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Roztančená 
Žihadla - známe 
výsledky!

Soutěž pro nestátní nezisko-
vé organizace, které zviditelnily 
veřejně prospěšný projekt pro-
střednictvím mediální kampaně 
v období od 1. září 2009, má již 
své vítěze ve všech 4 katego-

riích, kteří obdrželi ocenění při 
slavnostním vyhlášení výsled-
ků soutěže 18. listopadu 2010 
v tanečním sále Hlavního ná-
draží v Praze. Porota měla ten-
tokrát hodně těžkou práci nejen 
pro velký počet zúčastněných, 
ale také pro vysokou kvalitu 
kampaní. Některá vítězství tak 
byla velmi těsná.

Podrobnosti na str. 11

2010Žihadlo roku 2010

Vzdělávání, kurzy a výměna informací 
jsou klíčové
Ing. Dana Bérová byla redaktorkou Československé a Čes-
ké televize, správkyní majetku Karla Schwarzenberga, pro-
gramovou ředitelkou televizní stanice TV 3. Na ministerstvu 
informatiky působila nejprve jako náměstkyně ministra Vla-
dimíra Mlynáře a zodpovídala za projekty využívání infor-
mačních technologií ve veřejné správě a poté dva roky jako 
ministryně. V současnosti je ředitelkou pro rozvoj obchodu 
poradenské firmy Gartner a soukromou investorkou. A mimo 
jiné také členkou správní rady Neziskovek.cz.

„Po dvaceti letech už neziskový sektor vyrostl z dětských 
nemocí a má ve společnosti své místo. Podařilo se mu stá-
le růst i bez podpory politiků, nevhodného systému zákonů 
a nepochopení firem,“ říká ing. Dana Bérová. „Lidé v nezis-
kovkách se stále zlepšují. Stávají se z nich skuteční profesi-
onálové, už to nejsou jen naivní nadšenci s velkým srdcem. 
Z mého pohledu nevidím podstatné chyby. Užitečná by mož-
ná byla lepší vzájemná spolupráce. Velmi se mi líbí poslání 
neziskovek.cz. Vzdělávání, kurzy a výměna informací jsou 
podle mě klíčové.“ 

Neziskový sektor stále 
nemá svého zmocněnce

Vláda ČR doposud nejmenovala 
zmocněnce pro lidská práva, pod které-
ho spadají také mnohé poradní orgány 
vlády. Práce těchto orgánů je tak para-
lyzována. Jedním z nich je i Rada vlády 
pro nestátní neziskové organizace, jejíž 
zasedání je plánováno na 16. prosince 
2010. Je ale otázkou, zda vláda do této 
doby stihne zmocněnce jmenovat.

Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, čtenářky a čtenáři,

letos začal advent efektně – sněhovou na-
dílkou. Dělí nás čtyři týdny od Vánoc, od kte-
rých už je jen krůček k tomu, kdy uzavřeme 
životní kapitolu nadepsanou číslicí 2010.

Další vydání Světa neziskovek se k vám 
dostane až v roce 2011.

Asi by se hodilo zhodnotit končící rok 
2010, ale myslím, že do jeho konce chybí 
ještě 5 týdnů, během nichž se může stát 
cokoliv. A tak se domnívám, že je na bilanco-
vání celkem čas. To přenechám Romanovi 

Andělovi do lednového 
zpravodaje.

S čím problém ne-
mám, je podívat se do 
budoucnosti a zamyslet 
se nad tím, co by nám 
mohl přinést rok 2011. 
Alespoň z pohledu 
společné spolupráce 
Neziskovek.cz a Asocia-
ce veřejně prospěšných 

organizací (AVPO). Dlouhodobě se věnujeme 
individuálnímu a firemnímu fundraisingu 
a rádi bychom v tom pokračovali. Zaměříme 
se na posílení výhod pro členy AVPO. Připra-
vujeme vzdělávací program pro členy správ-
ních rad neziskových organizací a intenzivně 
se chceme věnovat zakotvení veřejné pro-
spěšnosti v legislativě. V plánu máme vložit 
část své energie do aktivit směrovaných 
k vytvoření systému sledování potřebných dat 
a statistik o neziskovém sektoru ČR. U tvr-
dých dat zůstaneme i v připravovaném pro-
gramu zaměřeném na využívání nadačních 
a rezervních fondů. A nakonec – ústředním 
tématem roku 2011 bude lobbing.

Do té doby ale máte možnost věnovat se 
článkům v tomto vydání. O rozhovor jsme 
požádali členku správní rady Neziskovek.cz 
Danu Bérovou. Pro ty, kteří mají to štěstí 
a spravují nadační jmění nebo rezervní fondy, 
přinášíme článek o správném hospodaření 
s nimi. Shrnuli jsme pro vás výsledky soutě-
že o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň 
Žihadlo 2010 a dozvíte se, jak reagovali vítě-
zové. Pro ty, kteří se neúčastnili mezinárodní 
odborné konference Správní lidé na palubu, 
přinášíme její výsledky. A také dva úvodní 
projevy hostů, jenž ji podpořili svojí účastí.

Přeji vám všem úspěšné první dvě třetiny 
prosince a spokojenou a klidnou třetinu třetí.

MAREK ŠEDIVÝ,
PREZIDENT AVPO

Vyjádření 
Neziskovek.cz

Rádi bychom se vyjádřili k vý-
roku, který se objevil na webo-
vých stránkách www.annojmk.
cz v zápise ze semináře kona-
ného v Brně dne 12. listopa-
du 2010. Ladislav Krajdl, prv-
ní místopředseda ANNO pro 
vztahy k vnějším partnerům, na 
semináři vyjádřil svoje pochyb-
nosti o portále Neziskovky.cz, 
který podle jeho názoru spíše 
škodí pověsti neziskových or-

ganizací. Je těžké se k podob-
ným tvrzením vyjadřovat, po-
kud zaznívají na místech, kam 
nebyl zástupce Neziskovek.cz 
pozván nebo se akce neúčast-
ní. Rádi bychom zdůraznili, že 
Neziskovky.cz veškerými svý-
mi aktivitami naplňují svoje po-
slání a jejich cílem je podpora 
transparentnosti neziskových 
organizací, kterou považují za 
základní součást důvěryhodné-
ho a profesionálního neziskové-
ho sektoru.

ZA NEZISKOVKY.CZ MAREK ŠEDIVÝ, 
VNĚJŠÍ VZTAHY
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Poděkování
Ráda bych poděkovala 
všem zaměstnancům o.s. 

Tři, Hospicu Dobrého Pastýře za úžasný 
tým, elán a optimismus v nelehké práci. 
Přeji jim klidné svátky vánoční a do 
nového roku hodně zdraví a sil.

MUDR. TEREZA DVOŘÁKOVÁ

Neziskovky.cz děkují za pomoc
Neziskovky.cz rozdávaly ceny 

Žihadlo roku 2010. Organizace večera 
by bez velké pomoci dobrovolníků 
jistě neproběhla tak hladce, a proto 
děkujeme studentům VŠE Praha, fakulty 
podnikohospodářské (Markétě Bibzové, 
Markétě Kmeťové, Báře Píchové, Haně 
Čihákové, Karlovi Hubáčkovi a Štěpánovi 
Krpatovi, Janu Prokschovi), Timei 
Farkašové, Janu Prchalovi a Davidovi 
Tichavovi.

TÝM NEZISKOVEK.CZ

Dvanáct příběhů 
o kostelech a jejich obnově

Institut pro památky a kulturu 
pořádá v Dominikánském klášteru 
v Jilské ulici v Praze od 12. listopadu do 
11. prosince 2010 výstavu „kostel365.

cz“ (více na www.kostel365.cz), kterou 
doprovází letošní ročník konference 
o obnově a využívání kostelů (blíže 
na www.propamatky.cz). Výstava 
dokumentuje ve fotografické a textové 
podobě (příběhy lidí a příběhy míst) 
12 kostelů z celé České republiky. 
Snažíme se veřejnost upozornit na 
aktivity rozličných lidí, kteří se starají 
o památky, a to nejrůznějším způsobem. 
Nad výstavou převzal záštitu ministr 
kultury Jiří Besser a arcibiskup pražský 
Dominik Duka. Díky partnerům 
(ministerstvo kultury a Tondach Česká 
republika, s.r.o.) je výstava přístupná 
zdarma. Koupí stejnojmenného 
kalendáře s uměleckými fotografiemi 
Jana Bartoše je možné přispět na 
putování výstavy v roce 2011.

ALEŠ KOZÁK, 
INSTITUT PRO PAMÁTKY A KULTURU, O.P.S.
FOTO: INSTITUT PRO PAMÁTKY A KULTURU

LMC získává ocenění 
za společenskou 
odpovědnost

Společnost LMC zvítězila v sedmém 
ročníku soutěže Top Filantrop 2010 
v kategorii Nejodpovědnější střední 
a malá firma roku 2010. LMC dlouhodobě 
spolupracuje s neziskovými organizacemi 
a pomáhá jim v rozvoji. Do této spolupráce 
se aktivně zapojují i zaměstnanci. Již 
několik let je společnost jedním z dárců 
neziskové organizace Rozum a cit. Kromě 

finančních darů poskytuje zdarma i svoje 
služby, zajišťuje např. Burzu práce na 
serveru Neziskovky.cz. Letos na podzim 
spustila portál na podporu dobrovolnictví 
Dobro.cz, jehož součástí je i speciální 
sekce pro dobrovolníky na pracovním 
portálu Jobs.cz. 

Radka Mlejnková,
AC&C Public Relations, s.r.o.

Živý Betlém
Pro všechny, kteří chtějí prožít 

společně události v Betlémě oné noci, 
kdy se narodil Ježíš, pořádá římsko-
katolická farnost Kyje – Černý Most 
a Komunitní centrum Motýlek ve čtvrtek 
23. 12. 2010 v 17.00 hod. Živý Betlém 
na Černém Mostě v Praze (zahájení 
u hlídaného parkoviště pod zastávkou 
autobusu Doležalova). Společně s pastýři 
se vypravíte za hvězdou až k jesličkám, 
kde si zazpíváte koledy. Vezměte si 
s sebou lampion nebo lucerničku 
a teplé oblečení. Po skončení akce se 
můžete zahřát čajem a domů si odnést 
betlémské světlo.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy 
- Komunitní centrum Motýlek poskytuje 
dvě sociální služby: centrum denních 
služeb pro handicapované děti (6-18 let) 
s řadou mimoškolních aktivit (např. 
plavání, canisterapii, muzikoterapii, 
keramiku) a nízkoprahový klub Pacific 
(6-18 let) určený dětem, které se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí 
v omezujících životních podmínkách 
apod. Třetím významným projektem je 
mateřské centrum pro děti předškolního 
věku.

Jak můžete pomoci? Zašlete dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS MOTYLEK na tel. číslo 
87777.

MGR. ALICE BERANOVÁ, 
SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM 

S HANDICAPY - KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK

Ocenění veřejně 
prospěšných projektů

Nadace OKD ocenila nejlepší 
veřejně prospěšné projekty. Největší 
úspěch u porotců měla výstavba domu 
pro pěstounskou rodinu na Třinecku - 
Děti patří do rodiny (foto), mezinárodní 
folklórní festival v Horní Suché - 

Fedrování s folklórem, originální zahrada 
pro handicapované děti z Bohumínska - 
Želví zahrada pro Salome a vzdělávání 
pracovníků prachatického hospice - 
Vzdělání v hospicové péči. Cenu v nové 
kategorii Mediální čin získala redakce 
týdeníku EURO za pravidelnou rubriku 
Pozitivní zprávy, osobností neziskového 
sektoru se stal předseda Slezského 
klubu stomiků Ostrava Pavel Kreml. 

VLADISLAV SOBOL, 
MLUVČÍ OKD A NADACE OKD

FOTO: NADACE OKD

Vězněné ženy pomáhají 
v prevenci dětí ZŠ

Dne 2. 11. 2010 proběhlo v KC Zahrada 
na Jižním Městě představení, které se 
již podruhé setkalo s velkým zájmem 
a ohlasem. Prak-prevence kriminality, 
o.s. děkuje za hluboký a emotivní zážitek 
skupině vězněných žen a doprovázejícího 
personálu z věznice Světlá nad Sázavou, 
kteří v rámci prevence kriminality vystoupili 
v komponovaném pořadu v KC Zahrada. 
Akce se zúčastnilo cca 220 žáků 8. a 9. 
tříd z Prahy 11 v doprovodu pedagogů. 
Věříme, že vše, co účastníci slyšeli z úst 
mladých dívek a žen, které dokázaly 
vyprávět své životní příběhy plné selhání a 
špatných rozhodnutí, dopadlo na úrodnou 
půdu a pomůže mladým lidem správně se 
rozhodovat v nelehkém období dospívání. 

EVA CARBOLOVÁ, 
PRAK-PREVENCE KRIMINALITY, O.S.

Byla „klasika“ nebo „balet“?
Občanské sdružení Máme otevřeno? 

uspořádalo další z kulturně osvětových 
akcí. V Obecním domě se uskutečnil 
společenský večer, v rámci něhož 
vystoupila skupina Rasputin a duo Two 
Voices. Rovněž byl představen Tranzitní 
program a klub Kosmos. Výtěžek této 
události byl věnován Tranzitnímu 
programu, který pomáhá lidem 
s postižením najít uplatnění na otevřeném 
trhu práce a zároveň nabízí podporu 

zaměstnavatelů při naplňování povinnosti 
zaměstnávat lidi s postižením. 

MGR. FILIP BUDÁK, 
MÁME OTEVŘENO?, O. S.

Nejodpovědnější 
partnerství se 
zaměstnanci roku 2010

V soutěži TOP Filantrop získala první 
místo v kategorii Nejodpovědnější 
partnerství se zaměstnanci roku 2010 
společnost T-Mobile. „Do soutěže jsme 
se přihlásili s projektem Jeden den 
pro váš dobrý skutek, který existuje 
již od roku 2005. V tomto roce jsme 
jako jedni z prvních v České republice 
začali poskytovat na dobrovolnictví 
jeden placený den v roce,“ říká Petra 
Pavičová, manažerka společenské 
odpovědnosti firmy T-Mobile. „Do CSR 
aktivit se snažíme zapojovat maximum 
zaměstnanců, proto jim nabízíme 
takové možnosti zapojení, aby si z nich 
mohl vybrat opravdu každý.“ 

MARTINA KEMROVÁ, 
T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 

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.

aktuality
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kurzyotevřené kalendář akcí

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na 
prosinec 2010 - leden 2011
3. 12. 2010 Jak se stát 
prosperující neziskovkou? - 
Ing. Marek Šedivý
Seminář kombinovaný s workshopem 
vám pomůže posílit dovednosti v oblas-
ti marketingu a public relations, moti-
vovat spolupracovníky k marketingové-
mu myšlení, systematicky přistupovat 
k plánování marketingu a PR a efek-
tivně využívat zdroje v organizaci. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/
cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/3886.html

6. 12. 2010 Strategické plánování 
v neziskové organizaci – 
ing. Pavel Němeček
Seminář sestavený z interaktivního cviče-
ní a výkladu pomůže každému, kdo chápe, 
že orientace na krátkodobé cíle je spolehli-
vou cestou k bankrotu. Dlouhodobá udržitel-
nost a úspěšnost organizace je prokazatelně 
z 80 % závislá na správných strategických 
rozhodnutích. Kurz je proto zaměřen na vy-
světlení rozdílů mezi operativním (krátko-
dobým) a strategickým řízením organizace. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4350.html

6. – 7. 12. 2010 Facilitace aneb 
efektivní vedení porad - Mgr. Petr 
Vrzáček
Cílem kurzu je předat facilitační dovednosti 
potřebné pro efektivní vedení porad, složitých 
jednání a časově omezených setkání. Doba jed-
nostranně přijatelných řešení problémů je pryč. 
Budoucí řešení se budou rodit na setkáních zá-
stupců zainteresovaných skupin, která budou 
facilitována. Bližší informace: http://neziskov-
ky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-
kurzu/vsechny-kurzy/4319.html

10. 12. 2010 Lidská práva 
a jak je asertivně aplikovat do 
každodenní praxe – 
Jana Tikalová, M.A. – (NOVINKA)
Můžete se naučit teoretické znalosti v lid-
skoprávní tématice, získat povědomí o zá-
kladních dokumentech na ochranu lidských 
práv a uvědomit si, jaká jsou práva a práva 
druhých. Naučíte se rozpoznat porušování 
lidských práv v pracovním i každodenním ži-
votě. Kurz pomůže rozvinout kritické myšle-
ní, argumentační schopnosti a sebevědomí. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4421.html

10. 12. 2010 Pečovatelská služba 
a individuální plánování - Marcela 
Hauke
Především pracovníkům v přímé péči a so-
ciálním pracovníkům pomůže tento seminář 
pochopit princip individuálního plánování 
v terénních sociálních službách v návaznos-
ti na zákon o sociálních službách a podmín-

ky inspekce kvality a dát návod ke způsobu 
vedení rozhovorů s uživatelem a sestavo-
vání individuálního plánu. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/ote-
vrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-kur-
zy/4441.html

13. – 14. 12. 2010 Účetnictví 
v praxi s ohledem na účetní 
uzávěrku a závěrku – Karel Malý
Pokud si chcete zjednodušit práci při vyúč-
tování dotací a grantů, při účetní uzávěrce 
a závěrce a při vyplňování daňového přizná-
ní, naučte se základní metodické prvky a zá-
sady účetnictví. Bližší informace: http://ne-
ziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/4355.html

15. 12. 2010 Účetní závěrka 
neziskové organizace, daňové 
přiznání – Karel Malý
Se základními znalostmi účetnictví (vě-
dět, co jsou aktiva, pasiva, náklady, vý-
nosy) vám pomůžeme sestavit účetní 
závěrku v neziskové organizaci a vypl-
nit daňové přiznání. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4302.html

10. 1. 2011 Hodnocení pracovního 
výkonu – Ing. Pavel Němeček
Mezi manažerské dovednosti patří i hodno-
cení zaměstnanců. Prostřednictvím tohoto 
kurzu můžete získat náměty k vytváření hod-
notících kritérií, jejich formulování, jak by 
měl vypadat hodnotící pohovor, a dozvíte se 
o důležitých vazbách na personální procesy. 
Bližší informace: http://neziskovky.cz/cz/
vzdelavani/otevrene-kurzy/temata-kurzu/
vsechny-kurzy/4181.html

11. 1. 2011 Motivace a demotivace 
ovlivňují nejen pracovní výkony – Jana 
Tikalová, M.A.
Ujasněte si rizika a faktory, které ovlivňují 
vaši práci a výkonnost. Mezi ně patří mimo 
jiné motivace a její zdroje. Zjistíte, jak fungu-
je motivace u vás a u jednotlivých typů lidí. 
Zanalyzujete si vlastní motivační program 
a dozvíte se, jak zabránit, snížit či odstranit 
demotivaci. Bližší informace: http://nezis-
kovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/te-
mata-kurzu/vsechny-kurzy/4339.html

17. 1. 2011 Delegování bez 
nařizování a obav – Mgr. Zuzana 
Richterová
Cílem tréninkového workshopu je osvojit si 
styly delegování a umění rozpoznat, který 
kdy použít. Nepodceňujte důležitost způsobu, 
jakým jsou úkoly zadávány a jak zvolený 
způsob zapůsobí na zvolené pracovníky. 
Můžete se zdokonalit v podávání zpětné vazby 
a budování odpovědnosti. Bližší informace: 
http://neziskovky.cz/cz/vzdelavani/
otevrene-kurzy/temata-kurzu/vsechny-
kurzy/4424.html 

Dílna Zdravé cukroví
Kdy: 8. 12. 2010 
Kde: Brno
Pořadatel: EkoCentrum Brno
Autorka knihy Vaříme zdravě bez cuk-
ru Ing. Alena Mokrá vás provede zá-
kladními pravidly zdravější přípravy 
vánočního cukroví. Dozvíte se, jak zá-
měnou surovin a různými triky docílí-
te ozdravení nejen tradičního pečiva. 
Účastnický poplatek: 200 Kč. Na dílnu 
je třeba se předem přihlásit! 
Více na: http://www.ecb.cz.

Adventní jarmark
Kdy: 11. 12. 2010
Kde: Praha 7
Pořadatel: Obec křesťanů
K zakoupení budou výrobky chráněných 
dílen a mnoha řemeslníků a umělců, 
oděvní doplňky z přírodních materiálů, 
svíčky ze včelího vosku, bio potraviny, 
knihy malých nakladatelství, fair trade, 
bio textil, miniatury a obrázky, pohan-
kové polštářky, vánoční přání, kalendá-
ře, přírodní barvy a mnoho jiného. Děti 
i dospělí se mohou zúčastnit řemesl-
ných dílen – kovotepecké, textilní a řez-
bářské. Více na: http://www.gja.cz

Adventní setkání a setkání 
společenství Simeon
Kdy: 11. 12. 2010
Kde: Hradec Králové
Pořadatel: Biskupství královéhradecké - 
Diecézní centrum pro seniory
Program: 9.00 – 9.30 – Adventní čas v nás; 

9.30 – 9.45 – přestávka; 9.45 – 10.15 – Srd-
cem na Sinaj – promítání videa s komentá-
řem; 10.15 – 10.35 – přestávka; 10.35 – 
10.45 – informace z Diecézního centra pro 
seniory; 10.45 – společný zpěv. 
Více na: http://www.dcshk.cz

Pro Pramínek
Kdy: 12. 12. 2010
Kde: Vanovice
Pořadatel: o.s. Pramínek
Vokální kapela Mošny vystoupí na ad-
ventním benefičním koncertu v kulturním 
domě ve Vanovicích (okr. Blansko) od 
14 hodin. Vstupné dobrovolné - výtěžek 
bude na podporu našeho sdružení. Více 
na: http://www.ospraminek.webnode.cz

Cikánská suita
Kdy: 15. 12. 2010
Kde: Divadlo Kampa, Praha 1
Pořadatel: Studio Citadela
Tanečně divadelní projekt - social spe-
cific theatre. Představení věnováno 
in memoriam spolutvůrci inscena-
ce, romskému kytaristovi a zpěvákovi 
J. Á. Slepčíkovi. Hostem inscenace je 
houslový virtuoz Marek Balog. Realizá-
toři se nechali inspirovat starodávným 
putováním Romů z Indie, novověkou 
anabází evropskou i naší nejčerstvější 
současností. 
Více na: http://www.studiocitadela.cz

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

Předplaťte 
si Grantový 
kalendář 

na rok 2011
• Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových 
 řízení a programů, ve kterých mají české neziskové 
 organizace možnost žádat o poskytnutí finančních 
 prostředků na své projekty.
• Všechny známé uzávěrky, především grantová řízení 
 českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie, 
 výběrová řízení a konkurzy ústředních orgánů státní správy 
 ČR (ministerstev), samosprávy (kraje, obce) a ostatní zdroje 
 (velvyslanectví, komerční společnosti apod.).
• Informace o datech uzávěrek ze zdrojů příslušných institucí 
 (z důvodu častých změn, předběžných či nejednoznačných 
 termínů doporučujeme ověřovat si data uzávěrek přímo 
 u jejich vyhlašovatelů).

Nabídka již tradičního předplatného Grantového kalendáře, 
které pro rok 2011 činí 655,- Kč (včetně DPH).

Objednávkový formulář najdete na:
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/granty_grant_kalendar/
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Myslím, že se mnou můžete souhlasit, 
že v problematice poskytování první po-
moci se nezmiňují faktory, které často do-
minují. Mnozí nevěří, že by v dané situaci 
našli sílu reagovat, spoléhají se, že v jejich 
blízkosti bude ještě někdo další.

Dalším faktorem, který umožňuje kaž-
dému notnou dávku alibizmu při kon-
frontaci s nutností poskytnout první po-
moc, je populací poměrně známý fakt, že 
z tzv. řetězce přežití postačí splnit ten prv-
ní – zavolání 155 – rychlé záchranné služ-
by(RZS). Interpretace jedince i davu, cha-
os či nezakrývaný nezájem spoluobčanů 
bez potřeby cokoli učinit jsou mezi záchra-
náři dobře známy. Abych byla poctivá – ne 
každý je schopen zareagovat. Emoční šok 
při havárii či úrazu blízké osoby tuto kriti-
ku samozřejmě ruší. Ne každý je schopen 
dívat se na krev, ne každý má povahové 
schopnosti, které to předpokládá.

Nejistota současné doby
Neodpustím si také krátkou exkurzi do 

současné doby a sociálních vztahů. Žiji 
a pohybuji se v Praze. Není to bůhví jaké 
velkoměsto, přesto je přelidněné, pohyb 
na ulicích více než živý, doprava na ko-
munikacích rychlá a nebezpečná. Spolu 
s migrací různých národností míjíme stá-
le častěji žebrající matky s dětmi, skupiny 
feťáků, bezdomovce. Soucit se setřel a po-
sunul nás k lhostejnosti. Jistě si všimneme 
člověka na sídlišti, který leží na rozhraní 
vozovky a zafungujeme. Můžeme jej ale 
minout v parku u hlavního nádraží, zvláš-
tě je-li špinavý od pádu, potřísněný zvratky 
a močí. Tlak a nejistota současné doby je 
znát. Masmédia jsou někdy na místě zá-
važné autonehody dříve než zdravotníci 
a točí exkluzivní záběry „smrti v přímém 
přenosu“. Je třeba počítat i s nemalým 
zájmem právnické obce, s možnými in-
terpretacemi okolností a z oprávněného 
strachu z možných potíží, kdyby se proká-
zalo, že bylo provedeno něco nesprávně. 
Komentáře znalců i laiků se formulují zpět-
ně a vyjadřují se ti, kteří se na akci sami 
nepodíleli.

Smysluplné přežití
Posledním faktorem je pojem smys-

luplné přežití - to zásadní v první pomo-
ci, čímž je nutnost zareagovat včas. Když 
dojde k zástavě srdeční činnosti, následují 
po několika vteřinách závažné poruchy dý-
chání a zástava dechu. Postižený se ocitá 
v bezprostředním ohrožení života, v klinic-
ké smrti. Od tohoto okamžiku se hovoří 
o 3 až 5 minutách, během kterých je nut-

né zahájit resuscitaci, nahradit nepřímou 
srdeční masáží aktivitu srdce jako pumpy, 
nahradit dýcháním z plic do plic dechovou 
aktivitu. Pokud se oživovací činnosti zahájí 
později, nebo jsou prováděny neefektivně, 
odumírají během několika minut bazální 
ganglia v mozku a jedinec je pro běžný 
život ve smyslu sociální interakce neživý. 
Pro současnou medicínu vybavenou špič-
kovou přístrojovou technikou a účinnou 
farmakologickou podporou se stává ten-
to důsledek nedokrvení mozku stále více 
obávaný. Medicína má pro takový stav 
specifický pojem – vegetativní stav. Když 
uvážíme, že RZS v Praze má průměrný 
čas dojezdu k pacientovi po převzetí výzvy 
v dispečinku 10 minut, domnívám se, že 
naléhavost znalostí činností základní pod-
pory života je pro širokou veřejnost neod-
diskutovatelná.

V programové náplni připravovaných 
kurzů jsou algoritmy kroků první pomoci 
u klinických stavů bezprostředně ohrožu-
jících život: akutního infarktu myokardu, 
cévní mozkové příhody, u akutních kom-
plikací diabetu a astmatického záchva-
tu. Důraz kladu na praktické dovednosti 
základní podpory života v případě vážné 
poruchy vědomí, zástavy srdeční činnosti 
a dechu.

Bc. Blanka Zelenková, 
lektorka Neziskovek.cz

Bc. Blanka Zelenková – ab-
solventka oboru 
ošetřovatelství 
1. LF UK, pomatu-
ritní specializační 
studium Aneste-
zie-resuscitace-
intenzivní péče. 
Dvanáct let půso-
bila na lůžkových 
odděleních pražských odděleních 
ARO, tři roky působila na trauma-
tologickém sále jako anesteziolo-
gická sestra. Šest let pracovala 
jako asistentka při Ústavu teorie 
a praxe ošetřovatelství 1. LF UK 
a podílela se na výuce posluchačů 
všeobecného lékařství se specia-
lizací výuky první pomoci a ošet-
řovatelství. Tři roky působila jako 
manažerka kurzů první pomoci 
pro Českou radu pro resuscitaci, 
v posledních letech se věnuje po-
řádání kurzů nejen pro zdravotnic-
kou, ale i laickou veřejnost.

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

8. 12. 2010 Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení 
mládeže a sportu
Podpora aktivit v oblasti sportu Moravskoslez-
ského kraje, pro rok 2011
Oblast podpory: volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2986
Kontakt: daniela.hlubkova@kr-moravskoslezsky.cz; 
595 622 706
Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

10. 12. 2010 Ministerstvo kultury, Státní fond 
České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie
Mimořádný grant na propagaci české kinema-
tografie
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2991
Kontakt: katerina.vojkuvkova@mkcr.cz; 257085219
Adresa: Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1

20. 12. 2010 Komunitní nadace Blanicko – 
Otavská
Dárcovský fond Mudr. Ivana Macháčka
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2777
Kontakt: kancelar@konabo.cz; 382 272 978
Adresa: Zámecká 42, 398 11 Protivín

20. 12. 2010 Walmark
Třetí grantové kolo fondu Walmark pro podporu 
a rozvoj Třinecka
Oblast podpory: kultura, sociální/zdravotní/huma-
nitární, vzdělávání, volný čas, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2990
Kontakt: ilona.urbanova@walmark.cz; 558 301 291
Adresa: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec

31. 12. 2010 Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
zdravotních služeb
Program „Péče o děti a dorost“ a na program 
„Prevence kriminality“ pro rok 2011
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
lidská práva, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2976
Adresa: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

10. 1. 2011 Ministerstvo kultury, odbor umění 
a knihoven
Výběrové dotační řízení pro rok 2011 na neko-
merční projekty z oblasti knihoven
Oblast podpory: kultura, vzdělávání, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2978
Kontakt: vit.richter@nkp.cz; 221 663 338
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

10. 1. 2011 Nadace české architektury

Nadace české architektury vyhlásila výběrové řízení 

na přidělení grantů pro rok 2011 v oblasti architektury

Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2981
Kontakt: nca@nca.info; 224 932 929; www.nca.info
Adresa: Masarykovo nábř. -budova Mánes 250, 
110 00 Praha 1

průběžná uzávěrka

Nadace VIA

Rychlé granty

Oblast podpory: životní prostředí, lidská práva, 
ochrana nemovitých památek, regionální/komunitní 
rozvoj, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=2979
Kontakt: marketa.krausova@nadacevia.cz; 233 113 370
Adresa: Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

průběžná uzávěrka

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Jihovýchod, 3.1 

Rozvoj urbanizačních center

Oblast podpory: životní prostředí, ochrana nemovi-
tých památek, volný čas, regionální/komunitní rozvoj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2862
Kontakt: steflova@jihovychod.cz; 532 193 600
Adresa: Žižkova 89, 586 01 Jihlava

průběžná uzávěrka

Nadační fond Veolia

Environnmentální projekty

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

průběžná uzávěrka

Nadační fond Veolia

Sociání projekty

Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
volný čas
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=2833
Kontakt: jan.dolinek@nfveolia.cz; 222 321 648; 
222 231 650 (fax); 724 825 933 (mobil)
Adresa: Pařížská 11, 110 00 Praha 1

Když jde o život
V odborné literatuře z oblasti akutní medicíny se vyskytuje nepřeberné 
množství definic první pomoci. V konečném důsledku znamená 
znalost poměrně malého objemu informací a precizní a tudíž efektivní 
provádění základních praktických dovedností, např. nepřímé srdeční 
masáže a dýchání z plic do plic u člověka v situaci náhlé srdeční 
zástavy. To platí v případě ohrožení života a zdraví mechanismem 
traumatu přibližně stejně jako při neúrazovém postižení ohroženého.

Rozšířená KPR 
(dříve někdy označova-
né KPCR) zahrnuje po-
stupy, jejichž cílem je 
kardiopulmonální stabi-

lizace a normalizace kyslíkového trans-
portu s využitím pomůcek a farma-
koterapie. Je prováděna vyškolenými 
zdravotníky s potřebným materiálním 
a technickým vybavením.

KPR - kardiopulmonální 
resuscitace  
je soubor úkonů směřujících k neprodle-
nému obnovení oběhu okysličené krve 

u osoby, u které došlo náhle k selhání 
jedné nebo více základních životních 
funkcí. Za základní životní funkce pova-
žujeme dýchání, oběh a vědomí. Je pro-
váděná laiky bez pomůcek, přístrojové 
techniky a farmakologické podpory.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Občanské sdružení 
Jak správně registrovat nové občanské 
sdružení? Napište mi, prosím, jaké 
kroky udělat pro registraci, zda je 
nutné ohlásit právní subjekt u soudu 
nebo na finančním úřadě popřípadě na 
živnostenském úřadě. Jestli je nutné 
založit účet, zřídit razítko a jestli je 
nutný vklad.  

Odpověď:
Jak vyplývá z § 6 zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon 
o sdružování občanů“), sdružení vzniká 
registrací, tedy okamžikem, kdy Minis-
terstvo vnitra ČR zaregistruje příslušné 
občanské sdružení na základě podané-
ho návrhu. Návrh na registraci společ-
ně se stanovami občanského sdružení 
podává přípravný výbor. Pokud minis-
terstvo vnitra nezjistí důvod k odmítnutí 
registrace, provede do 10 dnů od zahá-
jení řízení registraci a v této lhůtě zašle 
zmocněnci přípravného výboru jedno 
vyhotovení stanov, na němž vyznačí 
den registrace, kterým je den odeslání. 
Tento den se potom považuje za den 
vzniku občanského sdružení. O regis-
traci se nevydává rozhodnutí ve správ-
ním řízení, což má dopad např. na mož-
nost odvolání či běh souvisejících lhůt.
Ministerstvo vede evidenci sdružení 

a jejich organizačních jednotek, které 
jsou oprávněny jednat svým jménem, 
a dále je také povinno zapsat ná-
zev sdružení, datum jeho vzniku 
a zániku do základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci. Občanská sdru-
žení tedy ne-
jsou vedena 
v obchodním 
či jiném rejst-
říku, který by 
vedl příslušný 
soud, vůči sou-
du tedy není 
nutné provádět 
žádné kroky.
Z pohledu fi-
nančního úřa-
du je rozhodující zejména § 33 zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZSDP“), který upravuje regis-
traci daňových subjektů. Poplatník, kte-
rý obdrží povolení nebo získá oprávnění 
k podnikatelské činnosti, je povinen do 
třiceti dnů podat přihlášku k registraci 
u místně příslušného správce daně. Po-
kud ale občanské sdružení podnikatel-
skou činnost vykonávat nebude, bude 
postupovat podle § 33 odst. 2 ZSDP, 
podle kterého začne-li poplatník vykoná-
vat činnost nebo pobírat příjmy podro-
bené dani, je povinen oznámit tuto 

skutečnost správci daně do třiceti dnů. 
To má vazbu na specifický způsob zdaně-
ní občanského sdružení jako poplatníka, 
který nebyl založen nebo zřízen za úče-
lem podnikání, který vychází zejména 
z § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
Jestliže bude 
občanské sdru-
žení kromě své 
hlavní činnos-
ti, která vyplý-
vá z jeho sta-
nov, vykonávat 
i jinou činnost, 
která bude vy-
konávána za 
účelem dosa-

žení zisku a bude mít charakter živnosti 
v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, potom je nutné k této činnosti získat 
odpovídající živnostenské oprávnění, 
a to podle toho, o jakou živnost se bude 
jednat. Získání živnostenského opráv-
nění je pak nutnou podmínkou pro 
vykonávání takového činnosti. Zpravi-
dla se jedná o činnosti, které doplňují 
hlavní neziskovou činnost občanského 
sdružení, a slouží jako doplňkový příjem 
finančních prostředků pro financování 
hlavní činnosti.

Jak je mi známo, žádný právní předpis 
nestanoví povinnost, že by občanské 
sdružení muselo mít zřízeno bankov-
ní účet a disponovat razítkem, proto-
že obecně platí, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak (například nále-
žitosti rozhodnutí v daňovém či správ-
ním řízení atd.), otisk razítka není povin-
nou náležitostí účetních či daňových 
dokladů a podobných listin. Nicméně 
v obou případech se jedná o skutečnos-
ti, které významně zjednoduší samotné 
fungování občanského sdružení. Jen 
stěží si lze představit, že by všechny 
platby probíhali pouze v hotovosti. 
Zákon o sdružování občanů ani jiný 
právní předpis nestanoví povinnost mi-
nimální výše vkladu, jako je tomu např. 
u obchodních společností a družstev. 
Pokud by občanské sdružení mělo za-
městnance, pak je nutné splnit ozna-
movací povinnost v souladu s § 25 zá-
kona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále je povinno se 
přihlásit do registru zaměstnavatelů v sou-
ladu s § 93 zákona č. 187/2006 Sb., o ne-
mocenském pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

ING. ZDENĚK MORÁVEK,
SPOLUPRACOVNÍK NAKLADATELSTVÍ WOLTERS 

KLUWER A ČASOPISU UNES
ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Vaše dotazy

Hospodaření 
s nadačním jměním 
a rezervními fondy
Hospodaření s nadačním jměním 
a rezervními fondy bývá v posled-
ní době často diskutovaná 
problematika. Mnozí si uvědomili, 
že špatné rozhodnutí o nakládání 
s těmito penězi může mít výrazný 
vliv na celkový chod a činnost jed-
notlivé organizace. Čas ukázal, 
že v situacích, kdy na jedné stra-
ně chceme dosahovat zajímavého 
zhodnocení, musíme myslet i na 
rizika, která se s těmito výnosy 
jednoznačně spojují. 

Vždy platí základní poučka, a to, že 
čím vyšší výnos chceme, tím vyšší ri-
ziko musíme podstoupit. Současný 
trend v neziskovém sektoru ukazuje, že 
spousta organizací špatně nebo vůbec 
nevyhodnotila rizika spojené s investo-
váním a investovala do instrumentů fi-
nančního trhu, od kterých si slibovala 
vysoké zisky. Bohužel ve většině přípa-
dů se tato očekávání nenaplnila a způ-
sobila jim vysoké ztráty. Tyto ztráty mají 
v konečném důsledku dopad na část 
populace, která je mnohdy na darech 
a poskytovaných službách od nezisko-
vých organizací životně závislá. Každá 
jednotlivá investice má svá specifika, 

která je nutné znát, než se rozhodneme 
pro její realizaci. Níže jsou popsány nej-
častěji využívané instrumenty v nezis-
kovém sektoru.

Instrumenty pro NNO
Za nejbezpečnější formu zhodnoce-

ní finančních prostředků je považována 
forma vkladového účtu. Vkladový účet 
(termínovaný vklad, spořící účet…) zpra-
vidla nese fixní úrok a investor přesně 
ví, jaký úrok obdrží po skončení sjedna-
né doby uložení prostředků. Tyto vkla-
dy jsou navíc u bank zákonem pojiště-
ny na 50 000 EUR (od roku 2011 na 
100 000 EUR). České banky lze všeo-
becně považovat za bezpečné „díky“ 
kolapsu v 90. letech a poté zpřísněné 
regulaci. Za ukazatel stability a bezpeč-
nosti banky jsou veřejně považovány: 
velikost banky daná pobočkovou sítí, 
bankomaty a počtem zaměstnanců, 
reklamní aktivitou v médiích. Tyto para-
metry ale nejsou správné. Pravým uka-
zatelem stability banky je kapitálová 
přiměřenost. Investor by se měl zajímat 
také např. o dlouhodobou ziskovost, 
historii a princip fungování banky. 

Státní dluhopisy lze považovat za 
„stejně bezpečný instrument jako vkla-
dový účet“. Je ale třeba vybírat dluhopi-
sy zemí, které jsou ekonomicky stabil-
ní. Riziko tohoto instrumentu je v tom, 
že jeho cena odráží vývoj ekonomiky 
a hospodaření státního rozpočtu dané 

země. Za jinak nezměněných podmí-
nek platí, že při růstu úrokových sazeb 
cena dluhopisu klesá a naopak. Pokud 
investor potřebuje peníze dříve než je 
splatnost dluhopisu, musí proto počítat 
i s variantou, že cena dluhopisu může 
být nižší než pořizovací hodnota. Pod-
mínky se ale můžou měnit např. zmí-
něným hospodařením státu. V případě 
špatného hospodaření investoři začnou 
pochybovat o návratnosti peněz, které 
tomuto státu půjčili přes nákup dluho-
pisů. Vyhodnotí investici jako rizikovou 
a začnou je odprodávat, což bude tlačit 
jejich cenu dolů. To znamená pokles vý-
nosu, ne-li až ztrátu pro investora, který 
se jich nezbaví včas. Cenu stávajících 
dluhopisů stlačí dolů i emise nových 
dluhopisů, které nabízejí vyšší výnos. 
Tady však platí i opačná kauzalita.

Investici do nemovitosti lze také 
považovat za velmi bezpečnou. Nemo-
vitosti nabízejí příležitosti výnosu jak 
z růstu jejich cen, tak z případného pro-
nájmu. Hlavní nevýhodou je fakt, že 
správa nemovitosti s sebou nese nákla-
dy spojené s její údržbou a nižší výnos 
v případě výpadku nájemného. Zjedno-
dušeně řečeno, ideální je koupit nemo-
vitost, kterou investor vytíží sám a jejíž 
náklady na údržbu a provoz jsou stejné 
jako nájemné v jiných nemovitostech. 
Anebo koupit nemovitost se zaruče-
nými výnosy (dostatečná výše a délka 
pronájmu). Také je třeba dát pozor na 

likviditu této investice, která se v přípa-
dě akutní potřeby finančních prostředků 
může stát velice problémová.

Za nejoblíbenější formu investice lze 
asi právem považovat investici do podí-
lových fondů. Jejich oblíbenost je zpravi-
dla dána diverzifikací (snižováním rizika) 
portfolia fondu a jeho možným vyšším 
zhodnocením. Obdoba fondu je aktivní 
správa portfolia, kde správce „šije“ port-
folio investorovi na míru. Nejdůležitější 
u těchto forem investic je právě složení 
aktiv v portfoliu, které naznačuje, jaký 
můžeme očekávat výnos a jaké riziko je 
s ním spojeno. Je třeba si dát pozor, jaká 
aktiva fond nebo správce do portfolia na-
kupuje (jak to odpovídá představě o rizi-
ku a výnosu) a jaká je výše poplatků, kte-
ré snižují celkovou výnosnost.

Obecně se však dá říci, že pokud 
chceme, aby neziskový sektor fungo-
val tak jak má a jak si většina organiza-
cí a lidí přeje, je nutné se soustředit spí-
še na činnost jednotlivých organizací 
než na spekulace se svěřenými peně-
zi. Z tohoto důvodu je na zvážení kaž-
dého, jaké očekává výnosy, jaká rizika 
je ochoten podstoupit a zejména, jest-
li má dostatečné nástroje na kontrolu 
a obhospodařovaní jednotlivých druhů 
investic. 

M. FOLPRECHT, K. MORAVEC
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aktuality

anketa
Jak využíváte vánoční čas pro 
svůj fundraising?

První odpověď, která mě po přečtení otázky na-
padla, byla tato: „Píši dopisy Ježíškovi!“ V pod-

statě je to pravda. Spousta drobných dárců, kteří se 
rozhodují přispět na naši celoroční činnost – jedná 
se o volnočasové aktivity pro děti a mládež ze znevý-
hodněného prostředí -, jsou v adventním a vánočním 
čase více motivováni pro pomoc druhým, potřebněj-
ším, chtějí pomáhat dětem. A proto píši dopisy pro-
sebné i děkovné. Ten, kdo sám je obdarován, ví, že 
největším darem je obdarování a radost druhých. 

Vánoční čas fundraisingu je časem děkování 
všem, kteří nám pomáhají, je to čas děkování za fi-
nanční podporu i všem nadacím a institucím, bez 
jejichž pomoci a podpory bychom nemohli zajistit 
činnost pro děti a mládež v nezměněném rozsahu. 
A je to především poděkování Bohu za všechna při-
jatá dobrodiní.

 EVA ŠPAČKOVÁ, 
SELESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, O.P.S., PRAHA 8 

V našem sdružení využíváme čas adventní a před-
vánoční. V rámci MC Kostička a NZDM Klub 

Zvonice zasíláme našim stálým i novým sponzo-
rům, přátelům i klientům služeb (především rodičům 
z mateřského centra) DOPIS PRO JEŽÍŠKA, ve kte-

rém je oslovují děti z mateřského centra a nízkopra-
hového klubu se svými přáními - na vybavení nový-
mi herními pomůckami, výtvarnými potřebami atd, 
případně i žádost o finanční příspěvek na konkrét-
ní činnost. Tento způsob oslovení sponzorů se nám 
osvědčil a úspěšnost bývá kolem 10 %. Na naše 
sponzory nezapomínáme s rozesíláním novoročen-
ky a poděkováním za podporu.

DITA NEKOLNÁ, PR A FUNDRAISING, 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LECCOS, ČESKÝ BROD

Vánoční čas k fundraisingu nevyužíváme z toho 
důvodu, že pořádáme tradičně na konci listopa-

du Týden rané péče, který je věnován jak osvětě, tak 
i fundraisingu. V době Vánoc děkujeme donátorům 
a pořádáme vánoční setkání.

MGR. JANA TUŠLOVÁ, VEDOUCÍ, 
VSTŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pro naši organizaci jsou každý rok měsíce listo-
pad a prosinec nejnabitější z celého roku. V tuto 

dobu pořádáme mnoho benefičních akcí. Většina 
z nich má již svou několikaletou tradici. 
Začínáme v listopadu prodejní výstavou obrázků 
v Galerii Myslbek. Obrázky kreslí děti nemocné 
cystickou fibrózou, návštěvníci si je mohou koupit 
a tímto je podpořit. Další listopadová akce se pořá-
dá k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který se 
slaví po celé Evropě každý rok 21. listopadu. V ten-

to den (nebo kolem tohoto data) se po celé Evropě 
konají různé aktivity na podporu všech nemocných 
cystickou fibrózou. V letošním roce jsme například 
pořádali benefiční promítání filmu Mě přinesl Čáp, 
v němž hraje hlavní roli dívka s cystickou fibrózou 
a zároveň s vysokofunkčním autismem. Po skončení 
filmu následovalo slavnostní poděkování všem na-
šim dárcům, partnerům a spolupracovníkům. Nyní se 
chystáme na 6. ročník dobročinné umělecké aukce, 
která se bude konat 30. prosince v Ostravě. Zájem-
ci si budou moci vydražit díla studentů uměleckých 
škol: SSUŠ AVE ART Ostrava, SUŠ textilních řemesel 
v Praze a SPŠ a VOŠ sklářské v Novém Boru.
V prosinci pak budeme pokračovat sérií několika 
vánočních stánků v různých firemních budovách 
v Praze. Návštěvníci si budou moci zakoupit vánoční 
přání malované dětmi nemocnými CF, ozdobně za-
balené vánoční cukroví a perníčky a mnoho dalších 
vánočních dárků. Ve stánku budeme zájemcům také 
rozdávat informační letáky a poskytovat informace 
o „slaných“ dětech a aktivitách Klubu nemocných 
cystickou fibrózou.
Po zkušenostech z minulých let se nám vánoční čas 
pro náš fundraising velmi osvědčil. Lidé rádi dělají 
druhým lidem radost, obzvláště pak o Vánocích. Po-
kud navíc mají příležitost obdarovat i někoho dalšího 
tím, že si u něho koupí dárečky, rádi toho využívají.

BC. LENKA EISLEROVÁ, DIS., ŘEDITELKA, 
KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, O.S. 

Cena kvality 
v sociální péči 
pro rok 2009

Redakce časopisu Ošetřovatelská 
péče (dříve Sociální péče) vyhlásila 
již popáté celostátní soutěž o nejkva-
litnějšího poskytovatele sociálních 
služeb. Dne 10. listopadu 2010 byli 
ve Španělském sále Pražského hradu 
oceněni vítězové Ceny kvality v soci-
ální péči za rok 2009.

Do projektu pod záštitou minister-
stva práce a sociálních věcí bylo letos 
nominováno 108 zařízení a jednotlivců, 
z nichž bylo po vyřazení neúplných či 
duplicitních přihlášek hodnoceno 90. 
V zařízeních, která dosáhnou největ-
šího počtu bodů na základě dotazní-
kového hodnocení, probíhá následně 
i místní šetření, jehož výsledky roz-

hodnou o definitivním 
vítězi dané kategorie. 
V rámci slavnostního se-
mifinálového galavečera 
7. listopadu 2010 byli oce-
něni také vítězové dvou 
kategorií, které není mož-
né exaktně a tabulkově 
měřit; jedná se o ceny, ji-
miž oceňujeme jednotliv-
ce a z názvů cen je jistě 
patrné, čím si je vítězové 
zasloužili.

Cenu sympatie získaly 
Markéta Knotková z Cent-
ra denních služeb pro se-
niory v Uherském Hradišti, 
Regina Nečasová z Domo-
va pro seniory Sociálních 
služeb města Žďár nad 
Sázavou a Pavlína Prosová 
z Denního stacionáře Ben-
jamín Slezské diakonie.

Cenu si dále převzal 
pan Česlav San-
taruis, ředitel 
Slezské diako-
nie, který se stal 
Osobností roku 
pro rok 2009.

Reprezen-
tační finále 
v prostorách Praž-
ského hradu bylo 
pořádáno ve spo-
lupráci s Národní 
radou kvality ČR; 
projekt je jako 
součást Národ-
ního programu 
kvality pro rok 

2010 jednou z akcí celonárodního pro-
gramu Listopad – Měsíc kvality. Cenu 
kvality pro poskytovatele pobytových 
sociálních služeb pro seniory získaly 
Sociální služby Lanškroun, domov pro 
seniory. V kategorii poskytovatelé te-
rénních sociálních služeb pro seniory 
si Cenu kvality převzala Pečovatelská 
služba města Chvaletice. Cena kvali-
ty pro poskytovatele sociálních slu-
žeb pro osoby se zdravotním posti-
žením byla udělena Danetě, zařízení 
pro zdravotně postižené, Cena kvality 
pro poskytovatele sociálních služeb 
pro osoby ohrožené sociálním vylou-
čením Domu na půli cesty Heřmánek 
 a Cenu kvality pro poskytovatele so-

ciálních služeb pro děti získal Sociálně 
aktivizační program pro děti a mládež 
o.s., Ratolest Brno. 

Více informací o projektu Cena kva-
lity v sociální péči se dočtete v odbor-
ném časopise zdravotnických pracovní-
ků v sociálních službách Ošetřovatelská 
péče nebo na www.osetrovatelskape-
ce.cz. Všem oceněným upřímně blaho-
přejeme a děkujeme za jejich skvělou 
práci. 

Generálním partnerem projektu je 
značka DEPEND společnosti Kimberly-
Clark.

MGA.OLGA SVOBODOVA, 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

FOTO: OŠETŘOVATELSKÁ PÉČECENA KVALITY PRO DŮM NA PŮLY CESTY HEŘMÁNEK

VÍTĚZOVÉ A PŘEDÁVAJÍCÍ CENY KVALITY
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Jaké jste získala zkušenosti z práce ve 
veřejnoprávním médiu?

Práce v televizi byla vlastně moje první zaměstnání 
a bylo to na začátku 90. let, kdy jsme v podstatě všich-
ni začínali a učili jsme se všechno za pochodu. Každý 
den jsem se musela naučit něco nového. Jasně po-
ložit otázku, rychle získat co možná nejvíc informací, 
a to - připomínám - v „předinternetové“ době. Přestala 
jsem mít trému před kamerou a významnými politiky, 

naučila jsem se reagovat na nečekané situace v živém 
vysílání a při tvorbě reportáží jsem  musela věci zjed-
nodušovat a vyjadřovat stručně, aby se vše podstatné 
vešlo do pár minut vysílání. Všechny tyhle dovednosti 
se mi hodily i ve všech dalších profesích a oborech.

Zažila jste v soukromé televizi větší volnost 
a svobodu?

Větší než kde? Mám pocit, že ve všem, co jsem 

dělala, jsem měla dostatek svobody a volnosti, jinak 
bych toho brzy nechala. Ve veřejnoprávní televizi jsme 
měli velkou svobodu danou revolučními časy změny, 
kdy se do vysílání ještě nikdo moc nesnažil zasahovat, 
v soukromé televizi jsme pak mohli experimentovat 
s programem, měli jsme ale pochopitelně přesně 
daný rozpočet.

Jaké máte srovnání s mediální branží u nás 
a v zahraničí?

V zahraničí pracuje v médiích mnohem víc star-
ších a zkušených lidí. U nás jsou to stále znovu mladí 
po škole, kteří po pár letech odcházejí do PR agentur 
nebo do pozic mluvčích firem, politických stran, úřa-
dů a ministerstev, což moc nechápu. V zahraničí si na 
své profesi žurnalisté nejvíc cení právě poměrně znač-
nou nezávislost, ať už na byznysu nebo na politice.

Média jsou označována někdy jako čtvrtá, 
či z dob dřívějších jako sedmá velmoc. Mají 
obrovský vliv, ale přitom jde o tvrdý byznys. Je 
možné zůstat v nich nezávislý a objektivní?

Určitě to jde, záleží na každém novináři. U nás 
se ale vliv médií všeobecně přeceňuje a mnozí, kdo 
v nich pracují, místo aby přinášeli informace, tak bojují 
za něco, čemu sami věří, nebo proti někomu, koho po-
važují za špatného. Takové novináře je pak mnohem 
jednodušší ovlivnit a také se to často děje. Skutečný 
vliv médií není v České republice velký, občas sice ně-
komu připraví nepříjemné chvilky, ale ty se dají přežít 
a časem se zapomene. Nepamatuji se, že by média 
přinutila někoho odejít z politiky, změnit přístup stran 
či firem, pro který se rozhodly. Česká média rozhodně 
nejsou vnímána jako arbitr, na jehož mínění by dlou-
hodobě odpovědným lidem záleželo.

Na ministerstvo informatiky jste se 
dostala bez politické příslušnosti, díky své 
profesionalitě a zkušenostem. Nebylo by tedy 
lepší, aby jednotlivým resortům „šéfovali“ 
odborníci?

Nebylo. Ministr je politická funkce a pro prosaze-
ní svých cílů potřebuje politickou podporu své strany, 
koalice, poslanců a senátorů. Bez politické podpory 
je i ten neschopnější a nejzkušenější profesionál ve 
státní správě téměř bezmocný. Odborníci na pozicích 
státních tajemníků a ředitelů odborů by ale měli zůstá-
vat i po změně vládních stran, jedině tak může státní 
správa fungovat efektivně a je to běžné všude v civili-
zovaném světě. U nás se po volbách vymění až 70 % 
pracovníků úřadů a noví lidé se pak dlouho učí úplné 
základy své práce, a když to zvládnou, nahradí je další 
parta „začátečníků“.

Po letošních volbách to vypadá, jako bychom 
nevěděli, co chceme. Jednou se projeví touha 

ROZ
HO
VOR

Vzdělávání, kurzy a výměna 
informací jsou klíčové

Ing. Dana Bérová vystudovala obor Automatizované systémy řízení na Vysoké škole 
ekonomické v Praze a také mezioborové studium na Fakultě žurnalistiky Univerzity 

Karlovy. Byla redaktorkou Československé a České televize, správkyní majetku Karla 
Schwarzenberga, programovou ředitelkou televizní stanice TV 3. Na ministerstvu 

informatiky působila nejprve jako náměstkyně ministra Vladimíra Mlynáře a zodpovídala 
za projekty využívání informačních technologií ve veřejné správě a poté dva roky jako 
ministryně. V současnosti je ředitelkou pro rozvoj obchodu poradenské firmy Gartner 

a soukromou investorkou. A mimo jiné také členkou správní rady Neziskovek.cz.
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po změně a za půl roku už ne. Čím to je?
Nevím, jak to myslíte. Voliči všude na světě tak-

zvaně vyvažují – kdo vyhraje jedny volby, získá v těch 
dalších méně. Ani na tom, co je to „změna“ se přece 
voliči neshodnou. U nás je sice velký zájem o politiku 
u piva v hospodě, ale lidí ochotných se do politiky za-
pojit aktivně je velmi málo a nezbývá tedy nic jiného, 
než stále dokola volit ty, kteří kandidovat chtějí. Platí 
to v Evropě stejně jako třeba v USA, což dokazují po-
slední volby, ve kterých demokraté poměrně výrazně 
ztratili.

Nyní běží v televizi „reklama“ o rovnopráv-
nosti žen ve smyslu poměrů v politice. Jaký 
máte názor na potřebu vyváženosti ženského 
a mužského pohledu na vedení země?

Ženy ve vedení všeho, tedy i země, jsou urči-
tě potřeba. Dnes už to ví spousta firem a ze smíše-
ných vedení těží ve svém byznysu. Pro vstup do po-
litiky ale mají ženy obecně menší motivaci než muži 
a s tím je třeba se smířit. Politic-
ké prostředí je zatím stále hodně 
postaveno na mužském přístupu 
k řešení problémů a na mužském 
způsobu práce a diskuse. Nejsem 
ale příznivkyní žádných kvót nebo 
povinných počtů žen kdekoliv. 
Ženy přece nejsou méně schopné, 
ani jinak znevýhodněné, aby podob-
nou podporu potřebovaly.

Nechcete vstoupit do politiky?
Ani já nemám nyní pro vstup do 

politiky dostatek motivace. Baví mě 
mnoho jiných věcí, které mi dávají 
větší uspokojení a viditelné výsledky.

Jaká je vaše současná práce?
Mám několik aktivit. Věnuji se ana-

lytické a konzultační práci v oblasti 
informačních a komunikačních tech-
nologií, vlastním investičním projek-
tům, přispívám do odborných médií, 
snažím se pomáhat začínajícím pod-
nikatelům a studentům. 

Máte široký záběr – jste také 
spolumajitelkou firmy Sanu 
Babu, která dováží zboží z Indie 
a Nepálu. Kdy vás napadl tento 
podnikatelský záměr?

Bylo to v roce 1991 během několikaměsíční 
cesty po Asii. Chtěli jsme mít důvod a financování 
pro možnost vracet se do zemí, které nás okouzlily. 
Chtěli jsme také přivézt do Evropy trochu kouzelné 
atmosféry pro nás tehdy úplně nového světa, rados-
ti ze života, pohody, schopnosti užít si vše, co život 
přináší.

V pořadu České televize Den D, jehož 
třetí řada se chystá, usedáte jako jeden 
z pěti potenciálních investorů před člověka, 
který se vás snaží zlákat k investování svého 
podnikatelského záměru. S čím jste nejvíce 
souznila? 

Byznys není o souznění. Zaujalo mě několik projek-
tů z různých oborů díky dobře promyšlenému záměru, 
možnosti najít své zákazníky a podstatné jsou i osob-
nosti žadatelů o investici. Spousta věcí mě překvapila 
a hodně jsem se dozvěděla o způsobu, jak lidé z růz-
ných oborů přemýšlejí.

Co vás vedlo k tomu podpořit cestovní 
kancelář pro plyšáky?

Líbila se mi originalita nápadu, o kterém si myslím, 
že může v postmoderním světě uspět.

Jaký je váš názor na neziskový sektor u nás?
Určitě nejsem na tuto oblast odbornice. Řekla bych, 

že po 20 letech už neziskový sektor vyrostl z dětských 
nemocí a má ve společnosti své místo. Podařilo se mu 
stále růst i bez podpory politiků, nevhodného systé-
mu zákonů a nepochopení firem.

Co by podle vás měly neziskové organizace 
zlepšit? 

Lidé v neziskovkách se stále zlepšují. Stávají se 
z nich skuteční profesionálové, už to nejsou jen naivní 
nadšenci s velkým srdcem. Z mého pohledu nevidím 
podstatné chyby. Užitečná by možná byla lepší vzá-
jemná spolupráce.

Proč jste rozhodla být součástí správní rady 
Neziskovek.cz?

Velmi se mi líbí poslání Neziskovek.cz. Každá věc 
se má dělat dobře a profesionálně a umět pracovat 
v neziskovém sektoru je stejně obtížné jako v jiných 
profesích. Vzdělávání, kurzy a výměna informací je 
proto podle mě klíčová. Když jsem se v 90. letech se-
tkala ve Spojených státech s manažery neziskových 
organizací, překvapilo mě, jak znalí své práce a pro-
fesionální byli, a jsem moc ráda, že Neziskovky.cz 
úspěšně pomáhají, aby tomu tak bylo i u nás. 

Při veškeré vaší práci máte ještě čas na 
rodinu?

Zdaleka nepracuji tolik jako dřív. Čím jsem starší, 
tím má pro mě čas vyšší hodnotu a ten strávený s blíz-
kými lidmi, přáteli a rodinou považuji za nejcennější.

Jak strávíte Vánoce?
Těším se na důvod sejít se s lidmi, které jsem dlou-

ho neviděla, a povídat si „jen tak“. Ráda dodržuji staré 
vánoční i Chanukové zvyky, i když dávání dárků jsme 
u nás nahradili právě společně stráveným časem. 

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: ARCHIV DANY BÉROVÉ
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Manažer příspěvkové a neziskové organizace
Otevíráme pro Vás nový rekvalifi kační kurz

Rozsah kurzu: 120 hodin    Uzávěrka přihlášek: 7. 2. 2011

CO VÁM KURZ PŘINESE?
- komplexní přehled v oblasti řízení organizace 
- zlepšení manažerských schopností a dovedností 
- efektivnější vedení a řízení organizace 
- nové kontakty a zkušenosti 
- osvědčení o rekvalifi kaci

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
- 10 jednodenních až třídenních modulů
- jedenkrát až dvakrát měsíčně 
- vypracování a prezentace případové studie 

CO VÁS NAUČÍME?
- strategicky řídit organizaci 
- projektové a fi nanční řízení 
- legislativu 
- efektivně komunikovat a vést lidi 
- marketing a PR 
- efektivně se rozhodovat a řídit změny

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ?
- SŠ vzdělání

Účastnický poplatek činí 24 600,- Kč včetně DPH. Cena kurzu zahrnuje 120 výukových hodin, 
pracovní materiály a občerstvení.

Podrobnosti o rekvalifi kačním kurzu včetně programu, jednotlivých termínů a závazné přihlášky jsou k dispozici na 
www.neziskovky.cz v sekci vzdělávání – rekvalifi kace. 

Neziskovky.cz, o.p.s., tel.: 224 239 876, mobil: 603 502 648 e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, www.neziskovky.cz

Lektor/konzultant
Akreditace MŠMT – č.j. 26 396/08-24/984

II. rekvalifi kační a kvalifi kační kurz
Rozsah kurzu: 112 hodin    Uzávěrka přihlášek: 20. 1. 2011 

CO VÁM KURZ PŘINESE?
- příležitost začít podnikat jako lektor/konzultant
- ucelený přehled o práci lektora včetně didaktiky 
 a metodiky lektorské práce
- nové kontakty a zkušenosti
- osvědčení o rekvalifi kaci

JAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?
- únor až červen 2011
- 10 jednodenních až třídenních modulů
- jedenkrát až dvakrát měsíčně
- velký důraz je kladen na osvojení dovedností praktickým tréninkem

CO VÁS NAUČÍME?
- obsah a podstatu pojmů používaných v oblasti vzdělávání
- defi  novat cíle vzdělávací akce
- tématicky, metodicky i didakticky rozvrhnout, naplánovat 
 a realizovat vzdělávací akci
- pracovat s pamětí
- rétoriku a hlasovou techniku
- prezentovat své sdělení a zapojovat posluchače do akce
- pracovat s dynamikou skupiny
- podporovat a podněcovat kreativní myšlení svých posluchačů
- reagovat na rušivé situace a řešit je
- využívat a realizovat výhody způsobu práce při workshopu
- základy facilitace a koučování
- specifi ka konzultační práce

Účastnický poplatek činí 32 500,- Kč včetně DPH. Cena kurzu zahrnuje 112 výukových hodin 14 hodin věnovaných 
závěrečným ústním zkouškám, pracovní materiály a občerstvení.

Podrobnosti o rekvalifi kačním kurzu včetně programu, jednotlivých termínů a závazné přihlášky jsou k dispozici na 
www.neziskovky.cz v sekci vzdělávání – rekvalifi  kace. 

Neziskovky.cz, o.p.s., tel.: 224 239 876, mobil: 603 502 648 e-mail: vzdelavani@neziskovky.cz, www.neziskovky.cz

SEMINÁŘE NA TÉMA ZÍSKÁVÁNÍ PODPORY Z FONDŮ EU
Národní orgán pro koordinaci při ministerstvu pro místní rozvoj pořádá již čtvrtou sérii interaktivních 

seminářů pro neziskové organizace na téma získávání podpory z fondů EU. První seminář proběhne 
2. prosince 2010 v Praze v budově České zemědělské univerzity. 

Na úvodní pražský seminář navážou čtyři další. Konat se budou pravděpodobně v Brně, Ostravě, 
Karlových Varech a Liberci v průběhu ledna až února 2011. Termíny a místa konání seminářů z této série 

budou v nejbližší době ještě upřesněny. Zájemci se ale mohou přihlašovat již teď.

Na seminářích spolupracuje MMR s obecně prospěšnou společností Neziskovky.cz, která přijímá 
přihlášky zájemců z řad neziskových organizací. Kapacita jednoho semináře je limitovaná počtem 

40 účastníků. Za každou organizaci se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci.

Tématem seminářů bude jak příprava žádosti o dotaci, tak i samotná realizace projektu fi nancovaného ze 
strukturálních fondů. Účastníci se dozvědí, jak sestavit rozpočet, jak defi novat cíle a výstupy 

projektu, co má být obsahem žádosti o dotaci, jak vyplňovat formulář Benefi t, jaké jsou povinnosti příjemce 
dotace a další užitečné informace. Přednášet bude zkušený lektor Mgr. Jan Horký.

Další informace na e-mailové adrese prchalova@neziskovky.cz. Účast je bezplatná.
Přihlásit se můžete přes nabídku Otevřených kurzů na www.neziskovky.cz.
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Výhody jsou připraveny pro organizace, které:
 - jsou členem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
 - vzdělávají sebe i svoje zaměstnance
 - se zajímají o dění v neziskovém sektoru
 - dbají na svůj vlastní rozvoj
 - sledují další vývoj neziskového sektoru v ČR

JAK SE STÁT ČLENEM AVPO?
Jakákoliv právnická osoba, může požádat o členství v AVPO, pokud splňuje následu-
jící podmínky:
• vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné - sleduje dosahování 
 obecného (veřejného, společenského) blaha,
• její veřejně prospěšná činnost není primárně motivována vytvořením zisku,
• je-li zisk vytvořen, je celý využit pro další výkon veřejně prospěšné činnosti,
• provozuje internetové (www) stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje
 údaje o své činnosti,
• každoročně zveřejňuje výroční zprávu včetně hospodaření organizace, 
 případně 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 stanovené výši (pro rok 2011 je částka 
 stanovena na 2100 Kč).

VÝHODY PRO ČLENY AVPO:
• propagace člena AVPO prostřednictvím registrace ve veřejně přístupné 
 databázi – vyšší prestiž u dárců
• reprezentace a prosazování zájmů členů AVPO
• pravidelné zasílání aktuálních informací členům AVPO o stavu vytváření 
 zákona o statusu veřejné prospěšnosti
• ZDARMA - pravidelný odběr Grantového kalendáře a zpravodaje 
 Svět neziskovek
• ZDARMA – obecná prezentace organizace ve zpravodaji Svět neziskovek
• ZDARMA - účast na vybraných akcích pořádaných AVPO
• SLEVA 20 % na vstup na vzdělávacích akce pořádané AVPO a společností 
 Neziskovky.cz 
• SLEVA 10 % na účast v rekvalifikačních kurzech pořádaných AVPO nebo 
 společností Neziskovky.cz 
• SLEVA 20 % na vstup na konference a dalších akce pořádané AVPO nebo 
 společností Neziskovky.cz 
• SLEVA 20 % na publikace vydávané AVPO a společností Neziskovky.cz
• SLEVA 20 %  na inzerci a propagaci člena AVPO na www.neziskovky.cz 
 a ve zpravodaji Svět neziskovek 
• přístup do knihovny Neziskovek.cz zdarma
• slevy na služby jiných dodavatelů – partnerů AVPO

Praktický příklad: 
V případě objednání služeb uvedených v následující tabulce ušetří členové 
AVPO 2160 Kč. 

V roce 2011 pro členy AVPO plánujeme speciální akce zaměřené na témata souvise-
jící s lobbingem, individuálním a firemním fundraisingem a personalistikou. 

Objednávkový formulář k členství v AVPO a další podrobné informace naleznete na 
www.avpo.cz

ROMAN ANDĚL A MAREK ŠEDIVÝ

NEZISKOVKY.CZ A AVPO

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, účastnit se 
klubových setkání se specialisty 
na fundraising a marketing 
a také využívat slevy na produkty 
partnerů klubu.
Právě jim patří naše poděkování 
za podporu a skvělou spolupráci 
v roce 2010.
Jejich spolupráce s Klubem 
Neziskovek.cz letošním rokem 

končí, protože 31. 12. 2010 
končí i samotná existence Klubu 
Nezsiskovek.cz.
Těšíme se, že se však mnohé 
společnosti stanou partnery 
Asociace veřejně prospěšných 
společností, a z jejich spolupráce 
se budou moci těšit členové této 
asociace už v roce 2011.

V roce 2010 byly partnerem 
Klubu Neziskovky.cz tyto 
společnosti:

Poděkování partnerům 
Klubu Neziskovek.cz

Výhody Klubu 
Neziskovek.cz 
= výhody členství v AVPO 
od 1. 1. 2011

Dvoudenní kurz 2 650 2 120 
Dvoudenní kurz 2 650 2 120 
Jednodenní kurz 1 725 1 380 
Grantový kalendář    655         0 
Knihovna    100         0 
Celkem 7 780 5 620 

    Běžná cena v Kč Cena pro členy AVPO v Kč
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2010

2010

2010

OCENĚNÍ 
V TANEČNÍM 
RYTMU
Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se konal 
v prostorách tanečního sálu historické 
budovy Hlavního nádraží v Praze slavnostní 
večer, na němž pořadatel Neziskovky.cz 
společně s hlavním partnerem soutěže ČSOB 
předal ceny soutěže Žihadlo 2010 o nejlepší 
veřejně prospěšnou reklamní kampaň.

Před předáním cen jednotlivým vítězů zazně-
ly vždy originální famfáry, což bylo možné pouze 
proto, že po celý slavnostní ve-
čer vystupoval východočeský 
big band Melodybrass z Oleš-
nice nad Cidlinou s kapelní-
kem Janem Petrovickým, kte-
rý v druhé části večera hrál 
k tanci i poslechu všem oceně-
ným, jejich gratulantům, hostům 
a poraženým. O krásný úvod ta-
neční části večera se postarala 
Taneční škola AD Praha.

Večerem již tradičně provázeli 
moderátoři Štěpánka Duchková 
a Marek Šedivý.

Cenu Žihadlo 2010 za 
nejlepší reklamní kampaň 
s veřejně prospěšnou tematikou 
získala v kategorii tištěné rekla-
my Diakonie ČCE za kampaň Otevřeno seniorům 
(reklamní agentura Thamesdown). V kategorii tele-
vizní spot byla oceněna obecně prospěšná společ-

nost Celé Česko čte dětem za stejnojmennou kam-
paň propagující předčítání dětem. Televizní spot 
zpracovala reklamní agentura TBWA Praha, s.r.o. 
Nejlepším internetovým projektem se staly webo-
vé stránky Skutečný dárek obecně prospěšné spo-
lečnosti Člověk v tísni (w3w, s.r.o.) a mezi rozhla-
sovými spoty bodovala kampaň Kavárna bez konce 
obecně prospěšné společnosti Startujeme (agentu-
ra pragoart).

„Čtvrtý ročník soutěže Žihadlo, která oceňu-
je vedle reklamních agentur především jednotlivé 
neziskové organizace jako jejich zadavatele, je pro 
nás důvodem k radosti,“ uvedl po vyhlášení výsled-
ků soutěže PR manažer pořadatelské organizace 
Neziskovky.cz, o.p.s., Marek Šedivý. „Zaregistrova-
li jsme rekordní počet přihlášek. Soutěže se letos 
účastnilo 40 neziskových organizací a odborná po-
rota vybírala z více než 60 soutěžních příspěvků. Na 
rozdíl od minulých ročníků nebyly v převaze kam-
paně z dílen velkých reklamních agentur, ale obje-
vovalo se více kampaní, na nichž pracovaly menší 
agentury nebo samotné neziskové organizace.“

„Reklamní agentury jsou v současné době pod 
velkým tlakem klientů, kteří za menší rozpočty po-
žadují více práce,“ řekl za porotu soutěže prezident 
Asociace komunikačních agentur Jiří Janoušek. 
„Povzbuzující zprávou tohoto ročníku Žihadla je, že 
se přesto najde hodně takových, které dál věnují 
čas kampaním pro neziskové organizace, jež reali-

zují zpravidla jen s minimálním rozpočtem.“
Soutěže Žihadlo se mohly zúčastnit neziskové 

organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, nadace, nadač-
ní fondy, církevní právnické 
osoby, příspěvkové organiza-
ce), které zviditelnily veřejně 
prospěšný projekt prostřed-
nictvím mediální kampaně 
v období od 1. září 2009. 
V 15členné odborné porotě 
zasedli stejně jako v minulých 
ročnících vybraní zástupci 
médií, reklamních agentur, fi-
rem a neziskových organizací. 
Kromě kreativního zpracová-
ní porotci hodnotili i celkovou 
logistiku kampaní, jejich zací-
lení a dopad.

Hlavní cenou pro vítěze 
bylo opět Žihadlo z dílny zlín-
ského sochaře Jiřího Pašky, 

které tentokrát prošlo drobnými změnami.
Stejné podmínky jako letos budou mít soutěžící 

i v pátém ročníku, který se už nyní začíná připravo-
vat. Všichni se můžete soustředit na přípravu dal-
ších reklamních kampaní, k čemuž vám přejeme 
mnoho úspěchů a již nyní se těšíme na ty, které při-
hlásíte do soutěže Žihadlo 2011! 

KATEŘINA JURIGOVÁ, EVA PAVLATOVÁ

FOTO: NEZISKOVKY.CZ

Hlavním partnerem soutěže Žihadlo roku 
je každoročně společnost ČSOB. 

KATEGORIE: TIŠTĚNÁ REKLAMA

Vítěz:
 DIAKONIE ČCE

kampaň: Otevřeno seniorům
reklamní agentura: Thamesdown CZ

Ostatní nominace:
ČLOVĚK V TÍSNI O.P.S.
kampaň: Skutečný dárek

tvůrce: Zoran Bonuš

AMNESTY INTERNATIONAL ČR O.S.
kampaň: Byznys a lidská práva

reklamní agentura: TBWA Praha

KATEGORIE: INTERNETOVÝ PROJEKT

Vítěz:
ČLOVĚK V TÍSNI O.P.S.

kampaň: Skutečný dárek
agentura: w3w, s.r.o.

Ostatní nominace:
ELPIDA PLUS, O.P.S.

kampaň: Mluvme o stáří - nech mou babičku na pokoji
reklamní agentura: VCCP s.r.o

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S.
kampaň: Celé Česko čte dětem

reklamní agentura: Web&Media, a. s.

KATEGORIE: ROZHLASOVÝ SPOT

Vítěz:
STARTUJEME O.P.S.

kampaň: Kavárna bez konce
reklamní agentura: pragoart

Ostatní nominace:
SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ
kampaň: Pomněnkový den

reklamní agentura: DDB Praha

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S.
kampaň: Celé Česko čte dětem

reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o.

KATEGORIE: TELEVIZNÍ SPOT

Vítěz:
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S.
kampaň: Celé Česko čte dětem

reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o.

Ostatní nominace:
NADACE CHARTY 77 - KONTO BARIÉRY

kampaň: Kampaň pro BURZU PRÁCE KONTA BARIÉRY
reklamní agentura: Saatchi & Saatchi Prague

SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
kampaň: Hledám Vás, mámo, táto

reklamní agentura: GRIFART, spol. s r.o.

2010
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Potěšení, 
ale 
i závazek
Čtvrtý ročník soutěže 
Žihadlo 2010 přinesl vítězům 
radost, motivaci k další práci 
a odměnu spolupracujícím 
reklamním agenturám. Poté, 
co ocenění obdrželi blyštivou 
a ostrou sošku, položili jsme 
každému dvě různé otázky.

Vítězem kategorie tištěná re-
klama se stala Diakonie Česko-
bratrské církve evangelické za 
kampaň Otevřeno seniorům, 
kterou připravila ve spoluprá-
ci s reklamní agenturou Tha-
mesdovn CZ. Soutěže Žihadlo 
roku se zúčastnila poprvé.

Co pro vás znamená okamži-
té prvenství?

„První místo nás v dobrém slo-
va smyslu příjemně zaskočilo,“ 
říká Mgr. David Šourek, ředitel 
Diakonie Českobratrské církve 

evangelické. „Znamená pro nás 
mnoho, zejména vydatný impuls, 
abychom ve zviditelňování dobré-
ho jména naší značky, Diakonie 
ČCE, s kreativním duchem a elá-
nem pokračovali a zároveň si po-
drželi odvahu tlumočit veřejnosti 
dost možná kontroverzní, tabui-
zovaná témata, o kterých je třeba 
hovořit – tak jako nyní o existenci 
»ageismu«, diskriminaci starších 
lidí v naší společnosti.“

Diakonie ČCE má mnohem 
širší působnost. Jakým projek-
tům se budete věnovat v příš-
tím roce?

„Seniorská kampaň bude po-
kračovat s novými prvky a úrov-
němi i v roce následujícím. Di-
akonie ČCE představuje velký 
organismus, jsme druhou největ-
ší organizací poskytující sociální 
služby v ČR. Sdružujeme více než 
40 středisek a speciálních škol po 
celé republice, řešených projektů 
je tedy zákonitě celá řada. Pomá-
háme den-
ně tisícům 
klientů v 
obtížných 
životních situacích – od rané péče, 
pomoci rodinám s dětmi s posti-

žením, přes provoz nízkoprahů 
až po četná seniorská zařízení a 
hospice. Mezi tématy, komuniko-
vanými častěji na veřejnosti, mů-
žeme určitě zmínit povodňovou 
pomoc (DMS 
POMOCPO-
VODNE), dlou-
hodobý huma-
nitární projekt Pomoc Africe, opět 
tabuizované téma Sexualita lidí s 
mentálním postižením nebo de-
mencí a podobně.“

Vítězem kategorie interneto-
vý projekt se stala obecně pro-
spěšná společnost Člověk v tís-
ni za kampaň Skutečný dárek, 
kterou připravila ve spolupráci 
s reklamní agenturou w3w.

Jaký je zájem o e-shop, 
v němž lidé nakupují pomoc po-
třebným?

„Zájem je velký,“ pochvaluje si 
Tomáš Vyhnálek, fundraiser Člo-

věka v tísni. „Jen o víkendu jsme 
měli 100 objednávek.“

Plánujete rozšíření typů dár-
ků pro další země?

„Přidáváme oslíky - primár-
ně, sportovní potřeby pro Afriku 
a Haiti a školní lavice pro všechny 
země, ve kterých stavíme školy.“

Vítězem kategorie rozhla-
sový spot se stala obecně pro-
spěšná společnost Startujeme 
za kampaň Kavárna bez konce, 
kterou připravila ve spolupráci 
s reklamní agenturou pragoart.

V čem je kavárna „bez kon-
ce“?

„Pro návštěvníky je »bez kon-
ce« překapávaná káva. Zaplatí 
si jeden hrníček a můžou sedět 
a pít celý den. Pro naše handi-

capované zaměstnan-
ce je »bez konce« 
učení se, jak správně 
obsluhovat, jak vyřizo-

vat objednávky. Pro nás je »bez 
konce« snaha nabídnout ve-

řejnosti příjemné posezení 
v prostoru s poněkud vyšším cí-
lem, než mají běžné kavárny, ale 
zároveň i takový komfort, který by 
je lákal se k nám vracet. Co nej-

častěji. Jak jinak, 
bez konce...“ vy-
světluje Jakub Kně-
zů, ředitel společ-

nosti Startujeme, o.p.s.
Čím se zabývá vaše společ-

nost a kde působí?
„Startujeme, o.p.s. letos vystar-

tovalo díky podpoře z ESF (a tohle 
není povinná publicita, ale prostě 
fakt) k dalším podobným projek-
tům jako je kavárna Bez Konce. 
V Psárech (okres Praha – západ) 
chystáme otevření pekařství, kde 
zaměstnáme 13 lidí s mentálním 
nebo kombinovaným postižením 
a ve Slaném otevřeme další ka-
várnu, kde zaměstnáme také de-
sítku handicapovaných. Konec 
Konců (to je jméno připravované 
kavárny ve Slaném), když startu-
jeme, tak pořádně.“

Vítězem kategorie televizní 
spot se stala obecně prospěš-
ná společnost Celé Česko čte 
dětem za stejnojmennou kam-
paň, kterou připravila ve spo-
lupráci s reklamní agenturou 
TBWA Praha.

Co vás vedlo k založení spo-
lečnosti s tak výmluvným ná-
zvem?

„Inspirací bylo mnoho,“ vzpo-
míná Mgr. Eva Katrušáková, za-
kladatelka a ředitelka společ-
nosti Celé Česko čte dětem. 
„Jednak jsem vystudovala literatu-
ru a jazyky, učila češtinu a anglič-
tinu, založila jsem jazykovou školu 
s překladatelským centrem 
a vždy mě zajímala oblast vzdě-
lávání. Zároveň bydlím nedaleko 
polských hranic, kde mají obdob-
nou kampaň již od roku 2001. 
Kampaň na podporu emocionál-
ního zdraví dětí. Manželka býva-
lého polského velvyslance v USA 
se tam totiž setkala s »guru před-
čítání« Jimem Treleasem, který 
se ve Spojených státech věnu-
je propagaci myšlenky Čtěme 
dětem denně 20 minut a vydal 
Učebnici předčítání, která byla 
přeložena již do mnoha jazyků. 

Na český překlad ještě čeká. Sou-
časně jsem byla zaneprázdněná 
matka, sledovala jsem, kolik ka-
marádek a lidí v mém okolí má 
stejný problém, ale přitom jsme si 
všichni uvědomovali, že čas strá-
vený s dítětem, je čas posvátný. 
Četla jsem synovi, později i dceři 
a hledala způsob, jak pro všechny 
děti udělat ještě něco navíc. Psy-
chologové doporučují předčítání 

dětem minimálně do 10. roku ži-
vota, ale mělo by se číst i –náctile-
tým teenagerům. Dětství by mělo 
být hezké a dlouhé. Dětství rozho-
duje o tom, jaký bude náš další ži-
vot. A tak jsem se rozhodla v roce 
2006 založit tuto společnost.“

Jaké projekty nabízíte a komu 
jsou určeny?

„S myšlenkou Pojď, budu ti 
číst oslovujeme především rodi-
če. Dětem čtou babičky, dědeč-
kové, třeba starší sourozenci, ale 
podstatní jsou právě rodiče. Ro-

dina je místo, kde láska dětí ke 
čtení začíná. Po celé republice 
navštěvujeme školky a školy. Za-
ložili jsme Klub školek, které čtou, 
a Klub škol, které čtou. Ti, kteří se 
do programu přihlásí, se zavazují, 
že budou dětem pravidelně před-
čítat a čtení propagovat mezi ro-
diči. Již 4. rokem jsme pořádali 
výtvarnou soutěž pro děti o nej-
lepší plakát Celé Česko čte dětem 
a velký úspěch má i fotosoutěž 
Celé Česko fotí pohádky o nej-

krásnější fotografii s pohádkovou 
tématikou. Zapojili jsme do naše-
ho programu i starosty obcí, kteří 
při vítání občánků dětem věnují 
knihu. Do projektu Čtení se zná-
mými osobnostmi se již zapojilo 
40 osobností, např. Arnošt Gold-
flam, Zdeněk Svěrák, Aneta Lan-
gerová, Dominik Hašek, Barbora 
Špotáková a další. Roku 2006 se 
rozběhl i projekt Čtení v nemoc-
nicích, kde čtou hospitalizova-
ným dětem dobrovolníci. Dnes je 
jich na sedmdesát. Díky pomoci 
sponzorů dodáváme knihy do 
ordinací pediatrů, ale také jsme 
knihy zaslali již do 20 nemocnic. 
Velkou osvětovou sílu má i televiz-
ní reklama, za kterou jsme získali 
toto ocenění, ale i rozhlasový spot 
a naše webové stránky.“

Vítězům gratulujeme a všem 
neziskovým organizacím přejeme 
dobré nápady, kvalitní projekty 
a vstřícné spolupracovníky v re-
klamních agenturách.

Těšíme se za rok na setkání při 
vyhlášení výsledků soutěže Žiha-
dlo 2011.

EVA PAVLATOVÁ

FOTO: NEZISKOVKY.CZ
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Nabídka kurzů v rámci Průběžného vzdělávání v projektu 
Klíče pro život, který realizuje Národní institut dětí a mládeže 

společně s Ministerstvem školství.

Kurzy jsou pro pracovníky s dětmi a mládeží zdarma!
(určeno všem zástupcům školních klubů, školních družin, 

středisek volného času a nestátních neziskových organizací)
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Finanční podpora po-
může, ale nemotivuje
Mezi úspornými opat-
řeními, která nedávno 
prošla sněmovnou, fi-
gurují i změny v systé-
mu sociálních služeb či 
daňové úpravy, které se 
dotknou firem zaměst-
návajících handicapované. O jejich důvo-
dech a reálných dopadech jsme mluvili 
s poslankyní ODS a členkou sněmovního Vý-
boru pro sociální politiku Lenkou Kohoutovou.

Vládní koalice avizovala úsporná opatře-
ní dlouho dopředu, proč ale sáhla ke škr-
tům právě v sociální oblasti?
Úspory v sociální oblasti jsou jen drob-
ným kamínkem v celé mozaice opat-
ření, ke kterým se vláda zavázala už 
v okamžiku svého vzniku. Neškrtáme plošně, 
ale jen tam, kde jsou rezervy. Žádná z přija-
tých změn se například nedotkne sociálně 
slabých rodin s postiženými dětmi. Naším 
cílem je nastavit sociální systém tak, aby 
motivoval k činnosti, pomáhal skutečně po-
třebným a nevytvářel prostor, ve kterém se 
komukoliv vyplatí žít na úkor státu ze sociál-
ních příspěvků.

Sáhli jste ale konkrétně ke snížení pří-
spěvku na péči v prvním stupni závis-
losti. Neobáváte se, že v jeho důsledku 
dojde k zásadnímu zhoršení životních 
podmínek mnoha lidí, kteří jsou na pří-
spěvku závislí?
Nic takového nehrozí. Tento příplatek byl 
před volbami v roce 2006 účelově navýšen 
bez jakékoliv analýzy potřebnosti a my se 
nyní jen vracíme k původnímu stavu a dokon-
ce výši příspěvku zvedáme na 800 korun. Je 
třeba si uvědomit, že do této skupiny s nej-
lehčím stupněm závislosti, do které míří mě-
síčně 237 milionů korun, spadají především 
senioři a lidé s nejmenším stupněm invalidity, 
kteří potřebují například dovoz obědů nebo 
zajišťování nákupů. V tomto ohledu je částka 
800 korun adekvátní. Opravdový zásah do 
systému by znamenaly plošné škrty, k těm 
ale nedochází. Navíc je důležité zmínit, že 
k 1. lednu 2011 proběhne valorizace všech 
důchodů.

Kritika ale zní i z řad některých organi-
zací, například od Národní rady osob se 
zdravotním postižením…
Národní rada v důsledku se snížením souhla-
sila, chtěla ale tuto kategorii rozdělit podle 
počtu úkonů na dvě, kdy jedna by pobírala 
800 Kč, druhá 2000 Kč. To ale nepovažuji 
za koncepční řešení. Důležité je, abychom se 
v diskuzi nezastavili u podobných jednotli-
vostí, ale začali vážně připravovat celkovou 
změnu koncepce systému sociální péče, kte-
rý bude efektivnější pro stát a prospěšnější 
pro lidi, kterým má pomáhat. 

Jaké konkrétní změny máte na mysli?
Potřebujeme širokou diskuzi nad tématy, kte-
rá povedou k adresnosti a k důslednému vy-
účtování, komu a za co byly nejrůznější soci-
ální finanční podpory vyplaceny. Chtěla bych 
dosáhnout toho, aby se rodiny mohly důstoj-
ně starat o své blízké především v rodinném 
prostředí. Je přece normální, že pokud má ro-

dina potomka, plně se o něj stará, vychová-
vá ho a hmotně zabezpečuje. A mělo by být 
normální, aby stejně tak rodina fungovala 
i v případě, že je v ní zdravotně postižený 
člověk nebo senior, který potřebuje pomoc. 
Na prvním místě by měla být rodina a teprve 
v případě, že selhává, by měla nastoupit soci-
ální podpora státu.

Omezili jste také daňové výhody zaměst-
navatelům handicapovaných osob. Ne-
měla by vláda zaměstnávání handicapo-
vaných občanů naopak podpořit?
Zrušením jedné dílčí daňové výhody 
k ohrožení zaměstnávání handicapovaných 
rozhodně nedojde. Abych byla přesná, jed-
ná se konkrétně o zrušení možnosti slevy 
na dani ve výši jedné poloviny daně pro fir-
my, které mají minimálně 25 zaměstnanců 
a 50% podíl handicapovaných zaměstnan-
ců. Všichni, kdo se v této oblasti skutečně 
pohybujeme, víme, že právě zde dochází 
k častým spekulacím. Víme, že mnoho po-
dobných firem pracuje se ziskem nula, nebo 
se pohybují v hranici, kde stačí odpočty pod-
le typu invalidity. Za účelem tohoto odpočtu 
byly zakládány dceřiné společnosti, které 
s tímto daňovým odpočtem jen spekulovaly.
Nevím, kdy největší kritici vládních opatření 
navštívili nějakou chráněnou pracovní dílnu 
nebo podnik zaměstnávající handicapované. 
Já jsem mezi těmito lidmi velmi často, a pro-
to vím, že jedinou správnou cestou je model 
sociálního podnikání a tlak na firmy, aby na 
běžném trhu práce zaměstnávaly osoby se 
zdravotním postižením anebo podporovaly 
organizace zaměstnávající lidi s handicapem 
podporou jejich odbytu. Dlouhodobě razím 
heslo: Dejte těmto lidem zakázky, pomůžete 
jim nejvíce. Finanční podpory pomohou, ale 
v dlouhodobém horizontu demotivují. 

Vy sama podporujete podobné firmy?
Ano, aktivně pomáhám se vzděláváním 
a síťováním těchto firem. Nakupuji od těch-
to firem vše, co se hodí pro moji práci a do-
mácnost. Nedávno jsem přivítala arménské 
poslance právě dárky z chráněných dílen, 
nosím šperky a další módní doplňky z chrá-
něných dílen, doma i v práci mám kerami-
ku či kuchyňské náčiní od zaměstnanců se 
zdravotním postižením. Kancelářské potře-
by nakupuji pouze u firmy, která neposky-
tuje přefakturace, ale skutečně obchoduje 
s kancelářskými potřebami. Vizitky mi vyrá-
bí firma, která zaměstnává osoby s handica-
pem.

Do poslanecké lavice jste po letech strá-
vených v neziskovém sektoru letos used-
la poprvé. Jaké to je vyměnit neziskový 
sektor za vysokou politiku?
Jako politička se dnes snažím spojo-
vat jednotlivé zákony nebo jejich změny 
s konkrétním příběhem, komu co daná změ-
na může přinést a komu bychom naopak 
mohli změnou ublížit. Díky tomu jsme s ko-
legy na poslední schůzi sněmovny upozorni-
li například na sociální příplatek pro rodiny 
se zdravotně postiženými dětmi, který se 
nakonec podařilo v celé výši udržet. Lidem 
se zdravotním postižením se chci i dál zpří-
ma dívat do očí a umět jim vysvětlit, proč 
jednotlivé změny podporuji nebo ne.

(R)
FOTO: ARCHIV  LENKY KOHOUTOVÉ

Konference 
o leadershipu 
a managemen-
tu naznačila 
trendy
V druhé polovině listopadu 
se více než 100 lídrů a mana-
žerů z neziskových organiza-
cí sešlo v Černínském paláci 
v Praze. Pod záštitou Karla Schwar-
zenberga se zde konala dvouden-
ní mezinárodní konference Správ-
ní lidé na palubu, jejímž hlavním 
tématem bylo vedení a řízení ne-
ziskových organizací v praxi. 

Pořadatelé, kterými byly obecně 
prospěšná společnost Neziskov-
ky.cz společně s Asociací veřejně 
prospěšných organizací (AVPO), 
přivezli do Prahy odborníky z USA 
a ze Slovenska. Konferenci svojí 
účastí mimo jiných podpořili ná-
městek Ministerstva zahraničních 
věcí ČR Vladimír Galuška, posla-
nec Petr Tluchoř a Joseph Pen-
nington, úřadující chargé d’affai-
res americké ambasády.

Konference pro manažery a líd-
ry jsou v zemích se silným nezis-
kovým sektorem běžně pořádá-
ny, protože jsou zdrojem nových 
nápadů, inovací, místem, kde 
se potkávají kolegové z nezis-
kových organizací a vyměňují si 
své zkušenosti. Po dlouhé době 
měly možnost Neziskovky.cz ve 
spolupráci s AVPO uspořádat 
takovou konferenci, a to ve spo-
lupráci s osvícenými dárci jako 
je Velvyslanectví Spojených 
států amerických, J&T BANKA 
a ministerstvo zahraničních věcí, 
kteří leadership a management 
považují za důležitá témata pro 
další transparentnost, rozvoj 
a posilování stability neziskové-
ho sektoru. Díky jmenovaným 
subjektům tak proběhla konfe-
rence, během níž její účastníci 
získávali znalosti a vyměňova-
li si zkušenosti z oblasti vedení 
a řízení neziskových organizací 
v České republice, USA a na Slo-
vensku. Mnoho z přítomných si 
z konference odneslo poznámky 
s novými nápady, které mohou 
uplatnit ve svých organizacích.

Výstupy z konference
Cílem konference bylo mo-
tivovat lídry a manažery ne-

ziskových organizací k jejich 
větší veřejné angažovanosti. 
Aby ještě více přispívali k po-
silování dobrého jména nezis-
kového sektoru na veřejnosti. 
Z toho, jak se vyjadřovali účast-
níci konference ve foyer, bylo 
možné usuzovat, že většina 
z nich bere svoji úlohu vážně. 

Z jednotlivých příspěvků, disku-
sí a workshopů vyvstala během 
dvou dnů tři témata, která lze 
považovat za trendy, kterými by 
se mohl ubírat neziskový sektor 
v následujících třech letech.

Výzkumy, data, čísla, sta-
tistiky
České neziskové organizace ne-
mají k dispozici dostatek ofici-
álních dat, která by dostatečně 
reprezentovala fungování nezis-
kového sektoru v ČR. Následkem 
je nedostatečný stupeň transpa-
rentnosti českého neziskového 
sektoru. Lídrům a manažerům 
chybí přehledy například o tom, 
kolik peněz se v ČR ročně vybe-
re od individuálních dárců, jaký 
je roční průměrný finanční dar 
na domácnost nebo kolik příjmů 
mají české neziskovky z prodeje 
vlastních služeb a výrobků.

Kompetence v oblasti lob-
bingu
Lídři a manažeři neziskových 
organizací pro svou každoden-
ní práci potřebují nadále rozví-
jet kompetence, které využívají 
v prosazování zájmů svých or-
ganizací, ale i společných témat 
vztahujících se k danému obo-
ru. Ještě více než na celostátní 
úrovni je potřeba lobbingu za-
znamenatelného v jednotlivých 
regionech. Velkým tématem 
jsou veškeré otázky týkající se 
etiky.

Význam správních rad pro 
rozvoj organizací
Ač to vypadá, že zkušenosti ame-
rických neziskových organizací 
týkajících se fungování správ-
ních rad nejsou pro české pro-
středí zcela přenositelné, existu-
jí oblasti, kde se české neziskové 
organizace mohou hodně učit 
a zlepšovat. Jde především o míru 
a způsob komunikace mezi vý-
konným vedením neziskové or-
ganizace a její správní radou.

ING. MAREK ŠEDIVÝ, VNĚJŠÍ VZTAHY, 
NEZISKOVKY.CZ A PREZIDENT AVPO

FOTO: NEZISKOVKY.CZ
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Projev Josepha 
Penningtona, 
úřadujícího chargé 
d’affaires americké 
ambasády, na 
konferenci Správní 
lidé na palubu dne 
23. 11. 2010 
v Černínském paláci
Dámy a pánové, vážení hosté,
je mi ctí, že mohu být dnes ráno přítomen na zaháje-
ní konference Správní lidé na palubu. Česká republi-
ka vykvetla po dvaceti letech od sametové revoluce 
do zralé demokracie. Na domácí půdě jste obnovili 
tkanivo důvěry a tolerance a rozvinuli z doby komu-
nismu rozdělenou společnost. V zahraničí podporu-
jete a chráníte lidská práva těch, kteří nemají hlas, 
ať již jde o Kubu či balkánské země, Bělorusko nebo 
Afghánistán.
Vzkvétají také velké i malé nevládní organizace, od 
projektů na ochranu žen před domácím násilím, 
domů pro matky s dětmi a klubů pro maminky až po 
organizace na ochranu zvířat. Jsem hrdý na to, že ve 

vzniku neziskových organi-
zací v České republice hrály 
svou roli také USAID a různé 
soukromé americké nadace. 
A jsem hrdý také na to, že se 
Česká republika od této po-
moci tak, jak je to správné, 
postupně sama odpoutala. 
Jakkoli dramaticky se však 
změnil život v této zemi po 
roce 1989, stále v české 
společnosti, zvláště mimo 
Prahu, zejí velké propasti, 
které v tuto chvíli dokáží pře-
klenout pouze neziskové or-
ganizace.
Nevládní organizace jsou pi-
lířem moderních demokra-
cií. Vaše práce je jedinečná 
a nelze ji nahradit aktivita-
mi státu či soukromých ob-
chodních společností. S růs-
tem vaší úlohy roste i vaše 
zodpovědnost uvnitř vašich organizací. V situaci, kdy 
se rozpočty smrskávají, lidské zdroje řídnou a státní 
dotace vysychají, musíte řešit stále složitější problé-
my s řízením organizace. Iniciativy zaměřené na zlep-
šení kvality života často klesají ke dnu ne proto, že 
by v nich panovala lhostejnost nebo nedostatek úsilí, 
ale spíše kvůli nedostatečným zkušenostem s rozvo-
jem stabilních struktur řízení, které dokáží vzkvétat 
i bez centrálního financování. Proto je nezbytné mít 
„na palubě“ silné - a vizionářské - manažery. 
Spojené státy velmi podporují práci, kterou děláte. 

Nasazení v této oblasti reflek-
tuje naši vlastní zkušenost. 
V průběhu amerických dějin 
bojovali občanští aktivisté za 
to, aby lidská práva zahrnula 
i další občany, aby se zlepši-
ly pracovní podmínky pro za-
městnance, aby se ochránilo 
životní prostředí a dalšími nej-
různějšími způsoby tak posí-
lili naši zemi. Dříve než moje 
nadřízená, ministryně zahra-
ničních věcí Hillary Clintono-
vá, i její nadřízený, prezident 
Barack Obama, vstoupili do 
politické arény, pracovali pro 
nevládní organizace a rozvoj 
občanské společnosti. Vel-
mi mě těší, že jsou zde pří-
tomny také Ann Johnson 
a Deborah Edward - americké 
odbornice na nevládní sektor, 
aby se s vámi podělily o své 

vědomosti. Věřím, že poznáte, že lze mnohé z ame-
rických zkušeností uplatnit i v prostředí neziskových 
organizací v ČR. 
Vím, že práce na rozvoji občanské společnosti není 
nikdy ukončena a že ta práce, ve které jste nyní zapo-
jeni, možná začne vzkvétat až během života dalších 
generací. Ale již nyní je zásadní pro to, aby vznikala 
spravedlivější a tolerantnější společnost.
Rád bych vám popřál plodnou konferenci, která při-
nese nová partnerství a viditelné výsledky.
Děkuji vám.

Projev 
Petra Tluchoře, 
předsedy 
poslaneckého klubu 
ODS, na konferenci 
Správní lidé na 
palubu dne 
23. 11. 2010 
v Černínském paláci
Dámy a pánové, 
je mi velkou ctí vystoupit na této mezinárodní konfe-
renci. Beru to jako šanci vyvrátit klišé, že neziskový 
sektor je českými politiky v lepším případě tiše trpěn, 
v horším je považován málem za nepřítele. Ve sku-
tečnosti je to ten nejlepší spojenec, který dokáže po-
máhat lidem lépe než stát a jeho úředníci.
Moderní stát blahobytu, který si uzurpoval právo sta-
rat se o naše štěstí, blahobyt a jistoty, trvá pouhých 
sto let. Dobrovolné nevládní organizace fungují ně-
kolikanásobně déle. A často dokáží s menšími pro-
středky více. Především proto, že mají lepší motiva-
ci, jasnější cíl a rozumnější management než státní 
byrokracie.
Lídři neziskového sektoru dobře vědí, čeho chtějí do-
sáhnout. Stanovují si konkrétní a měřitelné cíle. Při 
řízení projektů čerpají své zkušenosti z dlouhé úcty-
hodné tradice a uvědomují si, že mohou rozdělit jen 
tolik prostředků, kolik je k dispozici. Ve všech těchto 
třech bodech mají před státem velký náskok.
Otázka nezní, zda mají, či nemají politici umožnit vět-
ší rozvoj neziskovek. Otázka zní: Může si stát dovo-

lit odmítnout pomocnou 
ruku, kterou mu nabíze-
jí nevládní organizace? 
Bylo by to hloupé a já se 
této hlouposti rozhodně 
nedopustím. I proto pod-
poruji změnu pravidel, 
která zrovnoprávní nezis-
kové organizace se stát-
ním sektorem a zlepší 
jejich přístup jak k veřej-
ným, tak zejména k sou-
kromým zdrojům.
Přednosti nevládního sek-
toru si ještě daleko více 
uvědomujeme nyní, kdy 
se stát blahobytu zmítá 
v krizi a někde mu dokon-
ce hrozí bankrot. Řecká 
katastrofa nám názorně 
ukázala, k jakým koncům 
vede snaha nahradit dob-
rovolnou a cílenou starost 
o potřebné všudypřítom-
ným a všechny korumpu-
jícím pečovatelským státem.
To, co zde říkám, jsou praktické, nikoli ideologické 
důvody, proč mají nevládní organizace dostat větší 
prostor. Vůbec mi nejde o to vlichotit se do vaší pří-
zně, vážení přátelé. Prostě jen umím počítat. A jako 
člověk, který cítí velkou odpovědnost za hospoda-
ření státu, chci, abychom naše omezené prostředky 
vynakládali co nejúčelněji a s maximálním efektem. 
Stát ukázal, že to v mnoha případech neumí. Je tedy 
na čase, aby ustoupil do pozadí a vrátil řadu agend 
zpět do soukromých rukou.
Když říkám soukromých rukou, míním tím opravdu 
ruce dobrovolníků. Nejde mi o to vytvářet jakousi 
kvazineziskovou vrstvu organizací fatálně napoje-
ných na státní agendy a fondy. Tímto způsobem by-
chom totiž rozsah státu nezmenšili, jenom bychom 
ho rozlili do větší šířky. Nemůžeme přece toužit po 

tom, aby se neziskový sektor 
stal závislým na vládě. To by 
pak zcela ztratil svůj původní 
smysl. 
Já naopak velice stojím o to, 
aby se neziskovky staly tvr-
dou konkurencí státu. Aby 
mu ukázaly, že konat dob-
ro lze spravedlivěji, rychleji 
a efektivněji, než to umí by-
rokracie. Aby sebraly vítr 
z plachet populistům, kteří vy-
volávají v lidech strach a pod 
záminkou ochrany se jim sna-
ží vnutit stále rozsáhlejší stát-
ní intervence.
Vážení přátelé, věřím že prá-
vě tato konference, zamě-
řená na řízení neziskových 
organizací, ukáže jejich před-
nosti. Věřím dále, že spolu 
s vámi se nám podaří nastavit 
nová pravidla pro fungování 
nevládního sektoru, která do 
zmatené legislativy vnesou 

transparentnost a zvýší důvěryhodnost neziskovek 
jak pro stát, tak pro soukromé sponzory. A nakonec 
věřím, že v budoucnu se nám díky tomu všemu po-
daří přesvědčit skeptiky a umožnit širší financování 
nevládních veřejně prospěšných aktivit, třeba i díky 
daňovému zvýhodnění dárců.
Vážení přátelé, to je takřka vše, co jsem měl na srd-
ci. Nakonec, ale ne v poslední řadě, chci učinit jednu 
poznámku o lobbingu. My dnes toto slovo vnímáme 
víceméně negativně. Přitom právě nevládní organi-
zace dávno před vznikem moderního státu dokázaly 
využívat lobbingu k dosahování těch nejušlechtilej-
ších cílů. Mimo jiné ke zrušení otroctví. Tato tradice 
zavazuje a já věřím, že i dnes nám nevládní sektor 
může pomoci zbavit se otrockých okovů, které nám 
nasadil expandující stát.
Děkuji vám za pozornost. Správní lidé na palubu!
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Tajemství úspěchu 
JIŘÍ PLAMÍNEK 
(NAKLADATELSTVÍ GRADA)
Kniha sleduje cesty 
lidí k úspěšnému živo-

tu. Je možné ji vnímat jako implicitní 
návod k dosažení úspěchu v podmín-

kách střední Evro-
py počátku jedna-
dvacátého století. 
Jádrem výkladu je 
sice popis myšle-
ní a chování líd-
rů, tedy lidí, jejichž 
úspěch je veřejně 
znám a registro-

ván, ale najdete zde i kapitoly zabý-
vající se spokojeností, užitečností 
a zralostí v soukromém životě či rolí 
lídrů ve výchově a vzdělávání. Vý-
klad konfrontuje teoretické poznatky 
s autorovou praxí konzultanta, lektora, 
facilitátora a mediátora. Všímá si pře-
devším místního pojetí úspěchu, jež je 
odlišné jak od pojetí severoamerické-
ho, ale i asijského nebo afrického. Je 
dokládán příklady z české, českoslo-
venské a středoevropské praxe.

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

Datové 
schránky
ING. PETR BUDIŠ, 
PH.D., MGR. 
IVA HŘEBÍKOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ 
ANAG)
Dne 1. 7. 2009 
nabyl účin-

nosti zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizo-
vané konverzi dokumentů. Tento zá-
kon, spolu se souvisejícími změnami 
dalších zákonů, přinesl zásadní změny 
v komunikaci mezi orgány veřejné 
moci, komunikaci orgánů veřejné 
moci vůči fyzickým osobám a právnic-
kým osobám a v provádění elektronic-
kých úkonů fyzických osob a právnic-

kých osob vůči orgánům veřejné moci, 
popřípadě mezi nimi navzájem. 
Publikace je určena všem uživatelům 
systému datových schránek, tj. fyzic-
kým osobám, podnikajícím fyzickým 
osobám, právnickým osobám i orgá-
nům veřejné moci, a poskytuje základ-
ní orientaci v problematice komunika-
ce prostřednictvím datových schránek, 
a to z hlediska právního i technického 
řešení. Věnuje se zejména zřizování 
datových schránek, přístupu k nim, 
správě datové schránky, provádění 
úkonů jejich prostřednictvím, napojení 
datových schránek na další informač-
ní systémy, bezpečnosti dokumentů 
v digitální podobě (datových zpráv) 
i dalšímu nakládání s nimi, včetně in-
stitutu autorizované konverze doku-
mentů. 
Součástí jsou praktické návody popi-
sující podání žádosti o zřízení datové 
schránky, přihlášení do datové schrán-
ky a příjem a odesílání dokumentů. 

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

Přehled judikatu-
ry ve věcech pra-
covněprávních 
Vznik, změna 
a skončení pra-
covního poměru 
2., aktualizova-
né a rozšířené 
vydání

Jiří Doležílek (nakladatelství Wolters 
Kluwer ČR)
Publikace je přehlednou pomůckou 
nejen pro advokáty, soudce a pracov-
níky v oblasti lidských zdrojů, ale pro 
všechny, kdo v pracovněprávních vzta-
zích vystupují, ať již v roli zaměstnance 
nebo v roli zaměstnavatele.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním 
a druhým vydáním došlo k přijetí no-
vého zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., účinného od 1. 1. 2007, je do 
tohoto vydání zařazena jak relevant-
ní judikatura z období platnosti pů-

vodního zákoníku práce č. 65/1965 
Sb. s doplněnými odkazy na aktuál-
ní ustanovení nového zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb., tak je publikace zá-
roveň doplněna o judikaturu vztahující 
se již k zákoníku práce č. 262/2006 
Sb.
V závěru publikace najde čtenář vybra-
ná ustanovení zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce; připojen je také 
rejstřík sestavený podle užitých práv-
ních předpisů a věcný rejstřík.

Členové Klubu Neziskovky.cz mohou 
na tuto publikaci uplatnit slevu 15 %. 
Více informací na adrese www.nezis-
kovky.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3.

Petr Pithart – 
Ptám se, tedy 
jsem 
MARTIN T. ZIKMUND 
(NAKLADATELSTVÍ 
PORTÁL)
Knižní rozhovor ma-
puje v osobě svého 
protagonisty život-

ní příběh a myšlení jedné z význam-
ných postav generace, která přišla 
na svět během druhé světové války a 
osobnostně dozrávala v letech šede-
sátých. Levicové ladění, které si Petr 
Pithart odnesl z domova, přispělo jen 
částečně k jeho komunistické epizodě 
(1960 – 1968), za níž následovalo vy-
střízlivění. 
Své zkušenosti ze dvou historických 
mezníků, které se odrazily na politic-
ké realitě této země a morálním profilu 
národa (1968 a 1989), popsal už v kni-
hách Osmašedesátý (1978) a Devěta-
osmdesátý (2009). V tomto knižním 
rozhovoru je však tón ještě osobnější 
a důvěrnější. 

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