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Všechny památky jsou svým způsobem unikátní, říká 
předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra 
Dagmar Havlová.

Na pobřežích jsou pláže, hotely, služby a u nás ještě stále tyto věci kulhají, i když za více 
než dvacet let se pochopitelně mnohé změnilo. Propagační materiály spolu s internetem jsou 
dobrým informačním zdrojem hotelů, penziónů a restaurací, kterých pro turisty máme dost 
a na velice slušné úrovni. Velkým problémem je doprava, zejména pražské taxíky a okrádání 
turistů. Dále myslím, že chybí kvalitní suvenýry ve formě místních řemeslných výrobků. 
Samotná památková péče je teoreticky na dobré úrovni, ale pořád chybí peníze. Na úrovni 
národních kulturních památek je situace vcelku slušná, problém vidím spíše v necitlivém 
zacházení s menšími památkami a zvlášť s objekty, které nejsou zapsány v seznamu 
památek. Zvláštní kapitolou jsou novostavby, které jsou necitlivě zakomponované do krajiny 
nebo urbanistického celku.

Společnost Neziskovky.cz 
zvěřejnila výsledky studie Inde-
xu udržitelného rozvoje za rok 
2011, který měří vývoj občan-

ského sektoru ve střední a vý-
chodní Evropě a Eurasii. Hod-
notící zpráva vydaná Americ-
kou agenturou pro mezinárod-
ní rozvoj USAID již patnáct let 
sleduje rozvoj občanského sek-
toru v devětadvaceti zemích, 
kde zkoumá úroveň právního 
prostředí, organizační základ-
ny, finančního zajištění, prosa-

zování zájmů, poskytování slu-
žeb, infrastruktury a veřejné-
ho obrazu. Podle aktuálních vý-
sledků byla Česká republika vy-

hodnocena indexem 2,7, kte-
rý ji řadí na třetí místo. O něco 
lépe se umístilo Polsko s inde-
xem 2,2. Zlato získalo Eston-
sko, kterému byl přiřazen index 
2,0. Celé znění tiskové zprávy 
naleznete na: webových strán-
kách Neziskovek.cz 

TATIANA CHRÁSTOVÁ

Český občanský sektor je ve střední 
a východní Evropě a Eurasii na třetím místě

ROZHOVOR

editorial

k létu 
neodmyslitelně 
patří cestování. Jistě mi dáte za 
pravdu, že největším lákadlem pro 
zahraniční turisty jsou v České 
republice památky. O stopy 
kulturního nemovitého dědictví  
můžeme u nás doslova zakopnout, 
a přitom nás často ani nenapadne, 
že jimi jsou také Boží muka, různé 
malé kaple či smírčí kříže. Opomíjené 
památky a Nadaci Občanského 
fóra navštívíme v rozhovoru s její 
předsedkyní Dagmar Havlovou. Jaké 
další nejen kulturní zážitky můžete 
okusit, se dočtete v Kalendáři akcí. 
Každopádně se již teď můžete těšit 
na osvěžující letní koktejl, který 
vám namíchají lektoři a členové 
týmu Neziskovky.cz. Odpoví Vám 
na otázky, po nichž žízníte a které 
se třeba mohou týkat výsledků 
studie Indexu udržitelného rozvoje 
za rok 2011, nebo vlastností, jimiž 
by měl disponovat každý business 
lídr. Pokud zaprší, vyražte okamžitě 
do lesů, možná se vrátíte s košíkem 
plným jedlých hub a dopadnete lépe 
než náš fejetonista, který houbařil na 
politické scéně. 
Léto stále pokračuje – tak tedy Carpe 
diem!   

TATIANA CHRÁSTOVÁ

Vážené 
kolegyně, 
vážení kolegové, 
čtenářky 
a čtenáři,

NOVINKA! Od 1. 7. 2012 Mají nově registrované neziskové organizace možnost získat grantový kalendář do konce roku zdarma 
Více na str. 8

www.neziskovky.cz
http://www.neziskovky.cz
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Světluška: 
studijní 
stipendia pro 

školní rok 2012/2013
Nadační fond Českého rozhlasu 

vyhlašuje výběrové řízení na poskyt-
nutí nadačních příspěvků ze sbírky 
Světluška za účelem financování stu-
dia ve školním/akademickém roce 
2012/2013. Stipendium je určeno pro 
studenty středních a vysokých škol 
s těžkým zrakovým nebo zrakovým 
kombinovaným postižením. Přizná-
no bude podle individuálních po-
třeb vybraných žadatelů, v maximál-
ní výši 30 000 Kč na období školní-
ho/akademického roku 2012/2013.
Uzávěrka pro příjem žádostí o sti-
pendium je 30. září 2012. Do výbě-
rového řízení budou zařazeny žádos-
ti splňující podmínky Nadačního fon-
du Českého rozhlasu pro přiznání na-
dačního příspěvku. O nadační příspě-
vek ze sbírky Světluška může požá-
dat fyzická osoba s těžkým zrakovým 
nebo zrakovým kombinovaným posti-
žením, která má trvalý pobyt na úze-
mí ČR. Formulář pro podání žádosti 
s informacemi najdete na www.svetlus-
ka.net – potřebuji pomoc – jak požádat 
o nadační příspěvek.Žádost, tzn. for-
mulář, motivační dopis a povinné pří-
lohy, zašlete na adresu Nadačního fon-
du Českého rozhlasu Vinohradská 12, 
120 99 Praha 2.                                                                       

DAGMAR PRAJZNEROVÁ, 
NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU

Vesnice roku 2012 zná už 
své finalisty

Osmnáctý ročník soutěže Vesnice 
roku v Programu obnovy venkova již 
má své finalisty, kteří postupují do ce-

lostátního kola. V letošním roce bylo 
v rámci krajských kol hodnoceno cel-
kem 278 obcí ze třinácti krajů České 
republiky. Přihlášené vesnice soutěži-
ly v oblastech: koncepční dokumen-
ty, společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a ob-
raz vesnice, občanská vybavenost, in-
ženýrské sítě a úspory energií, péče 
o veřejná prostranství, přírodní prvky 
a zeleň v obci, péče o krajinu, připra-
vované záměry a informační technolo-
gie obce.S příchodem letních měsíců 
bylo ukončeno hodnocení krajských 
kol. Všechny oceněné obce si převez-
mou své ceny z rukou zástupců vyhla-
šovatelů soutěže na jednotlivých kraj-
ských slavnostních vyhlášeních, která 
se uskuteční v průběhu měsíce červen-
ce a srpna.Obce oceněné v krajském 
kole získávají příslib dotace pro rok 
2013 v rámci podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 
tisíc korun za Modrou, Bílou a Oran-
žovou stuhu a 1 milion korun za Zla-
tou stuhu. Vítěz celostátního kola zís-
ká příslib dotace v celkové výši 2 milio-
ny korun a navíc postupuje do soutěže 
Evropská cena obnovy vesnice. Obce, 
které získaly ocenění Zlatá stuha (za ví-
tězství v krajském kole) postupují dále 
do celostátního kola, které se uskuteč-
ní v termínu od 2. do 8. září 2012. Vý-
sledky celostátního kola a nositele titu-
lu „Vesnice roku 2012“ vyhlásí minis-
tr pro místní rozvoj dne 15. září 2012 
v Luhačovicích v rámci konání Meziná-
rodního dětského folklorního festivalu 
Písní a tancem.   
       ZBYNĚK KONVIČKA, WWW.PROPAMATKY.CZ                                                                                                 

FOTO: WWW.PROPAMATKY.CZ

Nový ročník programu 
Rok jinak umožní 
pomáhat i v zahraničí

Nadace Vodafone inovovala gran-
tový program Rok jinak, který startu-
je již pátým rokem. Letos poprvé mají 
účastníci možnost vyjet i do zahraničí.  
V rámci programu pak pracují jeden 
rok v neziskové organizaci podle své 
volby a mzdu jim hradí Nadace Voda-
fone. Přihlášky mohou zájemci podá-
vat do 20. září. Během minulých roční-
ků se programu zúčastnilo již 22 profe-
sionálů z různých oblastí. „Hlavní myš-
lenkou programu Rok jinak je dlouho-
dobý přenos know-how a zkušeností 
mezi neziskovou sférou a světem byz-
nysu. Chceme iniciovat odborníky ze-
jména z komerční sféry, aby pomoh-
li profesionalizovat neziskový sektor. 
Letos jsme se rozhodli umožnit účast-
níkům Roku jinak vyjet i do zahraničí, 
kde mohou s českou neziskovou orga-
nizací strávit celý rok,“ vysvětluje Ond-
řej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone. 
Grantisté se v neziskových organicích 
mohou zabývat podle své profese ši-
rokou škálou činností od fundraisingu, 
přes PR a komunikaci, až po vytváře-
ní dlouhodobých strategií HR a rozvoje 
nebo realizaci technologických projek-
tů. Nadace Vodafone také umožňuje 
za stejných podmínek pracovat pro ne-
ziskovou organizaci i v délce trvání od 
jednoho do tří měsíců v podprogramu 
kRok jinak. V rámci kRoku jinak bylo 
podpořeno již 24 projektů. Podmín-
kou účasti v grantovém řízení je před-
ložení projektu, který podrobně definu-
je cíle, kterých chtějí přihlášení spolu 
s vybranou neziskovou organizací do-
sáhnout. Uchazeči, kteří se v nezisko-
vém sektoru neorientují, mohou pro 
kontakt s neziskovou organizací využít 
bazar nabídek a poptávek na interneto-
vých stránkách Roku jinak. Finalisty vy-
hlásí Nadace Vodafone v polovině říj-
na. Tehdy se do výběru grantistů bude 
moci zapojit i veřejnost v internetovém 
hlasování. Projekt, pro který bude hla-
sovat nejvíce lidí, bude rovnou zařazen 
mezi vítěze. O dalších úspěšných gran-
tistech rozhodne porota složená ze zá-
stupců Nadace Vodafone, společnosti 
Vodafone, médií a neziskové sféry. Ví-
tězové Roku jinak pro rok 2013 budou 

aktuality
vyhlášeni na konci října. Formuláře, in-
formace o veškerých náležitostech, 
přihlášky i kontakty naleznou zájemci 
na internetových stránkách www.rok-
jinak.cz 

VERONIKA EXNEROVÁ (NOVÁ), VODAFONE CZ

Nejlepší fotografie 
přírody přinese výhru 
dětem z dětského 
domova nebo pěstounské 
rodiny

Děti z dětských domovů a pěstoun-
ských rodin se mohou zapojit do let-
ní fotografické soutěže ING Bank Fon-
du Nadace Terezy Maxové dětem a vy-
hrát peněžitou odměnu. Tématem je 
příroda, a fotografie tak nesmí obsaho-
vat záběry lidí. Každý domov nebo pěs-
tounská rodina se může zapojit s jed-
ním dílem. „Téma příroda a její krásy 
se v letním prázdninovém období na-
bízí samo. Využili jsme ho a připravili 
pod hlavičkou našeho ING Bank Fon-
du NTMd fotografickou soutěž pro děti 
o finanční odměny. Všechny děti rády 
ve svém světě pátrají a objevují a vě-
řím, že ze své perspektivy přinesou ne-
otřelý pohled i prostřednictvím hledáč-
ku fotoaparátu. Již teď se těším na za-
jímavé soutěžní příspěvky,“ komentuje 
soutěž Libor Vaníček, ředitel retailové 
části ING Bank ČR.Termín pro doruče-
ní prací na adresu Nadace Terezy Ma-

xové dětem je 14. září 2012. O vítěz-
ných pracích rozhodnu zaměstnanci 
ING Bank a Nadace Terezy Maxové dě-
tem. Výherci budou oznámeni v říjnu 
letošního roku. Více informací a pravi-
dla soutěže naleznete na http://www.
ingcbf.cz/

WWW.TEREZAMAXOVADETEM.CZ

Křišťálový kamínek 2012

Asociace TRIGON vyhlašuje v rám-
ci jubilejního XX. ročníku Evropských 
dnů handicapu už posedmé prestiž-
ní ocenění Křišťálový kamínek 2012. 
Také letos chce vyzdvihnout mimo-
řádné činy lidí s handicapem a záro-
veň poděkovat těm, kteří problemati-
ce dětí, mládeže i dospělých s postiže-
ním věnují čas, energii i kus svého živo-
ta.Jelikož je rok 2012 vyhlášen Evrop-
ským rokem aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity, chystá se Asocia-
ce TRIGON udělit za práci ve prospěch 
handicapovaným zvláštní cenu také 
seniorům.Máte-li ve svém okolí příte-
le, známého nebo spolupracovníka, 
který si ocenění zaslouží, zašlete no-
minaci. Na základě vašich návrhů bu-
dou vybrány osobnosti, kterým u příle-
žitosti slavnostního večera Křišťálový 
kamínek bude předáno 3. října 2012 
v Domě kultury města Ostravy stejno-
jmenné ocenění.

WWW.ASOCIACETRIGON.EU

Připravte se na odpolední koktejl rad a informací s odborníky na neziskový sektor! 
Namíchali jsme pro Vás jedinečný program.

V rámci programu vyřešíte otázky, které Vás a Vaši NNO pálí, a také se seznámíte s lektory 
a členy týmu Neziskovky.cz.

U diskuzních stolů najdete odpovědi na otázky týkající se fundraisingu, PR, 
marketingu, vedení a řízení organizace, ale i nové legislativy a specifik 

v sociálních službách.

Přihlaste se na akci na našich webových stránkách! 

Termín:  11. 9. 2012, 13:45 – 17:00

Vstupné: 100 Kč

PROGRAM: 
13:45 – registrace účastníků

14:00 – 16:10

Prezentace lektorů a vybraných kurzů v naší nabídce

Příklad dobré praxe – jak pomoci organizaci v nesnázích

16:10 – 17:00

Diskuzní stoly 

Pálí Vás otázky týkající se marketingu, fundraisingu, legislativy atd. ve vaší NNO?
Napište nám své otázky a pro odpověď si přijďte k diskuznímu stolu. Odborník Vám 

poradí a navíc můžete danou otázku sdílet s ostatními a najít tak i nový pohled na danou 
problematiku.

Diskuzní stoly budou rozděleny podle tematických oblastí (fundraising, PR, marketing, 
vedení a řízení organizace, legislativa a sociální služby). Záleží na Vás, ke kterému stolu se 

usadíte. A nebude Vám chybět ani koktejl, uvidíte.
Váš dotaz, který bude zodpovězený v rámci programu „diskuzní stoly“, napište do 

objednávky, či zašlete na email kurzy@neziskovky.cz.

A CO DODAT? SNAD JEN, ŽE SI NA ZÁVĚR OD NÁS URČITĚ ODNESETE 
HODNOTNÝ DÁREK. CO TO BUDE? PŘIJĎTE A UVIDÍTE!

ODPOLEDNÍ KOKTEJL

http://www.neziskovky.cz/clanek/1744/0/home/odpoledni-koktejl-neziskovek-cz/
http://www.svetlus-ka.net
http://www.svetlus-ka.net
http://www.svetlus-ka.net
http://www.rok-jinak.cz
http://www.rok-jinak.cz
http://www.rok-jinak.cz
http://www
mailto:kurzy@neziskovky.cz
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Nový týdeník 

o neziskovkách na 

ČRo Rádiu Česko 

Poslouchejte magazín JAK JINAK každou středu od 9.45!

Máte k těmto tématům co říci? Pořádá vaše občanské sdružení, obecně 
prospěšná společnost, nadace, občanská iniciativa nebo příspěvková 
organizace nějakou zajímavou akci? Chcete dát veřejnosti vědět o novém 
projektu nebo dni otevřených dveří? Napište nám na jakjinak@rozhlas.cz!

Vysíláme každý den nepřetržitě na digitálních platformách radiocesko.cz, 
DVB-T, DVB-S a DAB od 8 do 18 hodin.
Vysíláme na VKV vysílačích BBC World Service od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin.
Praha 101,1 FM, Brno 101,3 FM, Ostrava 106,3 FM, Plzeň 98,6 FM, 
Zlín 93,9 FM, Olomouc 105,6 FM, Liberec 99,2 FM, Ústí nad Labem 105,8 FM, 
České Budějovice 89,8 FM, Pardubice/Hradec Králové 99,1 FM, Jihlava 96,7 FM, 
Karlovy Vary 94,7 FM.

kurzyotevřené

Výběr z nabídky kurzů Neziskovek.cz na září, říjen 2012

ŘÍZENÍ A VEDENÍ

Efektivní vedení porad a jednání 
– 10. 9. 2012
„Nikdo není tak chytrý, jako jsme my 
všichni dohromady“. Naučte se vést pora-
du, jednání či řešitelskou schůzku tak, aby 
nebyla zbytečně dlouhá, zapojila všech-
ny do diskuse a spolupráce, využila po-
tenciál všech zúčastněných a přinesla jas-
né a srozumitelné výstupy. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=294

Plány osobního rozvoje 
zaměstnanců jako nástroj 
motivace, stabilizace a součást 
standardů kvalit – 19. 9. 2012
Kurz vám pomůže zvýšit manažerské 
kompetence v personálním řízení orga-
nizace, procvičit tvorbu plánů osobní-
ho rozvoje pro své pracovníky a použí-
vat plány osobního rozvoje jako prostře-
dek interní supervize. Více informací: 
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=298

Facilitace pracovních setkání 
– 21. 9. 2012
Kurz vám pomůže vést a řídit vaše pracov-
ní jednání tak, abyste využili co nejlépe po-
tenciálu všech členů skupiny, efektivně 
diskutovali o problémech a došli k jasným 
a srozumitelným výsledkům. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=302

Etika v neziskové organizaci 
– 4. 10. 2012

„Zasej čin – a sklidíš zvyk, zasej zvyk 
– a sklidíš charakter, zasej charakter 
– a sklidíš osud.“ 
Kurz vám pomůže rozvíjet a podporovat 
prosociálnost, humánní jednání, harmo-
nické vztahy v rodině i na pracovišti. Učit 
se toleranci v organizaci i mimo ni. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=309

FUNDRAISING, MARKETING A PR

Příprava projektů a psaní žádostí 
o grant, včetně SF EU   
5. – 6. 9. 2012
„Chceme peníze!“ – ozývá se ze všech kou-
tů světa. Ale každý svého štěstí strůjce… 
Štěstí totiž přeje připraveným! S námi získá-
te grant snadněji! Kurz vám pomůže získat 
informace a dovednosti pro sestavování 
a přípravu zejména neinvestičních projek-
tů financovaných ze strukturálních fondů 
EU. Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_
detail&idkurzu=293

Mediální trénink – 8. 10. 2012
Workshop vám pomůže zlepšit vystupová-
ní na veřejnosti, omezit trému před mikro-
fonem a kamerou, zefektivnit komunikaci 
s novináři formou tiskových zpráv. Work-
shop proběhne intenzívní formou. Budou 
k dispozici dvě místnosti, kde v jedné bude 
probíhat společný program, v druhé indi-
viduální natáčení za účasti kameramana 
s následným osobním rozborem vystoupe-
ní. Více informací: http://www.neziskov-
ky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_
detail&idkurzu=311

Jak komunikovat s médii aneb 
Jak napsat atraktivní tiskovou 
zprávu – 12. 10. 2012
Naučte se psát zajímavou tiskovou zprá-
vu! Kurz vám ukáže, jak v redakci probí-
há proces výběru a zpracování zprávy. 
Na rozboru již hotových tiskových zpráv 
vám lektor ukáže, jaké aspekty přede-
vším odlišují zajímavou tiskovou zprá-
vu od nezajímavé a prakticky nacvičí-
te psaní tiskové zprávy. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=278

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Opatrovnictví podle nového 
občanského zákoníku - 13.9.2012
Kurz představí změny v oblasti opatrov-
nictví, jež přináší nový občanský záko-
ník. Budou vysvětleny rozdíly mezi no-
vou a stávající úpravou OPATROVNIC-
TVÍ, dozvíte se jak budou fungovat 
OPATROVNICKÉ RADY a jaké postave-
ní v nich mají POSKTOVATELÉ SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB.
http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=331

Dobrovolnictví v sociálních 
službách – 20. 9. 2012
Kurz vám pomůže získat základní znalos-
ti o podmínkách dobrovolnictví v ČR, dá 
vám návod, jak získat a hlavně jak si udržet 
dobrovolníky a kde je hledat. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=231

LEGISLATIVA A ÚČETNICTVÍ

Účetnictví v praxi s ohledem na 
účetní uzávěrku a závěrku  
17. – 18. 10. 2012
Jak co nejjednodušším způsobem provést 
vyúčtování dotací a grantů? To je otáz-
ka. Ale my na ní známe odpověď! Kurz 
Vám pomůže zvládnout základní meto-
dické prvky a zásady účetnictví v praxi. 
Pojďme na to jednoduše! Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=296

Máme se bát „Švarcsystému“? 
- mandátní smlouvy a pracovní 
smlouvy v NNO – 14. 9. 2012
Hranice mezi nezákonným a zákonným 
je mnohdy nezřetelná – my vám pomůže-
me s jejím hledáním. Kurz vám ukáže co 
to je tzv.“Švarcsystém“, seznámí vás s no-
vou právní úpravou platnou od 1/1/2012 
a vysvětlí vám, jak se vyvarovat potíží v pří-
padě, že z jakéhokoli důvodu potřebuje-
te namísto smlouvy podle zákoníku prá-
ce uzavřít smlouvu jinou. Více informa-
cí: http://www.neziskovky.cz/kurzy/in-
dex.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkur-
zu=292

Obecně prospěšné společnosti 
a Ústavy podle nového 
Občanského zákoníku 
– 16. 10. 2012
Kurz vám pomůže se změnami, jež při-
náší nový občanský zákoník, platný od 
1/1/2014. Budou porovnány rozdíly mezi 

stávající obecně prospěšnou společností 
a nově zaváděnou právní formou – ÚSTA-
VEM a vysvětleno, jaký osud čeká již exis-
tující obecně prospěšné společnosti. Více 
informací: http://www.neziskovky.cz/
kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_de-
tail&idkurzu=314

Nadace a nadační fond podle 
nového občanského zákoníku – 
29. 10. 2012
Nadace a nadační fondy v novém, ale bez 
obav! Kurz vám pomůže seznámit se změ-
nami, které přináší nadacím a nadačním 
fondům nový občanský zákoník platný od 
1/1/2014. Bude provedeno srovnání „sta-
ré“ a „nové“ právní úpravy a vysvětleno, 
jaké zněny bude nutno provést v zakláda-
cích dokumentech nadací a NF. Více infor-
mací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/
index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&id-
kurzu=319

Staňte se spolutvůrci našich kurzů!Staňte s p
Máte návrh, v jaké oblasti byste se chtěli vzdělávat? 

Co se potřebujete dozvědět nejvíce? 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: zpravodaj@neziskovky.cz

http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=294
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=298
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=302
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=309
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=311
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=293
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=278
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=331
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=231
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=296
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=292
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=314
http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=319
mailto:jakjinak@rozhlas.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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kalendář akcí
Výstava SOKOL aneb 
Kalokagathia počesku
Kdy: 5.6. - 31.8.2012
Kde: Říčany
Pořadatel: Muzeum Říčany
Výstava je věnována 150. výročí za-
ložení této tělovýchovné organiza-
ce. Návštěvník se bude moci sezná-
mit jak s historií, tak současností So-
kola. Výstava přibližuje nejen tělocvič-
nou činnost, ale i kulturní aktivity so-
kolů a jejich přínos pro národní a de-
mokratické uvědomění našeho náro-
da, včetně jejich účasti v protirakous-
kém a protinacistickém odboji. Část 
výstavy je věnována i historii a sou-
časnosti sokolské jednoty v Říčanech 
– Radošovicích. Expozice je doplněna 
mnoha předměty, zapůjčenými ze sbí-
rek Muzea Říčany, z Národního muzea 
i z majetku Sokola Říčany a Radošovi-
ce. Otevřeno: po-čt 14-18h, so-ne 13-
18h Vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč, 
rodinné 50 Kč Více informací: http://
www.ricany.cz/muzeum

ADRA slaví 20.výročí - výstava
Kdy: 25.6. - 31.8.2012
Kde: Praha 1
Pořadatel: ADRA,o.s.
Přijďte si prohlédnout výstavu mapují-
cí dvacet let fungování humanitární or-
ganizace ADRA. Výstava je do konce 
srpna 2012 umístěna v budově ČSOB 
Na Poříčí 24, Praha 1. Humanitární or-
ganizace ADRA slaví dvacetileté vý-
ročí svého působení v České repub-
lice. Ku příležitosti tohoto významné-
ho jubilea vznikla výstava, která bude 
až do podzimu 2013 putovat po třice-
ti místech v ČR. Do konce srpna si ji 
veřejnost může prohlédnout v budově 
ČSOB, Na Poříčí 24, Praha 1. Výstava 
je složená z fotografií, které zachycu-
jí klíčové události dvacetiletého půso-
bení české pobočky organizace ADRA 
- od dopravy materiální pomoci do 
zemí bývalé Jugoslávie v čase občan-
ské války, přes pomoc obklíčenému 
Sarajevu, stavbu domů pro uprchlíky 
v bosenském Tešanj, humanitární po-
moc Mongolsku postiženému zimou, 
dovoz potravin pro lidi v obklíčeném 
Grozném, povodně v ČR v roce 1997 
a 2002, otevření Azylového domu 
v Novém Jičíně, zemětřesení v Turec-
ku v roce 1999, rozsáhlou pomoc po 
tsunami v Asii v roce 2004/05, zalo-
žení prvního dobrovolnického centra 
v ČR, počátky zdravotnického zaříze-
ní v Itibu v Keni, zemětřesení na Haiti 
a v Japonsku atd. Přijďte se podívat. 
Více informací: http://www.adra.cz/

Výstava Praha pod vodou
Kdy: 25.7. - 2.9.2012
Kde: Praha
Pořadatel: Czech Photo o.p.s.
Výstava fotografií k desátému výro-
čí povodní v Praze. Představuje 90 je-
dinečných snímků dramatických his-
torických okamžiků od 31 autorů pa-
třících k české fotografické elitě. Jde 
o neopakovatelné, nezvyklé, často až 

surrealistické záběry, které diváky pro-
vedou hlavním městem od míst, kde 
do něho z jihu pětisetletá voda vstou-
pila, přes Smíchov, Malou Stranu, Sta-
ré a Nové Město, Karlín, Tróju, Holešo-
vice, až po severní okraj, kde ho opus-
tila. Příběh, který fotografie vyprávě-
jí, je plný napětí, citů, ale i lidské tou-
hy ochránit nejen životy a majetky své 
a ostatních, ale i starobylé pražské pa-
mátky. Více informací: http://www.
czechphotogallery.cz/

Program efektivního rodičovství 
Štěkeň
Kdy: 12.8. - 18.8.2012
Kde: Štěkeň u Strakonic
Pořadatel: Centrum pro manželství 
a rodinu
Staňte se efektivními rodiči již během 
jednoho týdne! Zažijte skvělou dovole-
nou na jihu Čech a ještě při tom ab-
solvujte kurz efektivního rodičovství! 
Cena pro dva dospělé: 7000Kč 1 do-
spělá osoba 3700Kč dítě - 2500Kč. 
V ceně je zahrnuto: ubytování 6x v lu-
xusních pokojích zámku Štěkeň, plná 
penze během celého pobytu, kurzov-
né, materiály ke kurzu, hlídání dětí 
během kurzu rodičů. Kurz Efektivní-
ho Rodičovství - Jak Rozumět Chová-
ní Svých Dětí, Jak Ho Ovlivňovat - Jak 
Aktivně Reagovat Na Chování Dítěte 
- Jak Podporovat Pozitivní Chování Dí-
těte - Jak Zvládnout Alternativní Meto-
dy Vedení Dětí - Jak Vést Děti K Zod-
povědnosti, Samostatnosti, Spoluprá-
ci, Zvládání Životních Těžkostí - Jak 
Z Domova Vytvořit Pro Děti Zázemí 
Podpory, Porozumění A Lásky - Jak 
Zkvalitnit Vlastní Život V Rodičov-
ské Roli. To vše a ještě mnohem více 
se dozvíte a prakticky naučíte na na-
šem letním pobytovém kurzu, který se 
koná v krásném jihočeském zámku 
Štěkeň u Strakonic. 
Více informací: http://cpr.apha.cz/
program-efektivniho-rodicovstvi/ 

Divadelní Luhačovice 2012
Kdy: 21.8. - 25.8.2012 
Kde: Luhačovice
Pořadatel: Občanské sdružení Diva-
delní Luhačovice
14. ročník přehlídky komorní divadel-
ní tvorby, který se koná v krásném pro-
středí lázeňského města Luhačovi-
ce. Diváci mohou zhlédnout pět kva-
litních představení (Divadlo U Val-
šů, Divadlo Na zábradlí, Moravské di-
vadlo Olomouc, UA Pierrot + Slovác-
ké divadlo Uherské Hradiště, Městské 
divadlo Zlín) nebo mohou v rámci do-
provodného programu navštívit někte-
rou z besed (Dana Batulková, Miloslav 
Mejzlík, MUDr. Jan Cimický) či scéno-
grafickou výstavu Městského divadla 
Zlín. Více informací: http://www.diva-
delni-luhacovice.cz

Dětské odpoledne
Kdy: 25.8.2012
Kde: Tábor
Pořadatel: SHŠ Pětilistá růže

Přijďte si s námi porovnat dovednosti 
a zručnost v jednotlivých disciplínách. 
Vystoupí tanečně - divadelní skupina 
BonneB art. Tradičně končíme opéká-
ním špekáčků z vlastních zdrojů. Těší 
se na Vás Pětilistá růže a kamarádi. 
Více informací: http://shspetilistaru-
ze.blog.cz

Veganské hody v Praze
Kdy: 25.8.2012
Kde: Praha
Pořadatel: Občanské sdružení Green Doors
Ochutnávky, koncerty, přednáška, 
stánky organizací na ochranu práv zví-
řat, distra a další. Cílem je ukázat a na-
bídnout veganskou stravu a způsob 
života široké veřejnosti a vzdělat i sa-
motné vegany a vegetariány o výho-
dách a zákoutích čistě rostlinné stravy.
Více informací: http://veganskehody.
liberation.cz/

Akreditovaný kurz „Osobní 
asistent pro hluchoslepé 
a zrakově postižené“
Kdy: 1.9. - 15.12.2012
Kde: Praha
Pořadatel: o.s. LORM - Společnost pro 
hluchoslepé
o.s. LORM – Společnost pro hlu-
choslepé pořádá na podzim toho-
to roku další běh akreditovaného kur-
zu pro pracovníky v sociálních služ-
bách „Osobní asistent pro hluchosle-
pé a zrakově postižené“. Kurz bude 
probíhat v Poradenském centru o. s. 
LORM Praha formou týdenních výuko-
vých bloků od září do prosince 2012 
v rozsahu 190 hodin, z toho 40 ho-
din bude představovat praxe. Kurz byl 
akreditován MPSV ve vzdělávacím 
programu v rámci kvalifikačních kur-
zů pro pracovníky v sociálních služ-
bách dle §117a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách a § 37 vy-
hlášky č. 505/2006 Sb. Během teore-
tické a praktické části kurzu se účast-
níci seznámí s problematikou hlucho-
slepoty, zrakového postižení, s komu-
nikací osob s hluchoslepotou, získají 
základy průvodcovství, sebeobsluhy, 
prostorové orientace a samostatného 
pohybu osob se zrakovým postižením. 
Součástí kurzu jsou přednášky z oblas-
ti legislativy pro zdravotně postižené, 
standardů kvality péče, metod sociální 
práce a další. Kurz bude zakončen teo-
retickou a praktickou zkouškou, absol-
venti obdrží osvědčení. Více informa-
cí včetně přihlášky najdou zájemci na 
www.lorm.cz Termín pro zaslání při-
hlášek do kurzu: 15. května 2012. 
V případě nízkého počtu zájemců ne-
bude kurz otevřen. Kontaktní oso-
ba: Zdeňka Jelínková, metodička o.s. 
LORM – Společnost pro hluchoslepé, 
tel.: 777 764 197, e – mail: brno@lorm.cz. 
Více informací: http://www.lorm.cz

Letní řez jádrovin
Kdy: 1.9.2012
Kde: Praha 10
Pořadatel: Zájmové sdružení Toulcův 
dvůr
Význam a pravidla provádění řezu, 
jak a kdy správně jádroviny zmlazovat 
a prořezávat. Součástí semináře bude 
teoretická i praktická část přímo 
v sadu Toulcova dvora. Tématem pro-
vede Doc. Ing. Josef Sus, CSc.,vedou-
cí katedry zahradnictví na ČZU v Pra-
ze. Na akci je nutné se předem za-
registrovat! Více informací: http://
www.toulcuvdvur.cz/details/2114-
letni-rez-jabloni/

Letní škola migračních studií
Kdy: 3. - 7.9.2012
Kde: České Budějovice
Pořadatel: IOM Praha
V rámci přednášek, workshopů a pa-
nelových diskusí budou mít účastní-
ci příležitost se seznámit s komplex-
ním okruhem migračních témat jako 
jsou integrace cizinců, migrace a roz-
voj (návratová migrace), environmen-
tální migrace a klimatická změna, mi-
grace a gender, boj proti obchodová-
ní s lidmi a dalšími. Potvrzenými před-
nášejícími jsou: Lori Hunter z Universi-
ty of Colorado (Boulder), Robert Stoja-
nov z Akademie věd ČR, Dušan Drbo-
hlav z Přírodovědecké fakulty UK, Sa-
lim Murad z EMMIR European Master 
European Master in Migration and In-
tercultural Relations, Petra Ezzedine 
z FHS UK a další zahraniční i čeští ex-
perti jsou v jednání. Přihlásit se mohou 
studenti všech stupňů (Bc, Mgr, PhD), 
přednáškovým jazykem bude anglič-
tina. Více informací: http://www.iom.
cz/aktivity/summer-school-on-migra-
tion-studies-2012

Nepotřebné věci potřebným lidem
Kdy: 4.9.2012
Kde: Ostrava
http://ostrava.charita.cz
druh akce: Benefiční akce
Pořadatel: CHARITA OSTRAVA
Celoostravská humanitární sbírka šat-
stva a dalších věcí Charity Ostrava ve 
spolupráci s Diakonií Broumov pro-
běhne v úterý 4. září 2012, 9-18 h. 
Možnost odevzdání čistého a suché-
ho oblečení, ložního prádla, ručníků, 
dek, přikrývek, obuvi, hraček, nádobí 
a porcelánu bude přímo do vagónu 
v areálu nákladního nádraží ČD Car-
go na křižovatce ulic Mariánskohorská 
a Cihelní. Věci je nejlépe darovat za-
balené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se transportem ve vagónech ne-
poškodily. 
Více informací: http://ostrava.chari-
ta.cz

Jedním z bonusů členů AVPO 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 AKCE) nebo e-mailem na adresu: zpravodaj@neziskovky.cz    Vybrané projekty zveřejníme 
v Kalendáři akcí.

Představte se!

http://www.ricany.cz/muzeum
http://www.czechphotogallery.cz/
http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-rodicovstvi/
http://www.divadelni-luhacovice.cz
http://shspetilistaruze.blog.cz
http://veganskehody.liberation.cz/
http://www.toulcuvdvur.cz/details/2114-letni-rez-jabloni/
http://www.iom.cz/aktivity/summer-school-on-migration-studies-2012
http://ostrava.charita.cz
http://www.adra.cz/
http://www.lorm.cz
mailto:brno@lorm.cz
http://www.lorm.cz
http://ostrava.charita.cz
mailto:zpravodaj@neziskovky.cz
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Přípravy zákona o statusu veřejné prospěšnosti jsou v plném proudu
Asociace veřejně prospěš-
ných organizací se v červnu 
2012 pustila do realizace roč-
ního projektu „Zavedení statu-
su veřejné prospěšnosti do čes-
ké legislativy“, který je finanč-
ně podporován organizací The 

Trust for Civil Society in Cent-
ral and Eastern Europe. Zmíně-
ný projekt vychází ze skutečnos-
ti, že v České republice vstoupil 
v platnost nový Občanský záko-
ník (účinný od 1. ledna 2014), 
který obsahuje několik obec-
ných ustanovení o veřejné pro-
spěšnosti odkazujících na spe-
ciální zákon, ve kterém bude 
veřejná prospěšnost podrobně 
upravena. 
 
Málo času na hodně práce
Přípravou tohoto speciálního zá-
kona je pověřeno Ministerstvo 
spravedlnosti České republiky. 
Zákon by měl být předložen vlá-
dě v paragrafovém znění do kon-
ce roku 2012. To v praxi zname-
ná, že první verze paragrafové-
ho znění by měla vzniknout už 
v září. Pokud tedy neziskové or-
ganizace chtějí ovlivnit jeho ob-
sah, musí své názory a požadav-
ky předložit již v druhé polovině 
srpna.
 
Pracovní skupiny 
AVPO se zapojila do přípravy to-
hoto zákona s cílem prosazovat 
zájmy českých neziskových or-

ganizací v procesu tvorby no-
vého zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti, vytvořit podmínky 
pro rozvoj a udržitelnost veřejně 
prospěšných organizací a také 
nalézt a zformulovat společný 
názor českých neziskových or-

ganizací na to, jaký koncept by 
měl status veřejné prospěšnos-
ti mít. Za tímto účelem byly vy-
tvořeny 3 pracovní skupiny slo-
žené se zástupců českých ne-
ziskových organizací i asociací, 
představitelů autora připravova-
ného zákona (MSp ČR), odborní-
ků v oblasti práva, daní, účetnic-
tví a politiků. Celkem na přípravě 
podkladů pro tvorbu zákona pra-
cuje téměř 50 lidí.
První pracovní skupina řeší pro-
blematiku definice veřejné pro-
spěšnosti. Druhá se zabývá 
transparentností - požadavky 
a povinnostmi organizací, kte-
ré musí splnit, aby získaly status 
veřejné prospěšnosti. Třetí sku-
pina pracuje na výhodách, které 
by vyplývaly ze splnění požadav-
ků potřebných k získání statusu 
veřejné prospěšnosti.
Společná schůzka všech pra-
covních skupin se konala na za-
čátku července na Ministerstvu 
spravedlnosti. Jednotlivě se pra-
covní skupiny sešly v druhé po-
lovině července na půdě posla-
necké sněmovny díky záštitě po-
slankyně Lenky Kohoutové.
Skupinu definice veřejné pro-

spěšnosti vede Petra Humlíčko-
vá ze Zeleného kruhu, pracov-
ní skupinu transparentnost řídí 
Václav Liška z Asociace nestát-
ních neziskových organizací ČR 
a Památkové komory a pracovní 
skupinu benefity má na staros-
ti Petr Pajas, nezávislý odborník 
na neziskový sektor a jeho roz-
voj. Všechny tři skupiny svá do-
poručení a závěry  aktivně pře-
dávají tvůrci pracovníkům Minis-
terstva spravedlnosti, kteří zá-
kon vytvářejí.  
 
Konference v září
Součástí projektu je meziná-
rodní odborná konference, kte-
rá se uskuteční 21. září 2012 
v Národní technické knihov-
ně v Praze pod názvem „Veřej-
ná prospěšnost v srdci Evropy“. 
Na konferenci vystoupí odbor-
níci z Polska, Maďarska a Slo-
venska. Účastnit by se měli také 
hosté z Německa a Rakouska. 
V průběhu jednotlivých prezen-
tací zazní silné a slabé stránky 
zákonů upravujících veřejnou 
prospěšnost v jednotlivých ze-
mích, a také potenciální rizika, 
která se mohou objevit v proce-
su tvorby těchto zákonů. Diskuzi 
budou podrobeny např. tyto ob-
lasti: zvýšení transparentnosti, 
pohled veřejnosti a státu na ne-
ziskový sektor, míra byrokratic-
kých požadavků, benefity a po-
vinnosti organizací se statusem 
veřejné prospěšnosti, celkové 
hodnocení navrhovaných mo-
delů. Výstupy z konference bu-
dou sloužit jako podklad pro dal-
ší práci pracovních skupin a bu-
dou také předány Ministerstvu 
spravedlnosti ČR.
 
Regionální setkání nezisko-
vých organizací
V průběhu podzimu by mělo 
probíhat připomínkování návr-
hu paragrafovaného znění zá-
kona. AVPO bude sbírat připo-
mínky neziskových organizací. 
Bude projednávat návrh záko-
na směrem k neziskovému sek-
toru a naopak bude administra-

tivně řešit podání připomínek 
získaných od NNO a pracovních 
skupin a dbát na jejich vypořá-
dání. Ve spolupráci s regionální-
mi sdruženími NNO proběhnou 
setkání neziskových organizací 
v 7 regionech ČR, aby se k záko-
nu mohly vyjádřit i místní NNO. 
Komentáře budou zpracovány 
a postoupeny Ministerstvu spra-
vedlnosti ČR.
 
Neziskový sektor si musí věřit
Proces přípravy zákona o statu-
su veřejné prospěšnosti opět vy-
volává v některých neziskových 
organizacích pocit nejistoty 
a ohrožení. Stále se setkáváme 
s názory, že nový zákon se může 
stát bičem na neziskové organi-
zace. To se stát může v případě, 
že neziskové organizace v této 
době zůstanou nečinné a ne-
budou pracovat společně. Po-
kud neexistuje víra v to, že veřej-
ně prospěšný sektor může mít 
nastavené důstojné legislativ-
ní prostředí pro jeho rozvoj, pak 
bude nadále jen živořit a stále si 
stěžovat. Proto existují pracovní 
skupiny, do kterých se mohl při-
hlásit kdokoliv. Všichni, kdo jsou 
součástí přípravy tohoto zákona, 
nesou  velkou odpovědnost. Zá-
kon vznikne tak jako tak a je dob-
ře, že za účasti neziskových or-
ganizací. Pokud by se měl obrá-
tit proti nim, pravděpodobně si 
toho někdo z 50 účastníků sku-
pin všimne. Není povinností čle-
nů pracovních skupin za každou 
cenu prosazovat výsledný návrh 
zákona. Pokud v něm budou zá-
sadní nedostatky nebo budou 
chybět smysluplné benefity, ne-
ziskové organizace mohou vyvi-
nout úsilí k tomu, aby takový zá-
kon neprošel. I to je možný zá-
věr práce lidí působících v pra-
covních skupinách projektu.
 
Podrobnosti, zápisy z jednání, 
seznamy členů pracovních sku-
pin naleznete na: na stránkách 
projektu 

Marek Šedivý, AVPO

http://www.avpo.cz/clanek/1529/622_638/vse-o-avpo__projekty/projekt-quotzavedeni-statusu-verejne-prospesnosti-do-ceske-legislativyquot/
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Od listopadu 2011 uběhlo již 
více jak půl roku. V této podzim-
ní době jsme Vás – klienty Ne-
ziskovek.cz oslovovali formou 
online dotazníku, který byl za-
měřen na hodnocení našich 
služeb poskytovaných v oblas-
ti vzdělávání a konzultací. Vaše 
požadavky a připomínky jsme 
zpracovali a snažili jsme se je 
také zohlednit. 

Ohlédnutí za 
dotazníkovým šetření

Proto jen krátké připomenutí, 
jaké byly výsledky dotazníkové-
ho šetření z listopadu 2011:

Nejčastěji preferujete vzdělá-
vání v oblastech, které se týkají 
psaní a řízení projektů, fundrai-
singu či manažerských doved-
ností. Jako hlavní nedostatek 
naší nabídky kurzů byla nejčas-
těji zmiňovaná cena. Téměř po-
lovina z vás uvedla, že cena za 
vzdělávání byla v roce 2011 pří-
liš vysoká (pozn. do konce roku 
2011 byla cena jednodenního 
kurzu 1725 Kč). Zajímali jsme 
se také o to, jak dlouhé kurzy 
nejvíce preferujete. Největší zá-
jem jste projevili o denní, dvou-
denní a rekvalifikační kurzy, při-
čemž tři pětiny z vás by využily 
možnost vzdělávání se o víken-
du, tzn. ve formátu „pátek-so-
bota“. Co do formy kurzu jsou 
nejžádanější praktické seminá-
ře, workshopy a přednášky. Na-
vrhované byly i jiné formy kur-
zů, např. webináře, e-learning či 
interaktivní workshopy spojené 
s návštěvou neziskové organi-
zace. 

Jak jsme s výsledky dotazní-
kového šetření naložili? 

Cena vzdělávacích kurzů
Jsme si vědomi, že nezisko-

vé organizace rozmýšlí každou 
finanční investici velice pečli-
vě, proto jsme vám vaše rozho-
dování od ledna 2012 usnadnili. 
Po usilovném hledání jsme na-
šli dárce, který výrazně finanč-
ně podpořil naše vzdělávací kur-
zy určené pro neziskové organi-
zace. Snížení cen bylo možné 
za významné finanční podpory 
Nadačního fondu J&T. Od za-
čátku tohoto roku Neziskovky.
cz nabízí otevřené kurzy za do-
tovanou cenu, která je historic-

ky nejnižší od roku 1998. Jed-
nodenní otevřené kurzy jsou ne-
ziskovým organizacím k dispozi-
ci za 600 Kč. Členové Asociace 
veřejně prospěšných organizací 
pak mají ještě 20% slevu, jedno-
denní otevřený kurz je vyjde na 
480 Kč. 

Nové kurzy v nabídce
V roce 2012 jsme rozšířili naši 

nabídku vzdělávacích kurzů 
(podle vašich požadavků) v ob-
lasti řízení projektů, fundraisin-
gu a manažerských dovednos-
tí. Mohli jste se zúčastnit na-
příklad těchto nově otevřených 
kurzů:  
• Záměrem kurzu „Mobbing 

– efektivní postupy při ře-
šení problému“ bylo ukázat 
podoby projevů mobbingu 
v českém pracovním prostře-
dí a s lektorem procvičit pro-
blematické situace s násled-
nou obrannou strategii.

• Nabídli jsme Vám také jedi-
nečný kurz „Jak zvládat tré-
mu při veřejném vystoupe-
ní“, který vedla PhDr. Renata 
Novobílská, Ph.D.- prezident-
ka České asociace transakč-
ních analytiků. 

• Prakticky zaměřený kurz 
„Úspěšné oslovení donáto-
ra s kvalitními prezentační-
mi materiály“ účastníkům 
mimo jiné přiblížil to, jakých 
chyb se vyvarovat při tvorbě 
prezentačních materiálů. 

• Večerní cyklus přednášek na 
téma „Projektové řízení pro 
NNO – Microsoft Office Pro-
ject“ zaměřený na práci se 
softwarem, který usnadňuje 
plánování projektu.

• Workshop „Efektivní užívá-
ní web 2.0 aplikací v NNO 
marketingu a fundraisingu“ 
byl zaměřený na podporu 
atraktivity NNO u veřejnos-
ti za pomoci web 2.0 aplika-
cí dostupných zdarma na in-
ternetu.

Tento výčet nově zavedených 
kurzů je jen zlomkem z naší na-
bídky. 

Snažíme se okamžitě reago-
vat na aktuální požadavky a po-
třeby neziskových organizací. 
Z toho důvodu v současné době 

probíhají a proběhnou kurzy za-
měřené na změny v novém ob-
čanském zákoníku, který vstou-
pí v platnost 1. ledna 2014. 
Nový OZ totiž přinese nezisko-
vým organizacím řadu změn, 
včetně zavedení statusu veřej-
né prospěšnosti.

Příležitost 
Vaše názory a podněty jsou 

pro nás důležité. Pomáhají nám 
připravovat pro Vás kvalitní služ-
by podle Vašich potřeb.

I proto bych vás ráda pozva-
la na setkání s celým týmem or-
ganizace Neziskovky.cz a s je-
jími lektory. Setkání nese pří-

jemný letní název - „Odpoled-
ní koktejl“ a uskuteční se 
11. 9. 2012. V rámci programu 
vyřešíte otázky, které vás a vaši 
NNO pálí. U diskuzních stolů na-
jdete odpovědi na otázky týkají-
cí se fundraisingu, PR, marketin-
gu, vedení a řízení organizace, 
ale i legislativy a specifik v soci-
álních službách. Více informací 
o setkání naleznete zde 

 

BARBORA KOPENCOVÁ

Názory a požadavky klientů 
nám nejsou lhostejné

Sta te se
úsp šnými manažery!

Rekvalifi ka ní kurz
akreditovaný MŠMT

„Manažer neziskové
a p ísp vkové organizace“

Co vám kurz p inese?
• komplexní p ehled v oblasti ízení organizace
• zlepšení manažerských schopností a dovedností
• efektivn jší vedení a ízení organizace
• nové kontakty a zkušenosti
• osv d ení o rekvalifi kaci

Jak bude kurz strukturován?
• kurz prob hne v období zá í 2012 – leden 2013
• 8 dvou až t ídenních modul
• jedenkrát až dvakrát m sí n

Co vás nau íme?
• strategicky ídit organizaci
• projektové a fi nan ní ízení
• legislativu
• efektivn  komunikovat a vést lidi
• marketing a PR
• efektivn  se rozhodovat a ídit zm ny

Jaká jsou kritéria pro za azení?
• SŠ i VŠ vzd lání

Ú astnický poplatek hrazený NNO iní 14 225 K .
Ú astnický poplatek hrazený fyzickou osobou 
po jednotlivých modulech iní 29 585 K .
Ú astnický poplatek pro fyzickou osobu p i jednorázové 
úhrad  celého kurzu je zvýhodn n slevou 20%, tj. 24.655,- K .
Cena kurzu zahrnuje 120 hodin výuky a 16 hodin záv re ného 
workshopu, pracovní materiály a ob erstvení. 
V p ípad  vašeho zájmu vypl te p ihlášku na www.neziskovky.cz.

Uzáv rka p ihlášek je 7. zá í 2012.

http://www.neziskovky.cz/clanek/1744/0/home/odpoledni-koktejl-neziskovek-cz/
http://www.neziskovky.cz
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Když jsem minulý týden seděl ve skupině 
lídrů národních neziskových organizací 
a poslouchal jeden z nejstřízlivějších pro-
jevů, který jsem kdy slyšel, moje mysl se 
stále vracela k názoru Petera Druckera. 
„Zdravé podnikání,“ řekl, „nemůže exis-
tovat v nemocné společnosti.“ Řečníkem 
zmíněného projevu byl Mario Morino, 
předseda Venture Philatrophy Partners 
a autor knihy Leap of Reason: Managing 
to Outcomes in an Era of Scarcity. 
Morino v New Yorku promlouval na kaž-
doročním shromáždění významných ná-
rodních asociací neziskových organiza-
cí, včetně amerického Červeného kříže, 
organizací Boys & Girls Clubs of Ameri-
ca a United Way Worldwide. Ve svém 
projevu nemohl být více pesimistický. 
Vykreslil obraz země, která bude v prů-
běhu příštích 10 až 15 let hluboce tr-
pět. To kvůli podstatným rozpočtovým 
škrtům, které podkopou úsilí pečovat 
o velké množství lidí, kteří navzdory eko-
nomickému růstu zůstanou bez práce. 
Morino, který jako spoluzakladatel Le-
gent Corporation vydělal jmění v soft-
warovém průmyslu, se domnívá, že 
Amerika může v budoucnu být vysoce 
produktivní země s velkou skupinou ne-
zaměstnaných, díky stále se zdokonalu-
jící technologii, která nahrazuje lidské 
ruce (a v některých případech i hlavy). 
Mimo to bude v zemi silně zatěžovat 
služby celkové stárnutí populace. Tváří 
v tvář těmto takřka seizmickým posu-
nům, budou neziskové organizace pod 
rostoucím tlakem nuceny skokem zlepšit 

kvalitu, snížit náklady a rozšířit svůj do-
sah – a to vše najednou.
Morino, i přesto, že ocenil dobrou práci, 
kterou mnohé z přítomných neziskových 
organizací vykonaly, prohlásil, že většina 
neziskovek je pro obtížnou cestu vpřed 
špatně vybavená. Také se vymezil vůči 
dobročinným nadacím a jiným investo-
rům, kteří neposkytli těm opravdu nejlep-
ším organizacím finanční prostředky po-
třebné k provedení opravdových změn. 
„Neziskové organizace jsou zakládány, 
aby bojovaly a hladověly – ne, aby řešily 
výzvy“ prohlásil Morino. 
Celkem vzato Morino navrhl, aby větši-
na neziskových organizací nechtěla nic 
menšího než uskutečnit vlastní „přerod“ 
ve snaze plnit své poslání. Pozoruhodně 
to vše nepoložil jen na bedra občanské 
společnosti, ale podle něj má i firemní 
sektor klíčovou úlohu. 
Konkrétně tlačil na vedoucí pracovníky 
v soukromé sféře. Musí podle něj udělat 
hlavně tyto tři věci:
1. Nabízet neziskovým organi-
zacím své lidi. Morino zmínil Ka-
boom!, organizaci se sídlem ve Wa-
shingtonu, která postavila více než 
2000 dětských hřišť v nejchudších čtvr-
tích země. Kaboom! změnil své postu-
py při řešení problému, který můžeme 
nazvat trochu s nadsázkou jako „nedo-
statek hraní“. Díky této změně přístupu 
a s pomocí řady strategických plánová-
ní pod vedením špičkového manažera z 
organizace Dr. Pepper Snapple Group,  
byl schopen urychlit dopad svých aktivit. 

Drucker by byl tímto typem podpory nad-
šen. On sám prosazoval, aby si neziskové 
organizace vytvořily databázi zdrojů, kte-
rá zahrne také potenciální podnikatele 
ochotné pomoci jim řešit oblasti vlastní-
ho fungování. Zejména ty, které potřebu-
jí změnu nebo posílení. Také připomenul, 
jak důležité je pro lídry občanského sek-
toru dostat upřímnou radu. „Nechcete 
přeci jen přitakávající muže nebo ženy,“ 
napsal Drucker ve své knize z roku 1990 
Managing the Nonprofit Organization: 
Principles and Practices. „Chcete kritika, 
kterého organizace respektuje.“
2. Poskytovat příležitosti (dokon-
ce formou stipendií) pro lídry ne-
ziskových organizací, aby mohli zís-
kat zkušenosti při zařazení do práce 
v nejvýkonnějších částech firem. Podle 
Morina je to pro rozvoj talentů občanské-
ho sektoru rozhodující. Následovalo vy-
právění příběhu jednoho kolegy z nezis-
kového sektoru, jehož schopnosti a do-
vednosti řízení vlastní organizace se vý-
razně zlepšili poté, co byl pozván do or-
ganizace Cummins Inc (vyrábějící moto-
ry), aby zde sledoval, jak pracuje mana-
gement. Drucker by opět takový nápad 
uvítal. Jak napsal, zejména pro lidi v ne-
ziskových organizacích je důležité, aby 
nebyli zcela pohlceni jen ve svém vlast-
ním malém světě. To může samozřej-
mě fungovat i naopak. Jak Drucker po-
ukázal, vedoucí pracovníci z nejlépe ří-
zených neziskových organizací mají také 
co učit své kolegy s podnikatelského sek-
toru. S ohledem na tuto skutečnost, by 

podnikatelský sektor mohl zvážit zavede-
ní výměnného manažerského programu 
s neziskovými organizacemi.
3. Business lídři by měli viditelně hájit 
neziskové organizace, které mohou sku-
tečně prokázat, že mají pozitivní vliv na 
životy těch, kterým se rozhodli poskyto-
vat podporu. Právě sem by jejich vzác-
né finanční prostředky měly směřovat. 
Jak Morino řekl: „Ti, kteří mají silné slo-
vo, mají velkou příležitost ovlivnit přidě-
lování finančních prostředků na základě 
skutečných efektů (výsledků organizace)  
- ne jen na základě slepé loajality nebo 
víry.“ 
Pokud si myslíte, že to všechno je vzdále-
né od problematiky, na kterou by se měl 
business lídr soustředit, zamyslete se. 
„Management firem musí mít velký zá-
jem na tom, aby společnost byla zdravá,“ 
tvrdil Drucker „i když příčinou nemoci 
společnosti není podnikání jako takové.“ 
Po tom co zazněly klíčové body Morino-
vy prezentace, velká skupina přítomných 
vedoucích pracovníků neziskových or-
ganizací se zavázala k výše zmíněnému 
„přerodu“, který je podle Morina tak na-
léhavý. Otázkou nyní je, co jsou vedoucí 
pracovníci, manažeři v soukromém sek-
toru ochotni udělat, aby neziskovkám po-
mohli? 

ZDROJ: HTTP://WWW.FORBES.COM/SITES/
DRUCKER/2012/06/19/3-THINGS-BUSINESS-

LEADERS-SHOULD-DO/
AUTOR: RICK WARTZMAN

PŘEKLAD: ALENA SLADKÁ

Tři věci, které by business lídr měl udělat - dřív, než bude příliš pozdě

Začátkem února letošního roku byla zahájena realizace projektu 
„Vzdělávání zaměstnanců projekt Integrace o.p.s.“,

 registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34455, jehož cílem je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců společnosti 
Projekt Integrace o.p.s., kteří jsou převážně ze znevýhodněných skupin a jsou tak ohroženi 

vyšším rizikem ztráty zaměstnání.
V rámci tohoto projektu se uskuteční 20 školení zaměřených na oblast informačních technologií, soft skills 

a odborných znalostí a dovedností potřebných pro výkon pracovních pozic zaměstnanců ve společnosti. Díky 
účasti na těchto vzdělávacích aktivitách dojde k prohloubení a rozšíření kvalifikace 46 zdravotně znevýhodněných 

zaměstnanců a 6 zaměstnanců s nižší kvalifikací, kteří tak budou mít snažší uplatnění na trhu práce.
V rámci realizace projektu bylo koncem měsíce března vyhlášeno výběrové řízení, v němž byl vybrán vhodný 

dodavatel vzdělávacích aktivit. V současné době se zaměstnanci společnosti účastní vzdělávacícho kurzu 
zaměřeného na práci s IT.

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Projekt Integrace o.p.s.“, který vznikl v rámci Operačního programu 
Praha-Adaptabilita, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt potrvá 
do konce ledna roku 2014.

                                 
             

   Evropský sociální fond 
   Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti  

http://www.forbes.com/sites/drucker/2012/06/19/3-things-business-leaders-should-do/
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15.8.2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor imple-
mentace programů ESF
Výzva pro předkládání GP 3.3 Integrace sociálně vy-
loučených skupin na trh práce
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
vzdělávání, rozvoj neziskového sektoru, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3384 
Kontakt: katarin.berounova@mpsv.cz; 
221 923 370
Adresa: Karlovo nám. 1, 12801 Praha 2

31.8.2012
Nadace Leoše Janáčka
Podpora umělecké činnosti
Oblast podpory: kultura
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3251
Kontakt: janacek-nadace@janacek-nadace.cz; 541 
246 824
Adresa: Krkoškova 45a, 613 00 Brno

průběžná uzávěrka
Regionální rada reginonu soudržnosti Moravsko-
slezsko
Plán výzev do poloviny roku 2013
Oblast podpory: kultura, životní prostředí, sociál-
ní/zdravotní/humanitární, vzdělávání, lidská prá-
va, ochrana nemovitých památek, volný čas, regi-
onální/komunitní rozvoj, rozvoj neziskového sek-
toru, ostatní
Působnost programu: Moravskoslezský kraj
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3391
Kontakt: 552 303 546; info@rr-moravskoslezsko.
cz; sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz
Adresa: Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava - Mo-
ravská Ostrava

průběžná uzávěrka
Ministerstvo vnitra
Evropský uprchlický fond - 2. výzva
Oblast podpory: sociální/zdravotní/humanitární, 
lidská práva, ostatní
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_
prog=3399
Adresa: Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů včetně informací
o datech uzávěrek nabízíme v Grantovém kalendáři, jehož předplatné činí pro rok 2012 
655 Kč (včetně DPH) a jehož objednávkový formulář najedete na: 
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

poradna Vaše dotazy
Co je opravdu 
nezbytné skladovat 
a kdy je co možné 
přesouvat do 
oblastních archivů?

Vážení přátelé, v současném čís-
le naší poradny se zaměříme na pro-
blematiku archivace firemních do-
kumentů. Jistě máme všichni před 
očima vysoké regály plné složek 
a šanonů, což u větší organizace 
pak může znamenat i výrazné fi-
nanční náklady za nájem prostor 
ke skladování. U malých organiza-
cí pak nedbalé uložení a potažmo 
ztráta dokumentů může v okamži-
ku změn stanov či likvidace vyvolat 
i vážné a časově a finančně nároč-
né problémy.

Legislativní rámec archivace účet-
ních dokladů určují zejména:
• zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
• zákon č. 582/1991 Sb., o organi-

zaci a provádění sociálního zabez-
pečení

• zákon č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty 

• zákon č. 499/2004 Sb. o archivnic-
tví a spisové službě 

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník 
práce 

Zákon o účetnictví nařizuje obec-
ně pro většinu účetních dokladů 
lhůtu pěti let pro jejich úschovu. Vý-
jimkou je účetní závěrka a výroční 
zpráva, uložená po dobu 10 let. Zá-
kon dále stanovuje povinnosti spo-
jené s uschováním účetních do-
kumentů, konkrétně pak paragraf 
§33 odst. 3, který určuje, na koho 
a kdy přecházejí tyto povinnosti. 

Společně pak se zákonem o orga-
nizaci a provádění sociálního za-
bezpečení představují právní před-
pisy pro další účetní záznam, a to 
mzdové listy. Zákon říká, že zaměst-
navatelé jsou povinni uschovávat 
mzdové listy nebo účetní záznamy 
o údajích potřebných pro účely dů-
chodového pojištění po dobu 30 ka-
lendářních roků následujících po 
roce, kterého se týkají. V praxi bývá 
tato lhůta pochopitelně nejvíce pro-
blematická. Délka je způsobena zně-
ním §18 zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ze které-
ho vyplývá, že rozhodným obdo-
bím pro stanovení osobního vymě-
řovacího základu při výpočtu dá-
vek důchodového pojištění období 
30 kalendářních roků bezprostřed-
ně před rokem přiznání důchodu. 
Logika potřeby archivace je evident-
ní – mzdové listy slouží jako zdroj 
informací k opravě či doplnění evi-
denčních listů důchodového po-

jištění. Ač je logiku možno chápat, 
o potřebnosti lze více než opráv-
něně diskutovat. ČSSZ tak přená-
ší pečlivost a důslednost evidence 
nikoliv na poplatníka (ač by se dalo 
očekávat, že by toto břímě mela 
nést sama), ale na zaměstnavate-
le. Povinnosti zaměstnavatelů jsou 
dále uvedeny přímo přehledně na 
stránkách ČSSZ a podrobnější pře-
hled je nad rámec tohoto textu.

Zákon o dani z přidané hodno-
ty přikazuje plátci uchovat všechny 
daňové doklady nejméně po dobu 
10 let. Po celou dobu nese taky plát-
ce odpovědnost za věrohodnost pů-
vodu dokladů a neporušitelnost a či-
telnost jejich obsahu.

V příloze zákona o archivnictví 
a spisové službě je v příloze 1 uve-
den přehled dokumentů, vznik-
lých z činnosti podnikatelů zapsa-
ných v obchodním rejstříku, které 
jsou podnikatelé povinni uchovávat 
a umožnit z nich výběr archivá-
lií. Konkrétně se jedná o dokumen-
ty vyplývající z ostatních zmíně-
ných zákonů a dodatečně: např. mi-
mořádné inventarizace majetku při 
vzniku, dělení nebo zániku společ-
nosti, roční statistické výkazy, pro-
pagační činnost, katalogy, letáky, 
výrobní programy, vlastní normy, 
ocenění výrobků atd.

Zákoník práce předepisuje za-
městnavateli povinnost uschovat 
vnitřní předpis po dobu 10 let ode 
dne ukončení doby jeho platnosti.

Sbírka listin je součástí obchodní-
ho rejstříku. Jedná se vlastně o ve-

řejně přístup-
nou složku 
zákonem ur-
čených doku-
mentů vzta-
hujících se 
k subjektu 
zapsanému 
do obchodní-
ho rejstříku. 
Zejména jde 
o dokumenty vztahující se k založe-
ní společnosti, jmenování statutár-
ních orgánů, výročním ekonomic-
kým výkazům, přeměnám společ-
ností atd., blíže popsané v §38i ob-
chodního zákoníku. Vzhledem k jed-
noduché dostupnosti a všeobecné 
znalosti se nebudeme tímto téma-
tem blíže zabývat.

V souvislosti s archivací firemní 
dokumentace je velmi důležité ujis-
tit se, že obsah dokladu časem ne-
vymizí, aby nedocházelo k nepříjem-
nostem. Právní systém myslí již i na 
tyto případy, např. daňové zákony 
nabízí podnikatelům možnost ucho-
vávat daňové doklady také v elek-
tronické podobě. Při opatření elek-
tronického dokladu elektronickým 
podpisem s časovým razítkem má 
stejnou váhu jako listinný originál. 
Takovou službu, šetřící místo v kan-
celáři a digitalizující celý archiv spo-
lečnosti, naše organizace svým kli-
entům nabízí a v případě Vašeho zá-
jmu o pomoc s „papírováním“ se na 
nás můžete s důvěrou obrátit.

Dar občanskému 
sdružení/
nezisková 
organizace
Nezisková organizace, občanské sdruže-
ní, obdržela dar v nepeněžní formě. Da-
rem byla hodnota dopravy, kterou pro 
účel námi pořádané kulturní akce nám 
dopravní firma poskytla zdarma. Jak ten-
to dar zaúčtovat v účetnictví? Na které 
účty? Je nutné tuto hodnotu daru zohled-
nit při posuzování tzv. ziskovosti pro úče-
ly zdanění daně z příjmů? Dar je v soula-
du s posláním organizace dle stanov. Mu-
síme podat přiznání k dani darovací?

Odpověď:
Začněme nejdříve daňovými aspekty. 
Toto bezúplatné nabytí majetku bude 
předmětem darovací daně, ale pravdě-
podobně bude od daně darovací osvo-
bozeno na základě ustanovení § 20 odst. 
4 písm. a) č. 357/1992 Sb., o dani dě-
dické, dani darovací a dani z převodu ne-
movitostí, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „ZDDDPN“). Povinnost po-
dat daňové přiznání je potom uprave-
na v § 21 ZDDDPN, přičemž v z úpravy 
§ 21 odst. 1 písm. d) vyplývá, že poplat-
ník je povinen podat místně příslušné-
mu správci daně přiznání k dani darovací 
do 30 dnů ode dne, v němž uplynul pří-
slušný kalendářní rok, jde-li o bezúplat-
né nabytí majetku právnickou osobou, 
které je osvobozeno podle § 20 odst. 
4 ZDDDPN; přiznání k dani darovací za-
hrnuje veškerý majetek nabytý nebo po-
skytnutý v tomto období s výjimkou ma-
jetku, u kterého se daňové přiznání pod-
le § 21 odst. 5 ZDDDPN nepodává, ale 
tato úprava se na tento případ pravdě-
podobně vztahovat nebude. Z toho po-
tom vyplývá, že daňové přiznání k dani 
darovací bude podáno do 30. 1. 2012 
a bude v něm uveden veškerý majetek 
nabytý za rok 2011, pokud se jedná o ma-

jetek osvobozený od darovací daně podle 
§ 20 odst. 4 ZDDDPN. 
Z pohledu daně z příjmů bude potom roz-
hodující, že tento příjem není v souladu 
s § 18 odst. 2 písm. a) ZDP předmětem 
daně z příjmů, právě proto, že je předmě-
tem daně darovací. Tento dar je sice sou-
částí hlavní činnosti občanského sdruže-
ní, ale protože se na něj vztahuje úpra-
va § 18 odst. 2 ZDP, domnívám se, že se 
již nebude posuzovat podle § 18 odst. 
4 ZDP. Ale i kdyby tomu tak bylo, nebu-
de to mít na posouzení ziskovosti hlavní 
činnosti žádný dopad, protože ve stejné 
výši, v jaké budou zahrnuty výnosy, bu-
dou zahrnuty i náklady, takže dopad na 
ziskovost hlavní činnosti bude neutrální. 

A co se týká samotného účtování, je nut-
né předeslat, že účetní předpisy tako-
výto případ konkrétně neřeší. Přepoklá-
dám, že občanské sdružení vede účet-
nictví a postupuje tak podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb. a Českých účet-
ních standardů č. 401 až 414. Jak vy-
plývá z § 27 odst. 6 písm. b) vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., položka „B.VI.27. Při-
jaté příspěvky (dary)“ obsahuje přijaté 
dary na provozní činnost účetní jednotky. 
Tomu by odpovídalo, že přijatý dar bude 
zaúčtovaný do výnosů na příslušný účet 
účtové skupiny 68 – Přijaté příspěvky. 
Naproti tomu hodnota dopravy poříze-
ná tímto darem by měla být zaúčtována 
v nákladech na příslušném účtu účtové 
skupiny 51 –Služby. Vzhledem k tomu, že 
v tomto případě nemá přijatý dar podo-
bu peněžního příspěvku, jak předpokládá 
např. bod 5.6.2. Českého účetního stan-
dardu č. 412, doporučoval bych účetní 
předpis MD 51x/D 68x.

ING. ZDENĚK MORÁVEK, DOTAZ Č. 1375/11

partner rubriky

POZOR!!! Pokud nezisková organizace po objednávce doloží, že byla registrována 
v roce 2012, má možnost využít grantový kalendář do konce roku ZDARMA.

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3384
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3251
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3391
http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3399
mailto:katarin.berounova@mpsv.cz
mailto:janacek-nadace@janacek-nadace.cz
mailto:sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz
http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/
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Rok 1990, kdy Nadace OF vznikla, byl pro naši 
občanskou společnost rokem nula. Struktury, 
které dnes považujeme za samozřejmé, bylo 
teprve potřeba vybudovat. Můžete nám při-
blížit, jak z Vašeho pohledu vypadalo zákulisí 
vzniku jedné z prvních neziskových organizací 
a vůbec neziskový sektor těsně po revoluci? 
Společensko-politické změny, ke kterým se schy-
lovalo koncem osmdesátých let, byly iniciovány 
vesměs lidmi, kteří aktivně usilovali o proměnu 
naší země v demokratickou. Nedílnou součástí 
tohoto snažení byla občanská společnost se svý-
mi institucemi.
Jisté znalosti a zkušenosti z výsledků působení 
neziskových organizací jsme měli již před rokem 
89 jako příjemci podpor zejména nadace Char-
ty 77 působící ve Švédsku. Setkávali jsme se 
s představiteli Amnesty International a dalších 
organizací působících na poli lidských práv.
Bezprostředně po listopadu bylo zřejmé, že je 
potřeba podobné instituce vytvořit také u nás 
doma. Chyběl ale legislativní rámec. Hned v led-
nu 1990 jsme proto na své první zahraniční ces-
tě do Spojených států s mým manželem a Mar-
tinem Paloušem navštívili řadu známých Čechů 
(Miloš Forman, Ivan Lendl, Martina Navrátilová, 
Ivana Trumpová), kteří se zde usadili, s žádostí 
o podporu a záštitu nevládní instituce, již jsme 
se rozhodli založit, a zároveň jsme domluvili její 
registraci ve Washingtonu. V květnu 1990 par-
lament schválil zákon, který umožnil registraci 
občanských sdružení, a vznikla Společnost pro 
správu nadace OF, která byla registrována hned 
v prvních dnech poté, co byl zákon schválen. 

Vy sama jste aktivně působila v Občanském 
fóru a byla jste jedním ze zakládajících členů 
Nadace OF. Proč jste se rozhodla angažovat?
Hlavními iniciátory nadace byl můj manžel Ivan 
M. Havel a architekt Miroslav Masák, z Brna spi-
sovatel Zdeněk Kotrlý, později se přidal i historik 
Petr Kratochvíl. Ivan zdůrazňoval potřebu kvalit-
ního univerzitního vzdělání financováním poby-
tů studentů v zahraničí. Prvním cílem bylo získat 
kontakty a stipendia na zahraničních univerzi-
tách a okamžitě vyslat studenty na studium do 
zahraničí, podporovat vzdělanost a kulturu. Na-
vázat na naše kulturní kořeny znamenalo též ote-
vřít archivy, zpřístupnit knihovní fondy, věnovat 
se památkám. Mirek Masák, architekt napojený 
na význačné osobnosti z oboru, využil svých kon-
taktů a propojil nadaci s významnými světovými 
organizacemi jako World Monuments fund, Get-
ty foundation atd. Řadu projektů jsme uskuteč-
nili také v sociální oblasti, zdravotnictví a huma-
nitární pomoci. 

Zaměření nadace bylo v prvních letech poměr-
ně široké. Měla být nadace nositelkou ideálů 
Občanského fóra?
Jednou z nezbytných institucí občanské společ-

nosti je i nadace, nadační 
fond, instituce disponují-
cí sice relativně malými 
prostředky, ale schopná 
je prakticky okamžitě na-
směřovat k potřebnému. 
Občanská společnost je 
taková společnost, v níž 
fungují malé organizace 
s relativně nízkým roz-
počtem, které pružně re-
agují na finanční potře-
by v jejich blízkém okolí 
a efektivně a účelně tak 
prostředky rozdělují. Ši-
roký záběr Nadace OF 
ve svých počátcích ply-
ne z toho, že byla první 
u nás registrovanou na-
dací a finanční prostřed-
ky i věcné dary (faxy, 
kopírky...), které jsme zís-
kali, jsme okamžitě po-
skytli, těm kteří to potře-
bovali.  Často se stávalo, 
že jsme pro konkrétního 
žadatele hledali sponzo-
ra. Třeba na záchranu 
barokního domu před 
demolicí v Banské Štiav-
nici jsme během tří dnů 
získali prostředky na 
jeho odkoupení. V roce 
1990 vznikly další orga-
nizace. V Praze se zare-
gistrovala Nadace Charty 77, Výbor dobré vůle 
– nadace Olgy Havlové a Rada pro humanitární 
spolupráci, které se začaly profilovat při vytvá-
ření prostředí pro rozvoj občanské společnosti 
u nás. Spolu s Nadací OF jsme vytvořily nefor-
mální sdružení tzv. 4F. 
 
Šlo o jednu z prvních organizací svého druhu. 
Jak na ni tehdy reagovalo české prostředí a jak 
se pro nadaci sháněly peníze?
Pořádali jsme benefiční akce, třeba ve velkém 
sálu Lucerny se dražily různé předměty získané 
od známých osobností, přičemž pro sponzory 
byla uspořádána tiskovka, kde měli možnost říct, 
proč se rozhodli nadaci přispět. Dražily se třeba  
kravaty známých osobností s podepsanou foto-
grafií majitele. Vydělali jsme kolem tří milionů 
a v tisku se objevil jednostránkový článek s vel-
kým titulkem „Havel dražší než Klaus“ narážející 
na vydražené kravaty. Velice úspěšné bylo před-
stavení Petra Ustinova v Národním divadle, jed-
no s drahým vstupným a večírkem pro sponzory 
a druhé simultánně tlumočené pro veřejnost za 
lidové ceny. I tak výtěžek přesahoval dva  milio-
ny korun. Objemově nejvíce prostředků se však 
získávalo jednáním se zahraničními dárci, kde 

nadace hrála roli jakéhosi garanta projektu. Pe-
níze šly však většinou od dárce k příjemci, např. 
Karlově univerzitě a Komenského univerzitě od 
nadace Sasakawa, později též financování Fóra 
2000 atd. 
Nadace OF významně působila při výběru loka-
lit zapsaných do kulturního dědictví UNESCO – 
areál Lednice-Valtice, Český Krumlov, na Sloven-
sku Banská Štiavnica...
Kromě prvního vkladu od OF jsme větší částky 
získávali zejména od podnikatelů vstupujících na 
naše trhy, menší od krajanů, ale i našich občanů 
formou sbírek nebo i spuštěním první loterie stí-
racích losů Hra dobré vůle.

Od roku 1995 se nadace zaměřila na péči o pa-
mátky, co bylo podnětem k takové změně?
Velice rychle vznikaly další nadace, zejména se 
zaměřením na pomoc zdravotně postiženým, 
seniorům a nemocným dětem. Také výměn-
né pobyty převzaly specializované organizace, 
nebylo proto efektivní působit ve všech oblas-
tech. V roce 1991(?) jsme zorganizovali výstavu 
„Ohrožené památky, ohrožené vědomí“, kterou 
při své první návštěvě otevíral HRH Princ of Wa-
les spolu s rektorem Karlovy univerzity Radimem 

Všechny památky jsou svým způsobem unikátní,
říká předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra Dagmar Havlová.

Dagmar Havlová se výrazně zasloužila o rozvoj polistopadové občanské společnosti 
v tehdejším Československu. Angažovala se v politickém hnutí Občanské fórum, stála 

u zrodu někdejšího Informačního centra nadací a byla jedním ze zakládajících členů Nadace 
Občanského fóra. Pět let v ní působila jako výkonná ředitelka. Od roku 1996 se stala 

předsedkyní správní rady. Její nadace se dnes věnuje výhradně ochraně památek. 

ROZ
HO
VOR
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Paloušem. Stala se z ní putovní vý-
stava. Na prvním panelu byly ob-
rázky z otevření a na každém mís-
tě, kam výstava doputovala, byly 
panely s místními ohroženými pa-
mátkami. Vybrané prostředky jsme 
použili na jejich záchranu. To vše už 
bylo v režii místních organizátorů 
a nadace OF s tím neměla žádné 
starosti ani administrativu. Výstava 
putovala po republice dva roky. 

Bylo těžké tuto změnu prosadit?
Výhodou nadací je rychlé rozho-
dování o nasměrování prostředků 
na úrovni správní rady a ve shodě 
s přáním poskytovatele financí, dár-
ce, účelu sbírky. V případě Nadace 
OF  upřesnění cíle nadace proběhlo 
velice jednoduše – úpravou statutu. 
V památkách jsme se našli. 

Zaměřujete se především na drob-
né památky, jako jsou kapličky 
nebo Boží muka. Kdo nebo co Vás 
inspirovalo? 
Hned několik věcí. Jednak jsme 

chtěli podpořit a stimulovat míst-
ní iniciativy jako takové a program 
byl vyhlášen pro místní občanská 
sdružení, která chtěla opravit třeba 
Boží muka, hřbitovní bránu, křížek, 
kapličku. Další kritérium bylo, že do-
tyčná občanská sdružení již nějaký 
malý projekt úspěšně realizovala, 
což nám podstatně zjednodušilo 
kontrolní proces užití prostředků. 
A v neposlední řadě u malých pa-

mátek se jedná o malé finanční 
částky a mohli jsme tak uspokojit 
více žadatelů. Za více než 15 let 
programů jsou to stovky realizova-
ných drobných projektů. 
Z větších projektů bych chtěla 
vzpomenout restaurování obrazů 
v Kapli svatého Kříže na Karlštejně, 
obnova inventáře na zámku Kačina, 
restaurování soch na Národním di-
vadle, nebo instalaci obrazu svaté 
Anežky v katedrále sv. Víta k výročí 
desetiletí kanonizace.

Drobné památky bývaly důležitou 
součástí naší krajiny, jaký vztah 
k nim mají lidé dnes?
Sami vidíte, že jsou méně zasaže-
né vandaly. Když se doma mluví, že 
otec či matka pracovali na opravě, 
dítě to obvykle neponičí.

Je takové téma vůbec zajímavé 
pro dárce?
Struktura dárců se mění a sponzo-

rů pořád ubývá. Ve 
společnosti chybí po-
třeba nutné změny, 
potřeba se na změ-
ně aktivně účastnit. 
I velké firmy šetří 
a prostředky směřu-
jí ve shodě se svým 
podnikatelským zá-
měrem, sponzorské 
dary jsou progra-
mem propagace fir-
my. Doba bohatých 
lidí na sklonku života, 
pravých mecenášů 
u nás ještě nenastala.
Naštěstí Nadace OF 
s tímto vývojem po-
čítala a vytvořili jsme 
si fond (z velké části 
i z prostředků NIF), 
který nám umožňuje 
financovat program 

z výnosů těchto fondů. Dnes již be-
nefiční akce nepořádáme, někdy 
se zapojíme do programu dárcov-
ských DMS.

Plánujete změny ve své grantové 
politice? Jaké nové projekty chys-
táte?
Kromě pravidelně vyhlašova-
ných programů se setkáváme 
i s většími projekty. Ty rozbíháme 
zejména v situaci, kdy někoho z na-
dace zaujmou natolik, že se rozhod-
ne osobně angažovat v oslovování 
dárců.

V posledních letech se neustále 
skloňuje pojem ekonomická krize, 
pociťuje nadace nějaké problémy, 
např. odliv dárců?
Jistě. V atmosféře šetření je těžké 
někoho přemluvit, aby přispěl na 
věc, která bezprostředně nesouvisí 
s jeho podnikáním.

Někdejší ministr kultury Bes-
ser řekl, že „Památky jsou naše 
moře“. Myslíte, že jim věnujeme 
adekvátní péči? Jak hodnotíte 
úroveň památkové péče v České 
republice?
Ano, ale na pobřežích jsou pláže, 
hotely, služby a u nás ještě stále 
tyto věci kulhají, i když za více než 
dvacet let se pochopitelně mnohé 
změnilo. Propagační materiály spo-
lu s internetem jsou dobrým infor-
mačním zdrojem hotelů, penzió-
nů a restaurací, kterých pro turisty 
máme dost a na velice slušné úrov-
ni. Velkým problémem je doprava, 
zejména pražské taxíky a okrádání 
turistů. Dále myslím, že chybí kva-
litní suvenýry ve formě místních 
řemeslných výrobků. Samotná pa-
mátková péče je teoreticky na dob-
ré úrovni, ale pořád chybí peníze. 
Na úrovni národních kulturních 
památek je situace vcelku slušná, 
problém vidím spíše v necitlivém 
zacházení s menšími památkami 
a zvlášť s objekty, které nejsou za-
psány v seznamu památek. Zvlášt-
ní kapitolou jsou novostavby, které 
jsou necitlivě zakomponované do 
krajiny nebo urbanistického celku.

V čem spatřujete unikátnost čes-
kých památek?
Svým způsobem jsou všechny památ-
ky unikátní. 

K Vašim nejčastěji podporova-
ným projektům patří církevní 
stavby. Ovlivní péči o církevní 
památky právě schvalovaný 
zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi?
Zastoupení církevních památek 
souvisí spíše se zastoupením cír-
kevních památek v žádostech 
o podporu než v zaměření nadace 
na tyto památky. Zákon o majetko-
vém vyrovnání s církvemi snad defi-
nitivně určí vlastníka a bude jasné, 
kdo je odpovědný za její stav. 

Pohybujete se v strukturách nezis-
kového sektoru od samého začát-
ku. Jakým směrem by se měl jeho 
další vývoj ubírat?A co byste nezis-
kovému sektoru do dalších let po-
přála?
 V neziskovém sektoru je dobře 
nakročeno. Přeji, aby se nadacím 
a neziskovým organizacím dařilo, 
aby měly sílu projekty dotahovat 
a aby lidi neopouštělo nadšení. 

TATIANA CHRÁSTOVÁ

FOTO: ARCHIV NADACE OF
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Stále si blahořečím 
za své rozhod-

nutí zúčastnit se kurzu 
„Lektor/konzultant“. Už 
v průběhu jsem se ze 
semináře vracela domů 
s pocitem dobře stráve-
ného času a se sešitem 
plným praktických rad. 
Vyučující nám dali kva-
litní základ pro to, aby-
chom mohli časem do-

spět v kvalitní lektory. Mnoho rad a doporučení 
nám doslova ušili na míru. K věcem, kterých si 
vážím, patří také seznámení s různými možnost-
mi práce v andragogice (vzdělávání dospělých), 
s tím, jak se od sebe liší nároky na schopnosti 
i vlastnosti vyučujícího, a s tím, jaká je po nich 
poptávka na trhu. Pokud jde o kariéru lektora   
baví mě vyučovat jazyky. Abych se tomu mohla 
věnovat, budu muset nejdřív složit mezinárod-
ní zkoušky z těch řečí, které už ovládám, a mož-
ná se naučit ještě nějaké další, po kterých je po-
ptávka. Zároveň si pohrávám s myšlenkou, že 
bych dělala pomocníka nějakému zkušenému 
lektorovi, facilitátorovi nebo mediátorovi. Láká 
mě totiž ještě blíže se seznámit s těmito druhy 
práce. Doufám, že se mi povede vše skloubit 
a vytvořit si tak zajímavou a různorodou práci. 

PAVLÍNA JANOUŠKOVÁ

Lektorovat jsem začala již během svých vy-
sokoškolských studií na Masarykově uni-

verzitě v Brně – vyučovala jsem výukové pro-

gramy se zaměře-
ním na řešení kon-
fliktů, týmovou prá-
ci a životní prostředí 
pro děti a studenty 
SŠ v několika nezis-
kových organizacích 
na Moravě; organizo-
vala jsem volnočaso-
vé aktivity, pracovala 
jsem na vzdělávacích 
projektech. Nyní se 

věnuji vzdělávání nejen mládeže, ale i dospě-
lých především v oblasti životního prostředí. 
Ke zdokonalení svých lektorských dovednos-
tí jsem se proto rozhodla absolvovat rekvalifi-
kační kurz ,,Lektor“. Kurz mi poskytl sadu ná-
strojů, které mi umožní pracovat na svých lek-
torských dovednostech dlouhodobě a získat 
tak trvalé hodnoty v práci s jazykem, přístu-
pu ke vzdělávací akci i ke zpětné vazbě. Vel-
kým přínosem v tomto ohledu byla rovněž in-
spirace jak od lektorů kurzu, tak od účastníků. 
Sebevzdělávání a neustálý rozvoj považuji za 
velmi důležité. Sama sebe vnímám spíše jako 
průvodkyni než vyučující. Ve vzdělávání kladu 
důraz na individuální osvojení praktické zku-
šenosti a získání zážitku před teorií, která je 
ovšem nedílnou součástí obsahu kurzu. Sna-
žím se, aby každý kurz byl jedinečný, praktic-
ký, aktivity hravé a účastníci obohaceni. V nej-
bližší době plánuji rozšířit své portfolio o work-
shopy a zážitkové kurzy v profesním vzdělává-
ní, zaměřené především na teambuilding, kre-

ativní myšlení a prožitkové aktivity s využitím 
outdooru. Rovněž mám zkušenosti z projek-
tového řízení, plánování a time managemen-
tu, které bych v budoucnu chtěla sdílet. Zají-
mají mě facilitační dovednosti a v tomto smě-
ru se nyní rovněž sebevzdělávám. V několika 
příštích letech bych se ráda stala dobrou fa-
cilitátorkou.

KATEŘINA ŽALUDKOVÁ

Pracuji v občan-
ském sdruže-

ní Ryzáček, který se 
zabývá hiporehabi-
litací, a zkušenosti 
z této oblasti bychom 
rádi odborně předá-
vali dále. Dne 5. dub-
na 2012 jsem přije-
la do Prahy na rekva-
lifikační kurz ,,Lektor 
plná očekávání a ne-

jistoty“. Hned na konci prvního dne jsem však 
věděla, že jsem na správném místě se správný-
mi lidmi.  Již v průběhu kurzu jsem mohla naby-
té zkušenosti uplatnit při semináři pořádaném 
OS Ryzáček. Účastníci, kteří na semináři OS Ry-
záček nebyli poprvé, ocenili mé zkušenosti výro-
kem „Tak tento seminář byl nejlepší ze všech!“. 
A v tu chvíli jsem si byla jista, že dokáži své zna-
losti předat podstatně srozumitelněji a zábav-
něji. Děkuji NEZISKOVKÁM.CZ a lektorům, kteří 
nám s radostí předávali své zkušenosti. 

ALENA FRITSCHEROVÁ

Jak vidíte svoji budoucí kariéru lektora po absolvování kurzu? anketa

Dne 31. července 2012 se v Ame-
rickém centru v Praze konala tisková 
konference, na níž byly zveřejněny 
výsledky studie Indexu udržitelné-
ho rozvoje za rok 2011, vydané Ame-
rickou agenturou pro mezinárod-
ní rozvoj USAID.  Toto setkání s no-
vináři a zájemci o problematiku ne-
ziskového sektoru uspořádala obec-
ně prospěšná společnost Neziskov-
ky.cz, která jako partnerská organi-
zace USAID připravuje hodnocení za 
Českou republiku. Americká agentu-
ra pro mezinárodní rozvoj již patnáct 
let sleduje rozvoj občanského sek-
toru v devětadvaceti zemích střední 
a východní Evropy a Eurasie pomocí 
tzv. indexu udržitelného rozvoje, kte-
rý měří úroveň právního prostředí, 
organizační základny, finančního za-
jištění, prosazování zájmů, poskyto-
vání služeb, infrastruktury a veřejné-
ho obrazu. Česká republika se s in-
dexem 2,7 umístila na třetím místě. 
O něco lépe bylo ohodnoceno Pol-
sko, kterému byl přidělen index 2,2. 
Nejlépe si v této konkurenci vedlo 
Estonsko s indexem 2,0.

Celou konferencí, spojenou s panelo-
vou diskusí za účasti odborníků na ne-
ziskový sektor Petry Francové z Nové 
ekonomiky o.p.s., Oldřicha Haičmana 
z Charity a Jiřího Suchánka z Nada-
ce OKD, provázel její organizátor, ře-
ditel společnosti Neziskovky.cz Marek 
Šedivý. Nechyběli zde ani představite-

lé americké strany a zároveň hostitelé 
Tomáš Kneibl, koordinátor NGO ame-
rické ambasády v Praze, a Sherry Ke-
neson-Hall, nová kulturní atašé, která 
se ujala uvítacího slova. Po něm ná-
sledovalo samotné jádro setkání – pre-
zentace s aktuálními výsledky a jejich 
následným komentářem.

Jsme země se zlepšující 
se udržitelností

I když Česká republika obsadila 
skvělé třetí místo, Marek Šedivý po-
znamenal, že ,,velkým úspěchem pro 
nás bude ta chvíle, kdy nás USAID 
přestane hodnotit, protože se tím pá-
dem dostaneme do západní Evropy, 
jak jsme mnoha zeměmi již vnímáni, 
a zbavíme se přívlastku postkomu-
nistické země“.  Podle Petry Němco-
vé, která se již několik let hodnocení 

přímo účastní, stojí za tímto umístě-
ním spíše větší sebekritičnost české 
strany, jež americké organizaci posí-
lá svou analýzu o stavu neziskového 
sektoru. Rozdíly mezi Polskem, Eston-

skem a ČR nevidí tak velké, jak pouka-
zuje studie. ,,I přes potíže, které náš ob-
čanský sektor má, je rozvinutý, funkč-
ní, velice bohatý a vyvíjí se správným 
směrem,“ podotýká Petra Němcová. 
Jiří Suchánek směřoval  svou kritiku 
naopak na hodnocení Polska, které-
mu vytkl přílišnou závislost na projek-
tech EU. 

Chapadla krize
Nejhorších výsledků dosáhla Čes-

ká republika v oblasti financování, což 
souvisí s finanční krizí. Podle Rady vlá-
dy pro nestátní neziskové organiza-
ce klesly v porovnání s rokem 2010 
granty a dotace ze státního rozpoč-
tu pro nestátní neziskové organizace 
o 15 procent a krajské úřady sníži-
ly příspěvky o devět procent. Z údajů 
fóra je patrný pokles prostředků z dár-
covských SMS, a to z 2 256.690 DMS 
v roce 2010 na 1 429.025 DMS ná-
sledujícího roku 2011. Rovněž byla za-
znamenána snížená hodnota průměr-
ného daru. Došlo však k zvýšení po-
čtu darů menších finančních částek. 
,,Pokud mohu hodnotit za oblast so-
ciálních služeb, tak za celých dvacet 
let, jak to vnímám, se nepodařilo vy-
řešit financování. Neřekl bych, že v ob-
lasti sociálních služeb je peněz málo, 
ale jsou nesystémové; zastaralé do-
tace, systém dotací, zastaralé způso-
by grantování, posuzování žádostí…“ 
glosoval problematiku financování Ol-
dřich Haičman.

Zároveň zdůraznil, že hodnocení stu-
die odráží reálný pohled nejen na ČR, 
ale také na ostatní země, jimž jeho or-
ganizace poskytuje svou humanitární 
pomoc. 

Vše zlé je k něčemu dobré
Nevalné podmínky financování na 

druhou stranu mobilizovaly neziskov-
ky k hledání nových cest k peněžním 
prostředkům,  prosazování svých zá-
jmů a veřejného obrazu občanského 
sektoru.

Mezi legislativní úspěchy například 
patří: Novela o veřejných sbírkách, ini-
ciování práce na přípravě novely záko-
na o dobrovolnictví, příprava zákona 
o veřejné prospěšnosti atd.

,,Velice pozitivně vnímám diskusi 
o veřejné prospěšnosti, hlavně z hle-
diska donátora a nesmírně populární-
ho tématu registru,“ komentoval  Jiří 
Suchánek snahu o nová legislativní 
opatření.

Sladká tečka nakonec
V průběhu diskuse zazněla několi-

krát myšlenka stále sílícího trendu pro-
pojení sociálních služeb s podnikáním. 
Ta se na našem setkání konkrétně 
uplatnila v podobě chutného občerst-
vení, přichystaného pro účastníky kon-
ference organizací Pohoda, jež podpo-
ruje občany s mentálním či kombino-
vaným postižením.

TATIANA CHRÁSTOVÁ

Tisková konference: Zveřejnění výsledků studie Indexu udržitelného rozvoje občanského sektoru
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Sudová, Bartoška, 
Svěrák, Hřebejk 
a stovky filmových 
fanoušků „vyšlapali“ 

499 457 Kč pro handicapované 
děti

Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech se něko-
lik stovek návštěvníků Mezinárodního filmového fes-
tivalu opřelo do pedálů Oranžových kol. Během pát-
ku 6. července tak pomohli za ujeté kilometry získat 
téměř půl milionu korun pro Jedličkův ústav a Cen-
trum Paraple. Finanční prostředky využijí organiza-
ce na pořízení bezbariérového autobusu a na zajiště-
ní asistenční a rehabilitační péče. Do sedla Oranžové-
ho kola usedl i prezident festivalu, Jiří Bartoška, ak-
robatická lyžařka Nikola Sudová, herec Zdeněk Svě-
rák či režisér Jan Hřebejk.Již devátým rokem se Mezi-
národního filmového festivalu účastní také charitativ-
ní projekt Oranžové kolo. Na Mlýnskou kolonádu, kde 
stály čtyři speciálně upravené rotopedy, zavítalo bě-
hem pátku několik stovek lidí. „Kolo není jen sportov-
ním zpestřením této významné kulturní akce, ale nabí-
zí veřejnosti možnost nahlédnout do světahandicapo-
vaných lidí a pomoci jim s jejich problémy,“ přibližuje 
význam Oranžového kola Ondřej Šuch, ředitel Nada-
ce ČEZ.Výzva pomoci nenechala chladným ani herec-
ké a sportovní osobnosti. K vidění tak byly přátelské 
cyklistické souboje Jiřího Bartošky, Nikoly Sudové, ale 
také hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného 
nebo primátora Karlových Varů Petra Kulhánka. Sym-
bolické šeky na finanční prostředky pro handicapova-
né převzali za Jedličkův ústav a Centrum paraple Zde-
něk Svěrák a Jan Hřebejk. 

DANIEL NOVÁK, NADACE ČEZ

Konference Evropského 
Zeleného pásu

Evropský Zelený pás je území táhnoucí se 
12 500 km v linii bývalé Železné opony mezi Výcho-
dem a Západem. Na již 6. konferenci k ochraně toho-
to velmi cenného a po mnoho let člověkem nedotče-
ného území se sešlo na 90 zástupců státních orga-
nizací, odborných institucí a neziskových organizací 
z celé Evropy.

Českou republiku na jednání v makedonském ná-
rodním parku Mavrovo zastupovala Nadace Partner-
ství, která je národním kontaktním místem pro Evrop-
ský Zelený pás.

Cílem Evropského Zeleného pásu je především 
ochrana přírodních hodnot tohoto území i ochrana 
území jako významné části historického dědictví Evro-
py, které by nemělo být zapomenuto. V České repub-
lice patří mezi významné součásti tohoto Zeleného 
pásu třeba oblasti národních parků Šumava a Podyjí.

Právě v Podyjí se podařilo zachovat malou část 
tzv. Železné opony, na kterou si mohou ještě dnes 
sáhnout návštěvníci národního parku u Čížova. Části 
těchto území jsou dostupné po cyklistické stezce Euro 
Velo 13, Moravských vinařských stezkách, Green-
ways Praha-Vídeň nebo po turistických trasách KČT.

WWW.NADACEPARTNERSTVÍ.CZ

Výstava „VOLNOBYTÍ“ vás zve do 
světa lidí s postižením

V úterý 10.července proběhla vernisáž výstavy ob-
razů  uživatelů Agentury Pondělí v Městské knihov-
ně ve Varnsdorfu. Výstava je unikátní svou rozsáhlostí 
i tím, jak jedinečným způsobem zachycuje tvorbu lidí 
s postižením.     

Při zahájení výstavy nejprve každý z umělců odpo-
věděl na „záludnou“ otázku moderátora Marka Winte-
ra a po krátkém doprovodném programu následovala 
samotná prohlídka děl a také pozvání na občerstvení, 
které připravili uživatelé se svými asistenty. Výstavu je 
možné navštívit do konce srpna.     

 Obrazy vznikají při pravidelném společném setká-
vání lidí s postižením v agentuře pod vedením výtvar-
níka Zdeňka Staňka. „Tvoříme tzv. technikou ArtBrut, 
to je do češtiny překládáno jako „syrové umění“, či 

„umění v surovém, nebo původním stavu“,  které vy-
kazuje spontaneitu a velkou tvůrčí představivost a je 
co možná nejméně poplatné běžnému umění a kul-
turním šablonám. Autoři Art Brut, jak zní definice, jsou 

neznámé osoby zcela vzdálené prostředí profesionál-
ních umělců. Zároveň zde nesmí být patrná snaha při-
způsobit se požadavkům a vkusu diváka či součas-
ným i minulým uměleckým stylům a trendům,“ dopl-
ňuje Zdeněk Staněk. Obrazy jsou tedy zajímavé nejen 
tím, kdo a jak je tvoří, ale také tím, že jejich vystave-
ním na veřejnosti vzniká možnost přiblížit se tzv. zdra-
vým lidem, setkat se s nimi, oslovit je, příp. zaujmout 
a „nechat otisk“, posunout či změnit vnímání lidí s po-
stižením. 

Malování a výtvarné tvoření je jeden z nabízených 
programů služby Sociální rehabilitace, kterou ve Šluk-
novském výběžku poskytuje Agentura Pondělí dospí-
vajícím a dospělým osobám se sníženou soběstač-
ností a schopností uplatňovat svá práva. „V každo-
denní praxi to znamená, že s našimi uživateli trénu-
jeme činnosti potřebné v domácnosti, ale i při jedná-
ní na úřadě, při cestování dopravními prostředky nebo 
pracovní návyky nutné k získání a udržení si zaměst-
nání v běžném pracovním prostředí, “ říká Monika 
Lampová. A doplňuje: „A vedle toho nabízíme spous-
tu dalších volnočasových aktivit, naši uživatelé mají 
možnost výtvarně tvořit, hrát divadlo, jezdí na výlety 
a účastní se dalších akcí pořádaných v místní komunitě.“
                  KAMILA STAŇKOVÁ, AGENTURA PONDĚLÍ

 FOTO: AGENTURA PONDĚLÍ

Dobíjecí kupony Vodafonu 
zdesetinásobily počty zasílaných 
DMS

Vodafone již potřetí nabídl jeden celý reklamní ka-
nál neziskovému sektoru a umožní tak zdarma po celý 
rok inzerovat dárcovské SMS kampaně na svých do-
bíjecích kupónech. Letos prostor získaly neziskové or-
ganizace Post Bellum, Český červený kříž, Charita Os-
trava a Bílý kruh bezpečí. V loňském roce tímto způ-
sobem Vodafone pomohl třem neziskovým organi-
zacím zvýšit počet dárcovských SMS až desetkrát. 
„Bezplatnou podporou DMS projektů na našich dobí-
jecích kuponech ukazujeme, jak může firma praktic-
ky pomáhat neziskovému sektoru,“ říká Přemysl Filip, 
senior manažer společenské odpovědnosti Vodafonu 
ČR a dodává: “O projektech se jen za minulý rok do-
zvědělo přes milion zákazníků a počet příspěvků jim 
meziročně vzrostl desetinásobně.” Výběrová komise, 
složená ze zástupců operátora a neziskového sekto-
ru, vybrala letos čtyři vítězné DMS kampaně. Každým 
rokem stoupá počet přihlášených neziskových orga-
nizací i kvalita jejich návrhů. Letos se přihlásilo více 
než padesát projektů. Dobíjecí kupony Vodafonu s no-
vými DMS kampaněmi neziskových organizací budou 
v prodeji od podzimu 2012.

VERONIKA EXNEROVÁ (NOVÁ), VODAFONE CZ

Helptour podepsal memoranda 
o spolupráci s církvemi

V pondělí 2. července 2012 proběhla tisková kon-
ference u příležitosti slavnostního podpisu Memorand 
o spolupráci v oblasti podpory poznávacího cestovní-

ho ruchu v návaznosti na odkaz křesťanství v tuzem-
sku a zahraničí mezi agenturou Helptour a Českobra-
trskou církví evangelickou, Církví československou hu-
sitskou a Pravoslavnou církví. Memoranda mají pomo-
ci koordinovat prezentaci památek spojených s křes-
ťanstvím a duchovním životem. „To, co turisty na těch-
to památkách láká, je objevování příběhu. Proto je cír-
kevní cestovní ruch v České republice velice důležitým 
odvětvím,“ uvedl Filip Remenec z agentury Czechtou-
rism, v jejímž sídle se tisková konference konala.Ing. 
Marek Toušek z agentury Helptour, která se věnu-
je rozvoji církevní turistiky pod značkou Magni - Ces-
ty s příběhem v aktivní spolupráci s jednotlivými círk-
vemi a Federací židovských obcí v ČR, pak tento po-
hled dále rozvinul. „Agentura Helptour usiluje o cílené 
zaměření a zapojení jednotlivých církví s tím, že kaž-
dá z nich, i když sdílejí v mnohém společnou křesťan-
skou víru, má co nabídnout právě s ohledem na svá 
specifika. Proto se v rámci memoranda setkáme sice 
s jednou značkou, ale i specifickou nabídkou pro kaž-
dou církev. Přitažlivost naší země je v různosti křes-
ťanských tradic, kdy se na našem území mohou ná-
vštěvníci setkat s různými tradicemi. V tomto pojetí 
je MAGNI značkou „různosti“ pod jedním brandem. 
Memoranda proto nejsou stejná, ale odpovídají prá-
vě specifické nabídce té které církve,“ řekl mimo jiné 
Toušek.

WWW.HELPTOUR.CZ

RO(C)K PROMĚNY 
19. ročník Šumava Rocks se nesl v duchu blížící 

se rekonstrukce ostrova; na Santos v sobotu dorazi-
ly stovky lidí. 

V sobotu 14. července se na sušickém Santo-
su uskutečnila jedna z posledních letošních akcí, po 
nichž bude následovat dlouho očekáváná proměna 
ostrova. Projekt, který se realizuje s podporou Nada-
ce Proměny, přinese kvalitnější zázemí pro návštěvní-
ky ostrova, zůstane přitom zachován jeho jedinečný 
přírodní charakter. 

Návštěvníci Šumava Rocks se s tímto projektem 
mohli podrobně seznámit na stánku Nadace Promě-
ny. Řada z nich osobně podpořila Santos a zakoupe-
ním placky přispěla do veřejné sbírky, jejíž výtěžek 
z festivalového prodeje poputuje na tento projekt. Pří-
mo z podia proměnu Santosu podpořili např. 100°, 
Ema Brabcová nebo Tata Bojs. Příští ročník festivalu 
se uskuteční již na novém Santosu.   

WWW.NADACE-PROMENY.CZ

Návštěvnost hradů a zámků se na 
jižní Moravě výrazně zvýšila 

Návštěvnost hradů a zámků na jižní Moravě se v le-
tošním prvním pololetí ve srovnání se stejným obdo-
bím loni zvýšila o 23 tisíc turistů. Správce objektů, Ná-
rodní památkový ústav, na vstupném a pronájmech 
prostor pro společenské akce vydělal meziročně o tři 
miliony korun více. 

Ředitel památkového ústavu v Brně Petr Kroupa 
upřesnil, že nárůst návštěvnosti v kraji je výrazný, za-
tímco jiné památky v zemi hlásí spíše úbytek turistů. 
„Za zvyšující se zájem vděčíme úspěšným společen-
ským akcím, kvalitním výstavám a novým expozicím,“ 
uvedl Kroupa. Celkem v regionu zavítalo v prvním po-
loletí do 12 státních památkových objektů 230 tisíc 
lidí. Zisky na vstupném vzrostly ze 14 na 16 milionů 
korun. Další milion navíc přinesly pronájmy prostor.

Tahounem návštěvnosti je zámek v Lednici, který je 
nejnavštěvovanější památkou Moravy. Do 1. červen-
ce jím prošlo přes 100 tisíc lidí, což je o 9 tisíc více 
než v první půli loňska. Odhaduje se, že jeho parkem 
projde ročně 1,5 milionu lidí. Výrazný nárůst počtu tu-
ristů hlásí i nejnavštěvovanější moravský hrad Pern-
štejn, dále hrad Veveří a zámek Vranov nad Dyjí. Kaž-
dá z památek v kraji nabízí nějakou novou výstavu či 
expozici.   

WWW.PROPAMATKY.INFO    

stalo se
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V rámci projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ vyšel 

sborník o výsledcích sociologického výzkumu z oblasti průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním 

vzdělávání „Blýskání na časy? aneb sonda do života dětí ohrožených sociálním vyloučením“. 

Výzkum probíhal na základě sběru dat pomocí strukturovaných řízených rozhovorů. K odborné spolupráci projekt Klíče 

pro život přizval pracovníky České asociace streetwork, kteří pomohli identifikovat děti a mládež ohrožené sociálním 

vyloučením. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké je rodinné zázemí těchto dětí a mladých lidí, jaký je jejich vztah ke škole, 

jaké je jejich pojetí volného času, kde a jakým způsobem ho tráví, jaký vliv má na rozvoj jejich osobnosti škola a jaký 

mimoškolní výchova a vzdělávání a v neposlední řadě jakým rizikovým projevům chování jsou tyto děti vystaveny. 

Zjištěné závěry, které shrnuje tato publikace, mohou být  jedním ze základních 

podkladů pro přípravu vzdělávacích programů využívaných lidmi pracujícími s dětmi 

a mládeží. Díky novým poznatkům budou moci do svých zařízení a programů snáz 

integrovat mládež, která jejich služeb dosud nevyužívala, a také budou lépe připraveni 

na udržování bezkonfliktního klimatu mezi svými svěřenci přicházejícími z nejrůznějšího 

prostředí. Zjištěná data mohou pomoci i široké veřejnosti porozumět životnímu stylu, 

problémům a potřebám dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením. Do 

sborníku můžete nahlédnout zde.

Národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém 

a neformálním vzdělávání“ realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí 

a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Blýskání na časy?

http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1-vyzkumy/bluuskunnus_na_oeasy.pdf


15SVĚT NEZISKOVEK 8 / 2012

Jak známo, teplo zpomaluje lidskou činnost i myšlení. Proto je také 
léto tradičně pojímáno jako období, kdy se nic moc důležitého nedě-

je. Většina lidí si během letních měsíců bere dovolenou a důležité schůzky nebo roz-
hodnutí mají tendenci odkládat až na dobu po skončení prázdnin. Možná na tom má 
svůj podíl nezadržitelný technický pokrok, díky kterému umíme ochladit kanceláře 
i navzdory slunečnímu žáru, a nástroje pro vyřizování mailů a další práci si již může-
me vzít do stínu pod lípu za chalupou, ale letošní léto mi připadá v mnoha směrech 
docela pestré. 

Začíná to už samotným počasím. Opravdu horké dny se střídají s deštivými, což 
nesvědčí kardiakům, ale naopak to naplňuje nad-
šením houbaře. Amatérští mykologové v mém oko-
lí mě již od poloviny července zásobují dodávkami 
hub, které sami už nejsou schopni zpracovat, ale 
je jim tak nějak líto je v našich lesích nechat. Výle-
ty do přírody, motivované houbařením, sběrem les-
ních plodů nebo jen tak touhou po čerstvém vzdu-
chu k létu jistě patří a našli se jistě i tací, co si za 
tímto účelem naplánovali na léto koupi nového auta. 
Bohužel tak učinili ke své škodě, protože i nový re-
gistr vozidel si naplánoval na léto dovolenou a na 
kupní smlouvu se jezdí těžko, espézetka je prostě 
espézetka…

Jako houby po dešti se začali během léta objevo-
vat také prezidentští kandidáti. Přímá volba je vel-
kou změnou, po které část politiků a dalších veřej-
ně aktivních i neaktivních lidí po léta volala. Bohužel už není tak zcela jasné, jestli pů-
jde o změnu pozitivní nebo vůbec smysluplnou. Dokladem nepromyšlenosti budiž ab-
sence debaty o tom, jaký má, případně by v budoucnu měla mít prezidentská funk-
ce smysl a jaké nároky by měl splňovat ten, kdo ji bude zastávat. Místo toho se pro-
jevila čarovná moc křesla, které současný hradní pán již brzy opustí. Hlavičky více či 
méně známých postav či postaviček se začaly vynořovat z našeho politického a me-

diálního podhoubí připomínajíce hlavičky hříbků ale i jedovatých muchomůrek. Atlas 
shrnující informace o jejich původu, kariéře, poživatelnosti a také obtížích, které mo-
hou způsobit by byl zajímavým čtením. 

Máme kandidáty pravicové, levicové, zástupce současné hradní družiny zase sli-
buje pokračování v aktuálním kurzu. Čecho-japonec podnikající v cestovním ruchu 
od svojí kandidatury spíše couvá, snad mu došlo, že nálepka oportunisty drží na jeho 
portrétu až příliš pevně a raději se bude věnovat svým podnikatelským aktivitám. Byla 
by jistě škoda, kdyby jediná česká cestovka pro plyšové medvídky definitivně zanikla. 

Opakovaně také zaznělo, že by svého kandidáta měla mít i občanská společnost. 
Prý by to měl být člověk, který vnese do politiky více lid-
skosti, porozumění a snad i přispěje ke změně našeho 
konzumního a sobeckého myšlení. Takové očekávání je 
samozřejmě pouhá iluze. Iluze stejně hloupá, jako na prv-
ní pohled ušlechtilá. Nejsme prezidentskou a ni polopre-
zidentskou republikou, prezidentské pravomoci u nás ne-
jsou velké. Úlohou prezidenta je především reprezentovat 
naši zemi v zahraničí, v domácích poměrech by měl pl-
nit roli jedné z ústavních pojistek a moudré chladné hla-
vy, které stojí nad politickým hašteřením - vznešeně ře-
čeno být reprezentantem občanských ctností. Všechny 
sliby a úvahy, podle kterých by měl prezident prosazovat 
konkrétní politický program nebo zájmy a postoje určité 
skupiny obyvatel jsou od počátku falešné a chybné. Nezo-
hledňují možnosti, které prezidentovi dává naše ústavní 
uspořádání, daleko spíše jsou odrazem naší bezradnos-

ti a frustrace z upadající politické kultury. Zkrátka toužíme po spasiteli, který dokáže 
vyřešit nakupené problémy. K tomu by však potřeboval nadpřirozené schopnosti, kte-
ré zatím u prezidentských kandidátů jaksi neregistruji. I když... cestou do kanceláře 
potkávám filmový plakát na němž se někdejší americký prezident Abraham Lincoln 
změnil v neohroženého lovce upírů, takže kdo ví…. 

ALEŠ MRÁZEK

Houby a kandidáti nebo kandidáti na houby?

Rodinu čím dál oblíbenějších 
sdílených kanceláří rozšířil le-
tos v dubnu nový coworkingo-
vý prostor pyšnící se hned ně-
kolika výhodami, a to svou po-
lohou přímo v centru Prahy 
u Václavského náměstí a pro-
skleným stropem se stěnou 
poskytujícím pro práci dosta-
tek světla i inspirace. 

Nový kreativní prostor určený 
především profesionálům na 
volné noze napříč obory vznikl 
v Krakovské ulici přímo v cent-
ru Prahy. Prostor sdílených kan-
celáří Image Office Coworking 
je projekt úspěšné společnos-
ti Image Office, která působí na 
našem a slovenském trhu téměř 
deset let. „Naším cílem je nabíd-
nout kvalitní coworkingový pro-
stor všem, kteří mají zájem o al-
ternativní pracovní prostředí, ve 
kterém můžete jen tak přemýš-
let, pracovat, pořádat konferen-
ce stejně jako neformální schůz-
ky a především se seznamovat 
s lidmi z různých oborů, ze kte-
rých se mohou stát vaši partne-

ři pro podnikání,“ vysvětluje jed-
natelka Image Office Alexandra 
John. 
K výhodám čím dál populárněj-
ších sdílených kanceláří patří 
oproti klasické kanceláři výraz-
ná finanční úspora za pronájem, 

přítomnost lidí z různých oborů, 
poskytnutí konferenčních míst-
ností, které si členové mohou 
za zvýhodněnou cenu prona-
jmout, a také pravidelné vzdě-
lávací akce či tematické veče-
ry, otevřené pro všechny, ne-
jen členy. „Při práci z domova 

se můžete cítit izolovaní, čas-
to chybí motivace a řád. To se 
vám v coworkingovém prostoru 
nestane, inspirují vás tu lidi i sa-
motný prostor. Pracovat může-
te u klasického pracovního sto-
lu, v sedacím pytli či na terase, 

jak se vám zrovna chce. Využí-
vat u nás můžete samozřejmě 
i kuchyňku, knihovnu, tiskárnu 
či dataprojektor. Díky blízkosti 
našich partnerských firem navíc 
členům poskytujeme například 
i daňové poradenství,“ dodává 
Alexandra John. 

Image Office Coworking nabí-
zí k podnikání dvě sdílené míst-
nosti s proskleným stropem 
a stěnou, za kterou je terasa 
s grilem. Dle potřeby si můžete 
vybrat jednu ze čtyř jednacích 
místností, které poskytují záze-
mí s technickým vybavením jak 
pro uzavřenou schůzku pro čty-
ři lidi, tak prosvětlený prostor 
s kapacitou 25 osob. Image Of-
fice Coworking je určen přede-
vším pro profesionály na volné 
noze, inspirativní místo si zde 
však mohou najít i studenti či 
zaměstnanci neziskových spo-
lečností. Členství si zde může-
te pořídit od 990 Kč za měsíc. 
V rámci doprovodného progra-
mu jsou přichystaná setkání 
s experty na social media, archi-
tekty, grafiky, filmaři, lidmi z re-
klamních agentur a mnoha dal-
šími. 

Více na www.imageoffice.cz                                                                                                
FOTO: Benedikt Markel

V centru Prahy vznikl nový coworkingový prostor 
pro lidi na volné noze Image Office Coworking 

http://www.imageoffice.cz
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Účtová osnova, České 
účetní standardy pro 
některé vybrané účet-
ní jednotky 2012 – 181 
postupů účtování 

ING. PETR PLESNIVÝ, JAROSLAVA SVOBODOVÁ 
(NAKLADATELSTVÍ ANAG)
Obsahuje úplné znění vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
výklad změn a úprav včetně komentářů 
k jednotlivým ustanovením novely toho-

to prováděcího práv-
ního předpisu účin-
ných od 1. 1. 2012. 
Dále obsahuje komen-
tář k ustanovením no-
vely, kterou se mění 
zákon o účetnictví od 

1. 1. 2012. Součástí publikace jsou i Čes-
ké účetní standardy účinné od 1. 1. 2012 
a komentáře k nim včetně 181 pří-
kladů účtování, úplné znění vyhlášky 
č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o 
účetních záznamech, a výklad změn a 
úprav tohoto prováděcího právního předpi-
su účinných od 1. 1. 2012 a přehled syn-
tetických a podrozvahových účtů s přiřa-
zením obsahového vymezení. Publikace 
je určena pro územní samosprávné celky, 
dobrovolné svazky obcí, regionální rady re-
gionů soudržnosti, příspěvkové organiza-
ce, státní fondy podle rozpočtových pra-
videl, organizační složky státu, Pozemko-
vý fond ČR.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

Meritum NEVÝDĚ-
LEČNÉ ORGANIZA-
CE 2012 
KOLEKTIV AUTORŮ (NA-
KLADATELSTVÍ WOLTERS 
KLUWER ČR, A. S.)
Meritum Nevýděleč-
né organizace 2012 

je ucelený průvodce fungováním nestát-
ních neziskových organizací  v roce 2012 
v jedinečně komfortní a přehledné struk-
tuře.
Meritum poskytuje maximálně jednodu-
chý systém v přesném a rychlém vyhle-
dávání informací a jasným výkladem v ob-
lastech práva, daní a účetnictví. 
Text je  přehledně členě včetně odkazů 
na konkrétní ustanovení právních předpi-
sů k dané problematice. 
Výhodou jsou i konkrétní příklady z praxe, 
návody na výpočet daňových povinností, 
postupy účtování, vzory dokumentů, for-
mulářů a tiskopisů.
Součástí publikace je bezplatná průběž-
ná aktualizace dostupná na www.aktua-
lizaceknih.cz
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na ad-
rese  www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.
Na tuto publikaci lze též uplatnit slevu 
20 %, a to po předložení klubové karty 
v sídle nakladatelství: U Nákladového ná-
draží 6, 130 00 Praha 3.

Facilitativní mediace
Řešení konfliktu prostřednictvím 
mediátora
TATJANA ŠIŠKOVÁ(NAKLADATELSTVÍ PORTÁL)
V knize jsou uvedeny informace z historie 
mediace ve světě a v ČR z pohledu školite-

le a realizátora rodinné, 
komunitní a pracovní 
mediace. Další text se 
zabývá definicí media-
ce, jejími specifiky, in-
formacemi o rozdílech 
mezi mediací facilitativ-
ní, evaluativní a trans-

formativní. Definována je role mediátora. 
Součástí textu jsou cvičení, příklady a ukáz-
ky z praxe, slovníček, vzory dohod.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 15 %. Více informací na adre-
se www.neziskovky.cz a www.avpo.cz. 

Umíme to s kon-
fliktem!
Náročné situace 
a jejich řešení
PAEDDR. MEDLÍKOVÁ 
OLGA(NAKLADATELSTVÍ 
GRADA)
Ať chceme nebo 
ne, konflikt je sou-

částí našeho osobního i pracovního živo-
ta. Cílem této praktické příručky je vytvo-
řit určitou „mapu“, podle které se lze „po-
hybovat“ v konfliktních situacích. Nauč-
te se předcházet zbytečným konfliktům, 
a pokud už k nezbytným střetovým situ-
acím dojde, ovládněte techniky jejich ře-
šení.
Zvláštní pozornost je věnována konkrét-
ním příkladům náročných rozhovorů, ať 
už jde o kritiku, omluvu, odmítnutí či jiná 
komunikačně náročná témata.
Členové AVPO mohou na tuto publikaci 
uplatnit slevu 20 %. Více informací na adrese 
www.neziskovky.cz a www.avpo.cz.

SVĚT NEZISKOVEK
Měsíčník Svět neziskovek 
vydávají Neziskovky.cz, o. p. s.  
a  Asociace veřejně 
prospěšných organizací (AVPO)

Redakční rada: 
Neziskovky.cz a AVPO

Odpovědný redaktor: 
Mgr. Tatiana Chrástová

Adresa vydavatele a redakce:
Neziskovky.cz
Malé náměstí 12, 110 00 
Praha 1,
tel.: 224 239 876, 
fax: 224 239 875
e-mail: neziskovky@neziskovky.cz

Uzávěrka zpravodaje 
vždy 20. dne v měsíci.

Vychází 1. středu v měsíci.

4. ročník, 2012
číslo 8/2012, srpen

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

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

Nevyžádané příspěvky 
nevracíme.

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

Redakce si vyhrazuje právo 
upravovat příspěvky.

ISSN 1803 - 8824

1/1
190× 272  mm
6700 Kč

1/2
190 × 134 mm na šířku
93 × 272 mm na výšku
4700 Kč

1/3
190 × 88   mm
3200 Kč

1/4
93 × 134 mm
2400 Kč

1/6
93 × 88 mm 
1700 Kč

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

Ceník 
inzerce

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

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

Na veškerou placenou inzerci může být uplatňována sleva pro členy AVPO ve výši 20  %.
DALŠÍ INFORMACE: Aleš Mrázek. tel.: 224 239 876, fax: 224 239 875 e-mail: mrazek@neziskovky.cz

Vážení čtenáři, náš zpravodaj připravujeme a rozesíláme zdarma. I jeho elektronická podoba však představuje 

značné náklady, takže velmi oceníme, pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoli částkou. V takovém případě 

kontaktujte, prosím, ředitele Neziskovek.cz na e-mailové adrese sedivy@neziskovky.cz.

k jednotlivým usta

1 1 2012 S čá

kni
hy
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