. Chceme, aby se do projektu 
sami zapojili. Buď sepsáním svého pří-
běhu nebo poděkováním či oslovením 
někoho ze svého okolí, kdo již aktivním 
dobrovolníkem je. Zároveň oslovujeme 
i neziskové organizace nejen za účelem 
zadávání poptávky po dobrovolnících, 
ale právě i s oslovením „svých“ dobro-

volníků. 

Dobro.cz je 
ideální místo k poděkování konkrétním 
osobám či skupinám, neziskové organi-
zace tam samy mohou (a jsou vítány) 
vkládat poděkování s příběhy svých 
dobrovolníků. Věříme, že díky tomu-
to projektu tak může dojít jak k získá-
ní většího množství dobrovolníků na 
různé druhy práce, tak i k zviditelně-
ní konkrétních neziskových organizací 
a třeba i získání nových dárců. Protože 
není neobvyklé, že z dobrovolníka se 
stane nadšený podporovatel neziskové 
organizace, který může přilákat další 
osoby. 

JIŘÍ KOCOUREK, ZA LMC

Není rozdílu mezi velkou 
a malou pomocí

volníků.

D b j

Neustálou výzvou, ktorej čelia nezisko-
vé organizácie, je zabezpečenie zdrojov 
pre napĺňanie svojho poslania a usku-
točňovanie svojich aktivít. Prepracova-
ný, dlhodobý a efektívny spôsob získa-
vania finančných i nefinančných zdrojov 
– fundraising – je oblasť, ktorej sa musí 
venovať každá organizácia – od tej na-
jmenšej, pôsobiacej v malej komunite, 
až po tie medzinárodné, riešiace globál-
ne otázky.

S meniacou sa situáciou s disponi-
bilnými zdrojmi sa potreba získavania 
súkromných zdrojov stáva čoraz aktuál-

nejšou. Neziskové organizácie tak stoja 
pred výzvami, ako pristúpiť k získava-
niu nových darcov, rozvíjať a udržiavať 
vzťahy s nimi, budovať vlastnú značku, 
vzťahy s verejnosťou a vlastnú dôvery-
hodnosť. Nevyhnú sa ani otázkam efek-
tívnosti investícií do získavania nových 
zdrojov, konkurencii zo strany iných or-
ganizácií pri uchádzaní sa o limitované 
zdroje, postaveniu fundraisera v nezis-
kovej organizácii a ďalším témam, ktoré 
so získavaním podpory zo súkromných 
zdrojov súvisia.

S cieľom zlepšiť výmenu skúseností 
medzi slovenskými a českými fundrai-
sermi, umožniť nadväzovanie kontak-
tov a vzájomný networking, ako aj vy-
tvoriť platformu pre neformálne učenie 
sa a dialóg o výzvach pre profesionálny 
fundraising sa Slovenské centrum fund-
raisingu v spolupráci s Českým centrom 
fundraisingu, PDCS a Greenpeace Slo-
vensko rozhodlo zorganizovať 1. sloven-
sko-českú konferenciu o fundraisingu zo 
súkromných zdrojov pod názvom (Ne)
stojí to zato...(!?).

Za prítomnosti významných sloven-
ských, českých ako aj ďalších zahranič-
ných expertov sa budeme zamýšľať nad 
tým, či získavanie súkromných darcov je 
odpoveďou pre výzvy financovania ne-
ziskových organizácií v súčasnosti a aké 
podoby môže nadobúdať. Na konkrét-
nych príkladoch úspešných organizácií 
a kampaní chceme poukázať na široký 
okruh možností získavania súkromných 
zdrojov, ktoré sa ponúkajú našim fund-
raiserom. 

Zaujímavosťou konferencie bude vy-
stúpenie výkonnej riaditeľky britskej 
Resource Alliance, ktorá organizuje naj-
prestížnejší Medzinárodný fundraisingo-
vý kongres na svete, Neelam Makhijani. 
Témou jej prezentácie budú výzvy pre 
fundraising v 21. storočí. O špecifických 
výzvach pre fundraising v Poľsku, Česku 
a na Slovensku budú diskutovať Robert 
Kawałko (prezident Poľského združenia 

fundraisingu a viceprezident Európskej 
fundraisingovej asociácie), Jana Led-
vinová (šéfka Českého centra fundrai-
singu, celosvetovo uznávaná trénerka 
a konzultantka v oblasti fundraisingu 
pracujúca pre Resource Alliance) a Edu-
ard Marček (konzultant pre fundraising 
v PDCS a predseda Slovenského centra 
fundraisingu). Robert Kawałko bude po-
pritom viesť aj workshop o 25 formách 
získavania zdrojov spolu s praktickým 
fundraisingovým cvičením, Jana Led-
vinová sa zamyslí nad tým, čo sa fund-
raiseri môžu naučiť od veľkých hráčov 

podporujúcich neziskový sektor. Zaují-
mavý pohľad externistu na fundraising 
v Poľsku, Maďarsku a na Slovensku 
ponúkne rakúsky fundraiser Thomas 
Wuchterl (Greenpeace Meds). Dôleži-
tosti budovania značky pre neziskovú or-
ganizáciu sa bude venovať Andrej Kiska 
(zakladateľ darovacieho systému Dobrý 
anjel) či Marek Šedivý (Neziskovky.cz, 
Asociace veřejně prospěšných organiza-
cí). Direct mail a prácu s databázami ako 
spôsob získavania zdrojov predstaví Mar-
tin Šeliga (Direct Marketing). Systém zís-
kavania darcov prostredníctvom direct 
dialogu priblíži Jitka Nesrstová (Nadace 
Via) a konkrétnu aplikáciu spolu s e-sho-
pom skutecnydarek.cz ponúknu skúse-
ní fundraiseri Člověka v tísni Jiří Cveček 
a Kateřina Rybová. Online fundraisingu 
nielen na príklade dakujeme.sk sa bude 
tiež venovať Martina Tvrdoňová (WellGi-
ving). Zaujímavý pohľad na legislatívu 
pre darovanie prostredníctvom závetí 
predstaví advokát Jiří Kučera, o telemar-
ketingu ako nadväzujúcej forme práce 
s darcami bude diskutovať Ota Kubinec 
(Hnutí Duha). Nad postavením fundrai-
sera v neziskovej organizácii sa zamyslí 
Vladislav Matej (Socia – Nadácia na pod-
poru sociálnych zmien). To je len struč-
né predstavenie niektorých osobností 
a tém, s ktorými bude príležitosť sa stret-
núť počas konferencie. 

1. slovensko-česká konferencia o fun-
draisingu zo súkromných zdrojov sa 
uskutoční 11. 11. 2010 v sídle Sloven-
skej sporiteľne na Tomášikovej ul. 48 
v Bratislave. Generálnym partnerom 
konferencie je Slovenská sporiteľňa, 
a.s., partnerom Direct marketing, a.s., 
mediálnymi partnermi sú Neziskov-
ky.cz, changenet.sk a časopis EFEKT. 
Všetky podrobnosti ako aj prihlasova-
cí formulár možno nájsť na  www.
fundraising.sk/aktivity/konfe-
rencie. 

2010 © SLOVENSKÉ CENTRUM FUNDRAISINGU

(Ne)stojí to zato...(!?)
1. slovensko-česká konferencia o fundraisingu 
zo súkromných zdrojov

http://www.neziskovky.cz
http://www.fundraising.sk/aktivity/konfe-rencie.%ED%AF%80%ED%B1%91
http://www.fundraising.sk/aktivity/konfe-rencie.%ED%AF%80%ED%B1%91
http://www.fundraising.sk/aktivity/konfe-rencie.%ED%AF%80%ED%B1%91
http://www.fundraising.sk/aktivity/konfe-rencie.%ED%AF%80%ED%B1%91


14 SVĚT NEZISKOVEK 10 / 2010

SVĚT NEZISKOVEK
Měsíčník Svět neziskovek vydávají 

Neziskovky.cz, o. p. s.  a  Asociace 

veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Redakční rada: 

Neziskovky.cz a AVPO

Odpovědná redaktorka: 

Eva Pavlatová

Adresa vydavatele a redakce:

Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1,

tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875

e-mail: neziskovky@neziskovky.cz

Grafická úprava a zlom: Andrea Černá

Enter Promo, s. r. o.

Školská 36, 110 00 Praha 1

tel.: 222 232 047

www.enterpromo.cz

Uzávěrka zpravodaje 

vždy 20. dne v měsíci

Vychází 1. středu v měsíci

2. ročník, 2010

číslo 10/2010, říjen

Zpravodaj Svět neziskovek (ani žádná 

jeho část) nesmí být reprodukován 

a zveřejňován bez písemného souhlasu 

jednoho z vydavetelů 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.

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

knihy
Katalog prací
FRANTIŠEK ALINČE, 
ING. IVAN TOMŠÍ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Nový katalog pra-

cí účinný od 1. 7. 2010 zohledňu-
je změny ve veřejných službách 
a správě, které nastaly za dlouhou 
dobu, po kterou nebylo možno kata-
log upravovat (od počátku platnosti 
nového zákoníku práce), například 
v sociálních službách, v elektroni-
zaci veřejné správy, ve stavebním 
řádu, v dopravněsprávních agen-
dách, ve správě kulturních zaříze-
ní, u zdravotnických povolání, ve 
vydávání průkazů, ve správě justice 

apod. Doplňu-
jí se věci dříve 
chybějící (da-
tové schrán-
ky, kontaktní 
místa) včetně 
zcela nových 
povolání (in-
terní auditor, 
manažer kva-

lity), nahrazují se nevyhovují-
cí znění a činí se kroky ke zvýšení 
přehlednosti předpisu (nové uspo-
řádání části 2.10 – Státní správa 
a samosprávy) a právní určitosti při 
zařazování zaměstnanců do plato-
vých tříd. Vlastní znění katalogu se 
doplňuje o komentáře a odkazy na 
navazující právní předpisy, uvádí se 
příklady zařazení do platových tříd 
a dále předpisy upravující platové 
poměry zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Termín vydání 
publikace závisí na schválení nové-
ho nařízení vlády, kterým se stanoví 
katalog prací.

Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Přesvědčivá prezentace
OLGA MEDLÍKOVÁ (NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)
Umět přesvědčivě prezentovat 

a komunikovat 
je dnes silnou 
konkurenční vý-
hodou každého, 
kdo prezentuje 
své představy, 
plány, projekty, 
výsledky, pro-
dukty či myš-
lenky. Jde nejen 

o manažery, obchodníky či lektory, 
ale všechny, kteří chtějí uspět v me-
zilidské komunikaci. V této praktic-
ké a čtivé příručce se dozvíte, jaké 
jsou důležité kompetence dobrého 
prezentátora, jak prezentaci správ-
ně připravit s ohledem na její cíl, 
jak ideálně vést prezentaci, v níž 
něco nabízíte, prezentaci, kterou 
přesvědčujete a motivujete, a repor-
tovací prezentaci, jíž informujete. 
Zjistíte, jak účinně argumentovat a 
zvládat námitky, jaká vyjádření jsou 
vhodná a nevhodná, jakým chybám 
se vyhnout, co dělat v obtížných 
situacích či jak se vypořádat s tré-
mou. Nové vydání knihy je rozšířeno 
o další finty pro úspěšnější prezen-
tace, poradí vám, jak zatraktivnit 
image prezentujícího, jak při pre-
zentaci vytvořit tu pravou atmosfé-
ru, a nabízí též řadu nových příkla-
dů, ukázek a tipů.

Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Hodnocení ohroženého dítěte v 
kontextu plánování péče
OLDŘICH MATOUŠEK, HANA PAZLAROVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)

Publikace se-
znamuje od-
borníky, kteří 
v pomáhajících 
profesích pra-
cují s rodinami, 
se změnami 
podoby rodiny, 
s obecnými te-
oriemi rodiny, 

s teritoriálním, ekonomickým cho-
váním rodiny a s vnějšími vztahy 
rodiny. Zabývá se také problemati-
kou norem a postupů pro hodnoce-
ní vývojové úrovně dítěte, postupy 
pro plánování práce s dítětem a ro-
dinou. Kniha se dotýká také ústavní 
péče a náhradní rodinné péče. 

Členové Klubu Neziskovky.cz mo-
hou na tuto publikaci uplatnit sle-
vu 15 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz.

Ochrana a licencování 
počítačového programu
Bohumír Štědroň 

(nakladatelství 
Wolters Kluwer 
ČR)
Kniha se zabý-
vá problema-
tikou ochra-
ny softwaru 
a bude vel-
mi cennou 
pomůckou 

pro vývojáře, spotřebitele, ale 
i právníky, studenty různých 
oborů nebo řídící pracovníky. 
Není jednoduché orientovat se 
v celé řadě informačních zdrojů za-
bývajících se ochranou softwaru. 
Tomu může publikace velmi napo-
moci například i tím, že se ochranou 
softwaru nezabývá jen z obecného 
hlediska, ale poukazuje také na ak-
tuální právní úpravy, případně ob-
sahuje příslušné vzory licencí nebo 
vzory metodických pokynů použitel-
ných ve státní správě i komerčním 
sektoru.

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 
slevu 20 %, a to po předložení klu-
bové karty v sídle nakladatelství: 
U Nákladového nádraží 6, 130 00 
Praha 3.

http://www.neziskovky.cz
mailto:neziskovky@neziskovky.cz
http://www.enterpromo.cz
http://office.neziskovky.cz/newsletter
http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
mailto:andel@neziskovky.cz
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